
www.editorapulodogato.com.br
informativo@editorapulodogato.com.br | comercial@editorapulodogato.com.br

Rua General Jardim, 482, conj. 22 | cep: 01223-010 | São Paulo, SP, Brasil | tel: [55 11] 3214 0228

Diário de Blumka

Varsóvia, Rua Krochmalna 92, orfanato para crianças judias. Aqui viveu 

Blumka e, com ela, Dr. Korczak, sua esposa Stefa e seus 200 filhos: Zygmus, 

que deu à luz a um peixe de prata, Regina, cujas histórias iluminavam até a 

noite mais escura, Pola, que colocou uma ervilha em seu ouvido para que 

brotasse... Blumka escreve um diário e, nele, apresenta 12 de seus 200 irmãos 

do orfanato. Quando as palavras não conseguem registrar tudo o que deseja 

contar sobre eles, Blumka desenha.

Diário de Blumka é uma obra de arte, um livro de imagens artística e 

emocionalmente comovente que, por meio do diálogo entre texto e ilustração, 

permite que o leitor vá construindo, a seu tempo e com seu repertório, a 

interlocução com temas bastante delicados sobre a complexidade da natureza 

humana. Ainda que o desfecho instigue o leitor a imaginar a tristeza que está 

por vir, a delicadeza com que a história é construída promove um silêncio que 

revela para o leitor a importância de se estar vivo. 

Por tratar de dilemas humanos universais, Diário de Blumka consegue 

ultrapassar as barreiras de seu contexto e época para ganhar voz em traduções 

nos mais diversos países, como: Alemanha, Polônia, França, Israel, Coreia do 

Sul, Japão, China e, agora, no Brasil.
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Iwona Chmielewska,  é uma autora 
e ilustradora polonesa de livros para 
crianças e adultos. Estudou design gráfico 
na Universidade de Nicolaus Copernicus e 
começou a ilustrar em 1990. Sua primeira 
publicação foi um livro de poesia para 
crianças.  Diário de Blumka, aborda a 
vida no orfanato de Janusz Korczak  é o 
primeiro e único livro Chmielewska, que 
apareceu na língua alemã. É uma história 
sobre a vida de personagens de origem 
polonesa-judia no orfanato do pediatra 
e educador de Varsóvia, Janusz Korczak, 
escrito na forma de um diário. A narrativa 
se passa durante o período entre guerras. 

Do que trata o livro infância, educação, 
direitos da criança, ofrandade, 
memória, cotidiano, conflitos sociais

Gênero livro ilustrado, narrativa
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