
 
 

Augusto dos Anjos ganha biografia em quadrinhos 
 
A Obra Augusto dos Anjos em Quadrinhos é o primeiro livro da coleção literária 
Primeira Leitura, voltada ao público infanto-juvenil. O livro traz os principais 
episódios da vida do poeta paraibano, em 35 páginas de linguagem e ilustrações 
acessíveis ao mundo infanto-juvenil, segundo o editor Carlos Roberto de Oliveira.  
 
Nas páginas finais dos quadrinhos, os jovens leitores ainda poderem aprender sobre 
economia e uso seguro da energia elétrica com as aventuras do personagem Zé da 
Luz. O roteiro é do escritor Jairo Cézar e as ilustrações, de Luyse Costa. 
 
Durante a celebração do centenário de morte do poeta paraibano Augusto dos Anjos, 
no dia 12 de novembro de 2014, na Academia Paraibana de Letras, o diretor-
presidente da Energisa Paraíba, André Theobald, doou 1.000 exemplares da obra 
“Augusto dos Anjos em quadrinhos” para as escolas públicas da Paraíba. “Desejamos 
que toda a sociedade possa conhecer a biografia da grande personalidade da nossa 
literatura, que foi o Augusto dos Anjos”, afirmou André. 
 
 A coleção Primeira Leitura é uma iniciativa da editora paraibana Patmos, com o 
apoio do Balcão de Livros Energisa, voltada ao público que está se iniciando no 
caminho do saber, com informações sobre a vida e obra de paraibanos que 
construíram ou constroem o universo da nossa terra e da nossa gente. O volume 
inicial, lançado em novembro/14, foi dedicado ao poeta sapeense Augusto dos Anjos, 
apontado como o paraibano do século XX. Na coleção, também já foram retratados 
José Lins do Rego, Pedro Américo e Epitácio Pessoa e Ariano Suassuna. O próximo 
título a ser publicado será sobre José Américo de Almeida. “Nossa intenção é reviver 
a trajetória desses grandes paraibanos que, hoje, não são tão conhecidos pelas 
crianças”, afirma Carlos Roberto Oliveira, editor da Patmos. 
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