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A Autora

Confusa e cada vez mais solitária, Sofia se agarra
a algo que ninguém pode lhe tirar, seu talento ao
piano, como arma para não ficar de cabeça baixa.
Com maestria e originalidade, Mirna Pinsky traz à
tona não apenas o drama pessoal de uma vítima de
bullying e cyberbullying, como também os mecanismos que agem no interior de quem se empenha
em ridicularizar alguém.

Mirna Pinsky

Ivan Jaf

Mas a vida na cidade grande pode ser difícil logo de
cara. Na escola nova, Sofia é discriminada por uma
turma de meninas que se autodenomina MAGNÍFICAS.
Por aí, já dá para imaginar o que vem pela frente...

De cabeça baixa

Sofia ficou muito feliz quando o pai anunciou que a
família se mudaria para São Paulo. Pensou que talvez isso pudesse lhe dar mais energia, mais vontade
de tentar coisas novas e amigos mais divertidos.
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Nascida em São Paulo, em 1943, Mirna Pinsky é formada em Jornalismo,
com especialização em Teoria Literária.
Na década de 1970, colaborou como
repórter e redatora em revistas e jornais. Escreve poemas desde a adolescência, mas só em 1978 publicou seu
primeiro livro, para crianças. A partir
dos anos 1980, passou a trabalhar para
editoras.
Hoje participa, entre outras atividades, de dois projetos sociais criados por ela ligados à escola: Projeto
Escreva Comigo e Ler Com Prazer –
Um Projeto de Alfabetização.
Possui diversas obras editadas e premiadas (já recebeu dois prêmios Jabuti
– 1981 e 1995), além de três títulos publicados fora do Brasil. Pela Editora Saraiva, lançou os livros infantojuvenis
As muitas mães de Ariel e outras histórias, Ave em conserto, Davi acordou cinza, Faz de conta, Um zoológico no meu
jardim, Nó na garganta e Sardenta.
Conheça mais sobre o trabalho e a
carreira de Mirna Pinsky em seu
site: www.mirnapinsky.com.br
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