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Foi assim: numa bela manhã, a 
dona da casa dá pela falta de um 
pé de seu a-do-ra-do par de pan-
tufas. O caso provoca enorme al-
voroço na família e cada um conta 
a sua versão dos fatos. O marido, 
a filha, a empregada, até mesmo 
os demais calçados e também um 
gato não viram nem ouviram coisa 
alguma que fizesse sentido. Pan-
tufas somem sem mais nem me-
nos? Verdadeiro mistério...

Mineira de Ponte Nova, Mariângela 
Haddad é ilustradora há mais de 25 
anos. Na infância, alguns familiares 
estimularam seu gosto pela leitura, 
como o tio caixeiro-viajante, que lhe 
dava livros de contos de fadas; a avó 
italiana, que contava histórias das 
viagens que fazia pelo mundo; o pai, 
por causa de sua “misteriosa” ori-
gem libanesa, e a mãe, que a dei-
xava ler em qualquer situação. Nesse 
ambiente, Mariângela tornou-se ou-
vinte, leitora e contadora de histórias 
em imagens – e agora também em 
palavras: O sumiço da pantufa é sua 
estreia como escritora.

Mariângela Haddad

ilustrações da autora
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Foi assim: a mão agarrou a pantufa e 

jogou pela janela. Eu tinha ido ao cinema com 

meu dono e tinha ouvido o filme todo.  

É, ouvido, porque ver mesmo não vi quase 

nada, só quando meu dono cruzava as pernas, 

aí, sim, dava pra ver algumas cenas. 

Chegamos em casa lá pelas dez horas da noite 

e fui direto pra debaixo da cama. A pantufa já 

estava lá e quis saber tudo que eu tinha visto, 

ouvido e pisado. Entendo essa curiosidade  

da pantufa, já que ela quase não sai de casa. 
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