
O livro 
Em um dia como outro qualquer, é hora de pular da cama para 
acordar o papai, a mamãe e novamente o papai. Mas aconteceu 
algo diferente naquela manhã: “Precisamos contar uma novidade: 
um novo bebê está para chegar”, disseram mamãe e papai ao 
pequeno protagonista de A árvore de bebês. Mas de onde vêm 
os bebês? Onde é que vamos pegar esse tal bebê? Para resolver 
essa dúvida, o irmão mais velho pergunta à amiga, à professora, 
ao carteiro e ao vovô – e todos têm boas respostas! No fim, ele 
junta os pontos e tem uma conversa sincera com os pais. As lindas 
ilustrações dão vida e colorido a essa rotina e a essa descoberta! 

Em sala de aula
Com humor, a história permite trabalhar temas como: nascimen-
to de irmão, corpo humano e relacionamento familiar. Nosso 
protagonista não tem nome, mas é ele quem nos guia em sua 
descoberta. Suas falas retratam cada etapa do seu dia e as ten-
tativas que faz para saciar sua curiosidade. A pergunta: de onde 
vêm os bebês, é muito comum entre as crianças. Com a narra-
tiva, será divertido ouvir o que os alunos pensam sobre isso.  
O professor pode aproveitar as ilustrações, para inspirá-los ain-
da mais. Será que as crianças pensam mesmo que o bebê, por 
ser uma sementinha, nasce em árvore? Que árvore seria essa? 
Quantos bebês caberiam nela? Esses são meros pretextos para 
conversa, que encontrarão eco nas crianças – muito curiosas e 
imaginativas. No final do livro, um texto de apoio abre um diálo-
go sincero. Ali, há formas de responder às dúvidas das crianças 
de modo mais científico, porém não menos mágico.

Sobre a autora e a tradutora
Sophie Blackall é autora e ilustradora de vários livros premia-
dos. Já recebeu, entre outros, o prêmio norte-americano Ezra 
Jack Keats Book Award. Ela tem dois bebês (agora adolescen-
tes), que sabem mais do que ela a respeito de quase tudo. 

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Formou-
-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em lin-
guística na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais 
ganharam prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

A árvore de 
bebês
Mas, afinal, de onde vêm os bebês?

• Ilustrações que expressam o cotidia-
no com muita imaginação.

• Humor e afeto para responder uma 
das principais dúvidas das crianças.

• Protagonismo infantil ao valorizar a 
voz e o pensamento do personagem 
principal.

• Texto de apoio no final para ajudar 
mães e pais a explicar de onde vêm 
os bebês.
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