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Logo que cheguei vi um 
coelho correndo livre 

no campo e adorei
Duda

C
apa

Aos 4 anos, linda, com coroa de papel,
a menina sábia mantém a simplicidade

Waldinho, presente de Walter Rodrigues,
foi o 1º dos 35 coelhos que Duda criou

ARQUIVO PESSOAL

ra uma vez uma menina
tímida chamada Duda,
que tinha mais livros do
que Bela encontrou no
castelo da Fera, mas

não podia ler nenhum, pois uma
angústia profunda a impedia de
virar a página. Um dia, já grandi-
nha, ela teve a ideia de criar a pri-
meira Biblioteca Infantojuvenil
Multilíngue do Brasil e, de seu
moderno reino, disparou e-mails
para meia dúzia de amigos na ten-
tativa de reunir 20 mil títulos. En-
quanto alguns bobos da corte des-
prezavam seu plano, Duda Porto
de Souza organizava eventos, ia de

porta em porta e reunia fãs na in-
ternet. Deu certo: Ruth Rocha,
Ziraldo, Oprah Winfrey e centenas
de outras pessoas apoiaram a cau-
sa. Entre elas, o Centro Universitá-
rio Belas Artes, que apadrinhou a
iniciativa e será a sede do projeto
que inaugura – parcialmente – ama-
nhã (24), durante a comemoração
de 25 anos do nosso ‘vizinho’, o
Estadinho. Outras atrações, co-
mo a brinquedoteca, ficaram para
o ano que vem. “O livro é a oportu-
nidade de unir pessoas”, diz a me-
nina que Andersen e os Irmãos
Grimm, é certo, teriam orgulho de
conhecer. Fernanda Araujo
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Duda cumprimenta a todos pelo
nome: o porteiro, a vizinha e até os ca-
chorros, como Joca Tatu e Pipo Regino.
São amigos dela e de seu border collie
TED, batizado em homenagem à confe-
rência internacional famosa pelos ví-
deos de 18 minutos que todo mundo
adora assistir na internet.

Ela nasceu em um reino perfeito –
ou quase. Filha do fotógrafo Miro com
a modelo Gisele e neta de Sergio Porto,
o Stanislaw Ponte Preta, sofria de
transtorno obsessivo compulsivo: não
conseguia fazer redação pois queria
grafar as letras do mesmo tamanho.

Aos seis anos, foi enviada para Lon-
dres: “Logo que cheguei, vi um coelho
correndo livre no campo e adorei”,
diz a moça, que passou por uma ‘imer-
são na língua inglesa’ para ingressar,
na volta a São Paulo, no colégio St.
Paul’s– instituição que ela acredita ter
ajudado a superar suas dificuldades.

Fluente em quatro línguas, Duda
começou a trabalhar com moda aos 15
anos, ao lado de Glória Kalil, e hoje
escreve sobre arte. O coelho Wladi-
nho, presente do estilista Walter Ro-
drigues, foi o primeiro dos 35 orelhu-
dos que criou na garagem de casa.
Simples e perfeccionista ela tem sem-
pre um ‘obrigada’ na ponta da língua.

+DIA DE CÃO:
TED e Duda relaxam
em tarde no Parque
Buenos Aires
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Uma menina, um coelho e uma história fantástica,
mas nada de País das Maravilhas. Duda criou, aqui
mesmo, uma fabulosa biblioteca para os pequenos


