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apresentação

O transitório baile harmonioso das letras, construindo-se 
e afastando-se em palavras e versos, sempre me fascinou 
desde menina. Acompanhou meus diários adolescentes, minhas 
aventuras universitárias, minha apaixonada docência, minha 
trajetória acadêmica. Materializar uma de minhas histórias 
inventadas, só poderia acontecer junto à potência materna. 
Meus pequenos ainda nem eram nascidos e a fantasia literária 
já os modelava. Ceutrela soprou das estrelas o meu menino 
Enzo, passos firmes e valentes, saudoso do céu, curioso 
por natureza. Marionda desenhou com destreza traços s
ublimes da menina Elana, olhar sonhador, movimentos sutis, 
sapeca e aventureira. 

Aos meus filhos dedico a inspiração e impulso para este livro. 

Ao meu companheiro agradeço a partilha do caminho – 
paciência, perseverança e resiliência – sempre ao meu lado.
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Claudia Tietsche
nascida nos anos 80 no interior do estado de São Paulo, 
sempre gostou de subir em árvores, estar envolta à natureza 
e inventar brincadeiras contextualizadas a partir 
das profundezas do mar até estrelas espaciais. Bacharelada 
e licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Biologia 
Molecular, passeou entro o micro e macrocosmo em busca 
de respostas para o entendimento da vida e seu entorno, 
o que fomentou mais e novas perguntas. Escolheu como 
profissão a educação, graduando-se em Pedagogia, 
especializou-se em Pedagogia Waldorf, mestrou-se em 
Educação e atualmente doutora-se também em Educação. 
Em um processo pedagógico investigativo, lecionou no ensino 
fundamental I e II, ensino médio e ensino superior. 
Hoje trabalha junto com outros professores na discussão 
e construção de práticas docentes. Apaixonada pela escrita; 
mas, até agora, restrita aos seus rascunhos e rabiscos 
poéticos, com este livro estreia-se no panorama da literatura.

Eliane (Lica) da Silva 
Professora, licenciada em artes plásticas 

e pedagógica Waldorf, formada em arteterapia, 
atuando como professora de artes, marcenaria 

e trabalhos manuais.

Copyright © Peripécia, alguns direitos reservados.

Copyright do texto © 2020 Claudia Tietsche.

Copyright das ilustrações © 2020 Eliane (Lica) da Silva.

Copyright da edição © 2020 Peripécia.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a 
reprodução parcial ou integral desta obra, por quaisquer meios de difusão, inclusive pela 
internet, sem a prévia autorização da autora. Direitos para esta edição cedidos à Peripécia 
pela autora para esta obra. O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade da autora, 
não representando a posição oficial da Peripécia.

PERIPÉCIA
Pimenta Cultural
São Paulo • SP
Telefone: +55 (11) 96766 2200
livro@pimentacultural.com 
www.pimentacultural.com 2 0 2 0

Patricia Bieging
Raul Inácio Busarello

Direção editorial

Marcelo EyngDiretor de sistemas

Raul Inácio BusarelloDiretor de criação

Patricia BiegingEditora executiva

Flora JesusRevisão

Claudia TietscheAutora

Eliane (Lica) da SilvaIlustração

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
___________________________________________________________________________

T564h  Tietsche, Claudia - 
Horizonte azul. Claudia Tietsche. Ilustração: Eliane (Lica) 
da Silva. São Paulo: Peripécia, 2020. 15p..

Inclui bibliografia.
ISBN: 978-65-88192-00-9 (eBook)      
 978-65-88192-01-6 (brochura)

1. Literatura. 2. Infantil. 3. Fantasia. 4. Aventura. 5. Verso.
I. Tietsche, Claudia. II. Silva, Eliane (Lica) da. III. Título.

CDU: 82-93 
CDD: 869

___________________________________________________________________________

mailto:livro%40pimentacultural.com?subject=
https://www.pimentacultural.com
https://www.pimentacultural.com


https://www.pimentacultural.com
https://www.pimentacultural.com



