
Joana
no trem
Uma porquinha vai viajar. Enquanto 
isso, a ilustradora trabalha em sua 
mesa.

• Novo trabalho da renomada autora 
e ilustradora Kathrin Schärer, de Foi 
assim! Não foi assim, não! Não foi 
assim, não! na Brinque-Book

• Desenhos com belos traços e cores 
suaves, repletos de detalhes.

Um trem viaja pelo país. Um trem comprido, com muitos 
vagões, muitas cabines e rodas trepidantes. Assim começa a 
história de Joana, uma divertida porquinha que interage com a 
ilustradora enquanto a artista ainda cria a história.
Com este diálogo divertido entre autora e personagem, o 
leitor vai sentir como se estivesse fazendo parte do processo de 
criação do livro.

O livro
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Além da história
Esta surpreendente história permite trabalhar temas como 
criatividade e aventura. 

Nesta instigante aventura, a autora cria um engenhoso enredo 
no qual ilustrador e personagem discutem, argumentam 
e, juntas, modificam o desenrolar da história. Será que a 
ilustradora vai ceder o controle da sua criação à teimosa 
porquinha Joana? O que pode acontecer quando essa 
personagem ganha vida própria?

Sobre a autora e o tradutor
Kathrin Schärer nasceu na Suíça, em 1969. É uma autora com 
experiência pedagógica como educadora de crianças em fase 
de alfabetização e, também, com distúrbios de fala. Kathrin atua 
ainda como ilustradora freelance e já escreveu e ilustrou diversos 
livros infantis.

José Feres Sabino nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São 
Paulo, em 1972. É graduado em filosofia pela Universidade de 
São Paulo (USP), onde também fez seu mestrado. É tradutor e 
professor de filosofia.
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