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O mundo mágico do Circo de pulgas!

           O novo livro do autor traz contos onde personagens surgem e ressurgem em histórias 

díspares, se cruzando num  Rio de Janeiro caótico, com suas vielas, praias, becos e 

favelas. As tramas de “Circo de Pulgas” surgiram em momentos distintos, no entanto, 

ao serem reunidas formaram uma antologia que nos remete a um mosaico único, po-

dendo-se incluir os primeiros contos escritos pelo jovem Manto Costa (‘Treze Copos’ 

e ‘O círculo’). Conduzido por uma personagem que ora nos lembra as desventuras 

dos heróis desvalidos da Beat Generation para logo depois nos remeter aos narradores 

clássicos, “Circo de Pulgas” nos fala da desordem, das alegrias, dos amores e do caos 

da vida de uma população que vive à margem do Rio de Janeiro dos cartões postais.

           Marco Antonio Cardoso da Costa começou sua vida profissional como boy na re-

vista Manchete, indo logo em seguida para o Jornal do Brasil, no início dos anos 80, 

onde trabalhou por 10 anos e deu início a sua carreira de jornalista. Cursou a Facul-

dade de Comunicação Hélio Alonso, além de fazer três anos de História na UERJ. No 

Jornal do Brasil chegou a ganhar o Prêmio Esso em equipe pelo suplemento especial 

O Rio de Machado, em 1990. Trabalhou também no jornal O Dia e no jornal dos bair-

ros de O Globo. De 1995 a 2001 editou a página Bolsa Hoje, da Bolsa de Valores do 

Rio de Janeiro, publicado diariamente no O Globo e, posteriormente, no jornal Valor.

Em 1997 lançou seu primeiro romance “Meu caro Júlio - A face oculta de Julinho da Adelaide” (7Letras), que obteve grande reconhecimento 

da mídia e do público. Em 2004, participou da antologia de contos ‘Terras de Palavras’ (Pallas), ao lado de escritores como Nei Lopes, Cuti, 

Mayra Santos-Febres e Márcio Barbosa, entre outros. Sua obra ganhou elogioso verbete no Dicionário Literário Afro-Brasileiro, de Nei Lopes 

(Pallas/2007). É pós-graduado pela UERJ no curso Pesquisa de Mercado e Opinião Pública.

“Circo de Pulgas” é o primeiro dos cinco livros beneficiados pelo edital de Apoio à Cultura Negra da Biblioteca Nacional, pacote que reúne 

ainda autores como Joel Rufino e Conceição Evaristo. Além da BN, a obra chega com o apoio do Ministério da Cultura (Minc) e da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
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