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Mário Castrim 
(Ílhavo, 1920-Lisboa, 2002)  

(Fonte: https://www.facebook.com/FascismoNuncaMais/photos/m%C3%A1rio-castrim-1920-2002destacada-figura-da-vida-
c%C3%ADvica-e-cultural-do-pa%C3%ADs-milita/823585661084148/)  



Mário Castrim 
(Ílhavo, 1920-Lisboa, 2002)  

•  «Poeta, cronista, crítico de televisão e autor de histórias infantis. De 
seu nome civil Manuel Nunes da Fonseca, iniciou a sua actividade 
profissional como professor do ensino técnico, mas cedo optou pelo 
jornalismo. Coordenou, nos anos sessenta, o suplemento juvenil do 
Diário de Lisboa – no qual se revelaram poetas tão importantes como 
José Agostinho Baptista, Joaquim Pessoa, Vítor Oliveira Jorge, ou 
prosadores como Hélia Correia e Maria Regina Louro – e, no mesmo 
jornal, manteve durante muitos anos a combativa crítica diária de 
televisão «Canal da Crítica». Ainda no Diário de Lisboa, publicou, em 
1980, uma série de «Peças à la Minute», «de incisivo recorte 
crítico» (Luiz Francisco Rebello). Tem também colaboração em Vértice 
e O Professor. Prefaciou As Citações de Américo Tomás (coord. Abílio Belo 
Marques, 1978) e Torre Cinzenta: Poemas da Prisão, de José Magro 
(1980). Jornalista de vigorosa capacidade interventiva, marcou 
definitivamente várias gerações de leitores. Teve uma coluna de crítica 
televisiva no semanário Tal e Qual. Na literatura, tem-se destacado 
sobretudo na área infantil.» - Dicionário Cronológico de Autores 
Portugueses, Vol. V, Lisboa, 1998.  

 



OBRA PARA A INFÂNCIA E A 
JUVENTUDE DE MÁRIO CASTRIM 

(Fonte: www.casadaleitura.org) 



Mário Castrim 
(Ílhavo, 1920-Lisboa, 2002)  

• No percurso de escrita de Mário 
Castrim, a literatura para a 
infância surge como «elemento 
integrado em obra 
multifacetada»  

  (Rocha, 2001: 101). 



6 motivos para  
ler e dar a ler  
mário castrim 



1. Um autor e uma escrita 
ética e estética 

•  «Destacada figura da vida cívica e cultural do País, militante 
antifascista, com muitas décadas de corajosa intervenção, Mário 
Castrim deu um valioso contributo, enquanto crítico de televisão, 
escritor e intelectual, para a formação democrática e humanista de 
muitas gerações. Era um homem marcante, fraterno, de uma 
grande generosidade. A sua inteligência e cultura ajudavam-no na 
crítica arguta e implacável com que escrevia, no Diário de Lisboa, as 
crónicas diárias de denúncia dos crimes políticos e culturais 
levados a cabo por uma televisão ao serviço do regime fascista.»  

•  (Helena Pato in 
https://www.facebook.com/FascismoNuncaMais/photos/m%C3%A1rio-castrim-1920-2002destacada-figura-da-vida-c%C3%ADvica-
e-cultural-do-pa%C3%ADs-milita/823585661084148/) 



2. Variedade modal 
e genológica 

•  Narrativa (conto para a infância, novela juvenil, 
reescritas…); 

•  Poesia (em verso ou em prosa); 

•  Texto dramático; 

•   (…). 



A LER… 



3. Diversidade ideotemática 

•  Humor; 

•  Liberdade; 

•  Elogio da diferença; 

•  Subtileza crítica; 

•  Amor; 

•  Orientalismo / exotismo; 

•  Sonho; 

•  (…). 



A LER… 



4. Singularidades  
técnico-expressivas do discurso 

•  Nonsense; 

•  Ironia; 

•  Metáfora; 

•  Personificação; 

•  Adjectivação hábil; 

•  Cómico (de situação, linguagem e carácter); 

•  Diálogos; 

•  Ludismo; 

•  Experimentalismo – escrita concreta ou visual; 

•  (…). 



A LER… 



5. Proximidade com o 
destinatário/leitor  

•  Vivacidade; 

•  Coloquialismo; 

•  Tom dialógico; 

•  Registo oralizante; 

•  (…) 



a Ler… 



6. O seu lugar na História da 
Literatura Portuguesa  

para a Infância 

•   «As situações de humor tornam-se recorrentes, mormente 
na obra singular de Mário Castrim, editada na sequência de 
vários trabalhos de adaptação. Dos livros saídos até 1974, 
merece destaque Histórias com Juízo (1969), conjunto de 
poemas e pequenos contos, influenciados, na aparência, por 
uma poética de raiz surrealizante e nonsensical (que, por 
vezes, lembra Gianni Rodari), mas, na verdade, carregados 
de segundos sentidos que estimulam o espírito 
crítico.» (Gomes, 1997: 41).  



Em síntese: 

•  «Autor de notáveis textos líricos» (Gomes, 1997: 52); 

•  «Mário Castrim, depois de Histórias com Juízo (1969), escreve 
Colóquio e Estas São as Letras (poesia), onde a ironia se junta à 
ternura para apontar sinais visíveis de problemas fundos, sem 
perder ocasião para um sorriso ou uma gargalhada.» (Rocha, 2001: 
105); 

•  «Ao encerrar o decénio, Mário Castrim, escritor e jornalista, traz 
como oferta à literatura para crianças Histórias com Juízo uma 
colecção de pequenos textos de nonsense e jogo vocabular, em 
relâmpagos de humor que prendem a criança pela rapidez e pela 
evidência dos despoletadores da situação humorística, sejam eles 
lógicos ou linguísticos.» (Rocha, 2001: 96);  

•  OBRA DIVERSIFICADA, ORIGINAL E RECONHECIDA. 
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