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Bugrinho – Que menino é esse? 
traz a biografia do poeta Silva 
Freire adaptada para crianças 
– inclusive aquelas que moram 
nos adultos. Escrita por Daniela 
Freire, filha do poeta, e ilustrada 
por Marcelo Velasco, reconstitui 
lembranças e propõe o encon-
tro e desvendamento de senti-
dos para fragmentos da obra do 
poeta, impregnada até a alma da 
identidade mato-grossense.

A autora, sobre si mesma:

Para mim a infância, seja do adulto ou da criança, 
é coisa muito séria! Há muito pensava em uma con-
versa ao pé-do-ouvido entre o poeta Silva Freire e as 
nossas infâncias. Diálogo que já existia nos escritos 
do poeta e que só precisava de uma lente para focali-
zá-lo. Então me propus a escrever o roteiro deste livro 
e me dei conta que havia escrito a estrutura do livro 
todo. As lembranças saltitavam no papel, em uma 
mistura de memória de filha sendo organizada pelo 
olhar de psicóloga e pesquisadora em Educação.

O ilustrador, aos olhos da autora:

Quando olho a ladeira, lá vem Marcelo no seu 
passo sem pressa, contemplando o mais fino detalhe 
dos casarões cuiabanos. Da minúcia fez-se artista 
plástico, marcado pela cuiabania.

Marcelo também foi testemunha dos alaridos na 
rua João Bento, trama que aproximou nossos olhares, 
dispensando maiores explicações. Estava ali, registra-
do na lembrança de quem simplesmente vive Cuiabá.
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— a vinda  do

 filho / filha

 nos dá  certeza de 
 VIDA / VIVA

 mas  a da
 neta / neto
 nos  transmite

 a  sensação de
                                  permanência           na VIDA...

(Silva Freire) 

A José Renato, Bruno, Heitor, Arthur e Tomás, 
para que se conheçam.

A Ana Camilla, para que se reconheça.

Isso porque...
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Bugrinho! Era assim que as pessoas o chamavam.
Menino magricelo, da cor que não desbota.
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Seus pais, Joanna Euphrosina 
da Silva Freire e Randolpho Ro-
drigues Freire, viviam uma vida 
pacata em Mimoso, trabalhando 
em um pequenino comércio que 
tinham naquela região.

Tiveram 13 filhos. Desses, so-
mente três vingaram. Como pro-
messa para São Benedito, Janoca, 
apelido de Joanna, decidiu dar o 
nome do Santo a todos os filhos 
que sobrevivessem.

Daí nasceu Benedito Sant’Ana 
da Silva Freire, o Bugrinho, em 20 
de setembro de 1928, na localida-
de de Mimoso, também terra de 
Rondon. Como ele mesmo dizia, 
Benedito por promessa de vida ao 
santo pretinho e Sant’Ana em home-
nagem à santa de devoção da mãe.
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Bugrinho, o caçula da família, teve como irmãos 
Dito Quati e Nedy. Bem, na verdade esses eram 
apelidos que diferenciavam os irmãos, que, afinal, 
chamavam-se Benedito e Benedita...

Ainda pequenos ganharam mais uma irmã: Ca-
cilda. Dessa vez, filha de João Bento, tio de Bugri-
nho, cuja esposa havia morrido no parto.

Ainda era bebê de colo quando sua família de-
cidiu mudar-se para Cuiabá, afastando-se dos fre-
quentes conflitos gerados pelas disputas de poder 
entre os coronéis do rio abaixo. Na capital, pas-
saram a residir em uma casa de esquina no Largo 
da Mandioca. Nessa época a família registrou o 
caçula.
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