Biografia de Maria Dinorah
Maria Dinorah Luz do Prado era escritora principalmente de livros infanto-juvenis. Nasceu em
Porto Alegre no dia 13 de maio de 1925 e faleceu em 15 de dezembro de 2007 na mesma cidade. Do
casamento com o médico Luiz Bastos do Prado nasceram 4 filhos.
Em 1944 publicou seu primeiro livro , “Alvorecer”, e nas décadas seguintes já trabalhava como
colaboradora em alguns importantes jornais da época.
Formou-se em Letras pela Faculdade Portoalegrense de Filosofia, Ciências e Letras em 1967.
Iniciou seus trabalhos como professora de português e alfabetizadora, processo que estendeu-se até o ano de
1989. Na mesma época foi também Coordenadora do Setor de Promoções Culturais da Secretaria de
Educação. Em 1970 realizou curso de Pós-graduação em Licenciatura da Língua Portuguesa na UFRGS. Nos
anos de 1988 e 1989 foi organizadora e apresentadora do Programa Viva o Livro, da Rádio Feplan/RBS, em
que comentava a produção de Literatura Infantil no país.
Recebeu várias homenagens, títulos e prêmios como o Prêmio Guararapes, da União Brasileira de
Escritores/SP, pelas obras “A Fábrica das Gaiolas”, “Solidão e Mel”, “Uma e Una”. Em 1989, foi a
primeira mulher a ser homenageada pela Câmara Riograndense do Livro por ocasião da XXXV Feira do
Livro de Porto Alegre. Em 1992, recebeu o prêmio Jorge de Lima, pelo livro “Geometria de Sombra”; além
do Prêmio Jabuti no mesmo ano, pelo mesmo livro. Entre sua lista de prêmios ainda estão láureas e
homenagens recebidas em 50 anos de atividades. Destacam-se: Associação de Críticos de Arte, Fundação
Nacional Livro Infantil e Juvenil, Instituto Piaget (Lisboa), Libro de Family (Feira de Bolonha, Itália).
Possui uma obra literária com aproximadamente 100 títulos.

“O livro é aquele brinquedo
por incrível que pareça,
que entre um mistério e um segredo,
põe idéias na cabeça.”
PRADO, Maria Dinorah Luz do. Poesia Sapeca.Porto Alegre: L&M, 1989. p. 19
(autorizado pela autora)
Porto Alegre, 21 de janeiro de 2008.
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