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Lançamentos do 1o semestre de 2020

Eric faz tibum
Emily Mackenzie
Tradução: Gilda de Aquino

Eric recebeu um convite para uma festa 
na piscina e quer muito ir, mas está 
preocupado! E se seu pelo molhar?  
E se entrar água nos seus olhos? E se ele 
afundar na piscina? Felizmente, Eric tem 
uma amiga corajosa e destemida. Será que 
ela conseguirá convencê-lo de que nadar 
é divertido? Uma história sobre medos, 
amizade, confiança e coragem.

25,4 x 25,4 cm / 32 páginas / 978-85-7412-631-9

Temas: medo, superação, amizade, coragem

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

Como poderia ser
Joana Raspall

Ilustração: Ignasi Blanch 
Tradução: Alexandre Boide

Uma reflexão sobre a condição humana e 
uma emocionante homenagem a todas as 
pessoas que foram obrigadas a abandonar 

suas casas contra a própria vontade.

21,2 x 26 cm / 32 páginas / 978-85-7412-637-1

Temas: imigração, identidade, preconceito

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos
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Três patinhas 
Stephen Michael King

Tradução: Gilda de Aquino

Todo dia, o cachorrinho Três andava daqui pra lá, 
de lá pra cá, conhecendo novos lugares e fazendo 

novos amigos. Até que um dia, conheceu uma 
menina muito especial! Uma história comovente 

sobre ser perfeito como você é.

24 x 28 cm / 32 páginas / 978-85-7412-639-5

Temas: animais, amizade, respeito às diferenças

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

Abra com cuidado!  
Um livro mordido!
Nick Bromley
Ilustração: Nicola O’Byrne 
Tradução: Gilda de Aquino

O que aconteceu com este livro? Será que tem 
alguma coisa muito perigosa dentro dele? É 
preciso ter coragem para virar as páginas! 
Neste livro divertido, a criança interage com os 
personagens, numa brincadeira envolvente.

23 x 29 cm / 32 páginas / 978-85-7412-632-6

Temas: medo, humor, clássico revisitado,  
imaginação, criatividade 

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

O que tem  
atrás da porta?  

Entre e veja!
Nicola O’Byrne

Tradução: Gilda de Aquino

Um simpático jacaré está perdido e precisa 
de ajuda para encontrar sua casa. Nesse livro 

interativo, o leitor vai se divertir abrindo diversas 
portas e levando o jacaré para lugares inusitados!

23 x 29 cm / 32 páginas / 978-85-7412-644-9

Temas: medo, humor, imaginação, criatividade

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

A superpreguiça!
Robert Starling
Tradução: Gilda de Aquino

Esqueça o que você já ouviu sobre 
preguiças. Sim, elas são muito lentas... 
Mas algo fantástico aconteceu com essa 
preguiça depois que ela leu um livro!

25 x 26 cm / 32 páginas / 978-85-7412-640-1

Temas: animais, aventura, humor, coragem

Leitura compartilhada: a partir de 3 anos

Leitura independente: a partir de 7 anos

Abrapracabra no mundo!
Fernando Vilela

A cabra Euzébia está de volta numa incrível 
aventura! Com a ajuda de sua lâmpada mágica, 

ela viaja para vários lugares do mundo, como 
França, Japão, Estados Unidos e Egito, conhecendo 

um pouco de suas ricas culturas e fazendo muita 
bagunça com seus novos e divertidos amigos.

28 x 22 cm / 36 páginas / 978-85-7412-642-5

Temas: geografia, meio ambiente, pluralidade cultural

Leitura compartilhada: a partir de 3 anos

Leitura independente: a partir de 7 anos

Tem lugar pra gente? 
Toda história tem sempre  
dois lados
Kate & Jol Temple
Ilustração: Terri Rose Baynton 
Tradução: Gilda de Aquino

Um texto emocionante sobre encontrar um 
novo lugar para viver. No final do livro, o leitor é 
convidado a reler a história de trás para a frente, 
e terá uma agradável surpresa. 

28 x 23 cm / 32 páginas / 978-85-7412-643-2

Temas: respeito às diferenças, imigração, preconceito

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

Eu sou uma menina!
Yasmeen Ismail

Tradução: Gilda de Aquino

A menina deste livro gosta de vencer, é 
espontânea, rápida e forte. E sempre é confundida 
com um menino! Uma história divertida sobre ser 

como se quer ser. Afinal, quem disse que rosa é 
para meninas e azul é para meninos?

25,5 x 25,5 cm / 32 páginas / 978-85-7412-633-3

Temas: identidade, coragem, respeito às diferenças, 
empoderamento feminino

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

O caso do grande 
roubo do museu
Milton Célio de Oliveira Filho
Ilustração: Alexandre Rampazzo

O urubu, que dirigia o museu da mata, estava 
aflito: o quadro mais valioso do acervo tinha 
sumido! A dona aranha, especialista em tramas, foi 
chamada para investigar esse mistério.

21,5 x 28,5 cm / 32 páginas / 978-85-7412-641-8

Temas: mistério, investigação, animais

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

O crocodilo que não 
gostava de água

Gemma Merino
Tradução: Gilda de Aquino

Todo mundo sabe que os crocodilos adoram 
água. Bem, mas não este... Ele não gosta 

mesmo de água. Na verdade, ele prefere subir 
em árvores. O que será que está acontecendo 

com este pequeno crocodilo?

22,4 x 28 cm / 32 páginas / 978-85-7412-630-2

Temas: relacionamento familiar,  
convivência, respeito às diferenças

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

A inacreditável,  
porém verdadeira, 
história dos dinossauros
Guido van Genechten
Tradução: Camila Werner

Muita gente acha que os dinossauros estão 
extintos, mas será que estão mesmo? Neste 
livro, você vai descobrir toda a verdade sobre os 
dinossauros num passeio divertido e educativo.

23,5 x 32,5 cm / 32 páginas / 978-85-7412-636-4

Temas: dinossauros, extinção, humor

Leitura compartilhada: a partir de 3 anos

Leitura independente: a partir de 7 anos
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Capa em  
produção

Este símbolo significa que o livro tem material de apoio para o professor. É só acessar o site www.brinquebook.com.br, 
selecionar o livro e baixar o PDF do material.
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Mais um livro 
sobre ursos 
Laura Bunting
Ilustração: Philip Bunting 
Tradução: Gilda de Aquino

Você já pensou por que há tantos livros sobre 
ursos? E será que eles gostam de ser, quase 
sempre, os bichos engraçados, fofinhos e 
bonzinhos? Neste livro, eles vão te contar!

24 x 25 cm / 32 páginas / 978-85-7412-638-8

Temas: animais, humor

Leitura compartilhada: a partir de 2 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos

Consulte nosso catálogo completo no site:  
www.brinquebook.com.br

Os Bandeira-Pirata e o 

flautista bucaneiro

Jonny Duddle

Tradução: Alexandre Boide

No quarto livro da série “Os Bandeira-Pirata”, Mar-

Nublado é tomada por ratos. Depois da visita de um 

enigmático flautista bucaneiro, o problema parece 

resolvido. Mas um problema muito maior deixa a 

cidade aflita: da noite para o dia, todas as crianças 

desaparecem! E Fofa, a gata de Matilda, parece ser a 

única a saber do paradeiro delas.

14 x 18,5 cm / 160 páginas / 978-85-8382-090-1

Temas: piratas, clássico recontado, aventura, astúcia, amizade 

Leitura a partir de 8 anos

O desastre do trem-bala  
Contagem regressiva  

para o perigo
Jack Heath

Tradução: Alexandre Boide
Você e sua amiga Paige estão prestes a embarcar no trem-bala. No anúncio da viagem, o trem parecia seguro. Agora, você já não tem tanta certeza. Um segurança o interpela, perguntando por alguém chamado Taylor. Pense bem antes de dar sua resposta, pois ela vai decidir se você vai 

viver ou morrer.
14 x 21 cm / 144 páginas / 978-85-8382-089-5
Temas: aventura, suspense, leitor personagem, interatividade, tecnologia, ação

Leitura a partir de 10 anos

 Unesco e 
fitossanidade

A Organização das Nações Unidas 
proclama 2020 como Ano Interna-
cional da Fitossanidade. A iniciativa 
destaca a importância da saúde 
vegetal na melhora da segurança 
alimentar, protegendo o meio am-
biente e a biodiversidade e impul-
sionando o desenvolvimento econô-
mico. Pragas e doenças de plantas 
prejudicam as culturas, reduzindo 
a disponibilidade de alimentos e 
aumentando seu custo, o que gera 
fome, desnutrição e pobreza.

Conheça alguns livros que vão auxiliar na 
introdução desse tema para as crianças.

O caso do favo de mel
Milton Célio de Oliveira Filho

Uma abelha percebe que o seu favo de mel sumiu. E agora? Onde ele foi parar? Esta 
obra permite explorar com os pequenos a extinção das abelhas, a produção e o uso 
do mel, e a polinização das flores, entre outros temas.

Juju e a árvore da amizade
Fabio Quinteiro

Juju ensina a plantar, cuidar das sementes e acompanhar a sua germinação até que 
elas se transformem em plantinhas. Além disso, Juju dá dicas de como é possível 
preservar a natureza e o ambiente em que vivemos.

Chuva de manga
James Rumford

Um pequeno vilarejo no Chade acompanha o ciclo das mangueiras e aproveita 
os frutos dessas árvores de forma sustentável. Em paralelo, Tomás mostra como 
reutilizar objetos descartados transformando-os em brinquedos.

Nhac!
Carolina Rabei

O faminto porquinho-da-índia Nhac se delicia com vários alimentos e aprende a 
importância da amizade compartilhando sua comida com o ratinho Coalho.

A garrafa
Patricia Auerbach

Uma menina descobre como pode ser divertido usar garrafas pet em várias 
brincadeiras. É para soltar a imaginação com as crianças!

Ludi na Floresta da Tijuca
Luciana Sandroni

Ludi e sua família aprendem uma importante passagem da história do Brasil: o 
desmatamento da Floresta da Tijuca em prol da plantação em grande escala de café 
e o seu reflorestamento.

Aminata, a tagarela
Maté

Enquanto Aminata questiona a cultura de seu povo, os Bamana, o leitor poderá 
acompanhar o ciclo do algodão: a plantação das sementes, a colheita, o algodão 
sendo transformado em fio, o fio transformando-se em tecido e, finalmente, 
o tecido recebendo cores e histórias. O livro traz, ainda, um glossário e várias 
curiosidades sobre a cultura bamana.

O amuleto da chuva
Maté

O leitor acompanhará a saga de Madih no Saara verde há 12 mil anos em busca de 
locais onde houvesse água e o seu povo pudesse viver novamente na abundância. 
Nesta obra é possível observar como os povos nômades viviam e se alimentavam.
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Plantas  
saudáveis são  

a base de  
toda a vida!

Como eu cheguei aqui?
Philip Bunting

Tradução: Gilda de Aquino

Este livro vai traçar a sua viagem incrível desde 
o Big Bang até o seu nascimento. Mais do que 

dar respostas, Como eu cheguei aqui? pretende 
motivar perguntas.

24 x 25 cm / 36 páginas / 978-85-7412-634-0

Temas: Big Bang, evolução, humor,  
incentivo ao conhecimento

Leitura compartilhada: a partir de 4 anos

Leitura independente: a partir de 6 anos



Poemas da  
minha terra tupi
Maté

Jaguaré, jururu, pirão e pororoca... Toda criança 
brasileira, quando aprende a falar, aprende 
também muitas palavras de origem tupi. Este 
livro, com belas ilustrações, traz rimas que 
contam histórias e fazem  do nosso português 
brasileiro um idioma cheio de poesia. Traz, ainda, 
o significado de muitas palavras e expressões 
tupis que usamos no dia a dia.

O gigante mais  
elegante da cidade 
Julia Donaldson e Axel Scheffler
Tradução: Gilda de Aquino

Em uma terra mágica habitada por seres miúdos 
e diversos, como pessoas, elfos e animais, há um 
gigante adorável chamado Jorge. Um dia, ele 
decide que é hora de repaginar o visual. Vai a uma 
loja e troca as roupas velhas e gastas por roupas 
novas. No entanto, quando se depara com diversos 
animais que precisam de ajuda, ele imediatamente 
começa a distribuir suas roupas. 

Zeca zangado
Robert Starling

Tradução: Gilda de Aquino

Não é justo! Isto não é justo! Zeca é assim: 
quando não concorda com algo, vai logo soltando 

fogo pelas ventas e criando complicações para 
os amigos e a família. Até que uma ajudinha 

preciosa, vinda de quem o ama muito, faz com 
que ele possa compreender o que sente e lidar 

com suas emoções. Calma, Zeca. Respira!

Antonia
Anke de Vries e Piet Grobler

Tradução: Camila Werner

O dia mal começava e lá estava ela, Antonia, 
chacoalhando galhos com sua garganta afinada 

e convidando seu bando a pular dos ninhos: 
“Acordem, passarinhos. Venham cantar e assobiar”. 

Era isso todo dia de manhã. Antonia animada de 
cá e o bando mal-humorado de lá. “Pare com isso! 

Queremos dormir!” Ninguém aguentava a cantoria, 
mas Antonia nem ligava para as caras 

feias. No entanto, um dia ela se cansou e resolveu 
deixar a floresta. E a saudade bateu dos dois lados...

O urso de todas as cores
Stephen Michael King
Tradução: Gilda de Aquino

O grande urso-branco voltou para casa depois de 
uma longa viagem à cidade grande. Mesmo muito 
cansado, passou o dia brincando com os filhotes: 
pega-pega, esconde-esconde... Até que, no 
comecinho da noite, adormeceu. Quando acordou, 
não estava mais branco: seu corpo agora estava 
coberto de desenhos e cores, que saíam a cada 
mergulho no mar gelado. Todos os dias, o urso 
dormia branco e acordava colorido... O que estaria 
acontecendo? Uma linda fábula sobre afeto, 
infância e brincadeira.

Novas histórias antigas
Rosane Pamplona e Andrea Ebert

A coletânea traz 14 contos inspirados na 
tradição oral de diversos lugares do mundo. 
Partindo de muita pesquisa e uma curadoria 

afetiva, a autora apresenta narrativas divertidas, 
surpreendentes e reflexivas sobre as aventuras 

e desventuras de personagens que habitam e 
refletem o imaginário coletivo.

Categoria: Poesia

Categoria:  
Tradução/Adaptação Criança 

Categoria: 
Tradução/Adaptação Criança

Categoria: 
Tradução/Adaptação Criança

Categoria: Reconto

Categoria: 
Tradução/Adaptação Criança

MARISA LAJOLO TRADUZ CLÁSSICO QUE 

“AINDA TEM O QUE DIZER 
AOS JOVENS LEITORES”
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Poliana, clássico da literatura juvenil, acaba de ganhar uma 
nova versão pela Editora Escarlate. A tradução e a adaptação 
são de Marisa Lajolo, pesquisadora, crítica literária, ensaísta e 
professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Atualmente é uma das principais teóricas da literatura 
infantojuvenil no Brasil. São dela livros essenciais sobre o 
tema, como Literatura infantil brasileira: história e histórias. 
Especialista em Monteiro Lobato, Marisa acaba de lançar 
Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia, além de organizar 
uma nova edição de Reinações de Narizinho, que inclui notas 
de rodapé explicando o vocabulário e os costumes do Brasil na 
época em que se passa a história.

“Acredito que Poliana continua a ter o que dizer a leitores de 
hoje: num momento em que livros de autoajuda estão em alta, 
uma história que conta como uma menininha supera seus 
inúmeros problemas ganha atualidade”, explica Lajolo sobre 
o livro, escrito em 1913 por Eleanor H. Porter e traduzido pela 
primeira vez, nos anos 1930, por Monteiro Lobato.

Nesta adaptação Lajolo dá um tom mais contemporâneo a uma 
história atemporal.

O texto que abre a obra é uma delicada carta de Poliana 
endereçada ao leitor narrando um pouco do percurso do livro 
desde a primeira publicação até esta adaptação em que será 
(re)contado “por uma voz feminina como a minha”, diz o 
pequeno prefácio.

Leia agora uma breve entrevista de Marisa Lajolo falando sobre 
clássicos, formação leitora e, claro, Poliana.

Quais são os desafios – e as delícias – de traduzir Poliana, 
um clássico da literatura infantojuvenil com mais de cem 
anos, para jovens que vivem em um mundo cada vez mais 
rápido, conectado, virtual?
Foi minha primeira experiência de tradução e adaptação de 
um livro. Gostei muito! Aprendi que, para traduzir e adaptar, 
você mergulha em detalhes da história que podem passar 
desapercebidos numa leitura, ainda que numa leitura crítica. 
Acredito que Poliana continua a ter o que dizer a leitores de 
hoje: num momento em que livros de autoajuda estão em alta, 
uma história que conta como uma menininha supera seus 
inúmeros problemas ganha atualidade.

Por que Poliana é um clássico, quer dizer, por que 
ler Poliana nos dias de hoje?
“Livro clássico”, antigamente, definia um livro tão bom 
que deveria ser lido na escola, “em classe”. Penso que, hoje, 
desapareceu a noção de escola e permaneceu a noção de 
excelência, acrescentada da noção de ser uma obra atemporal, 
universal. Acho que continua a ser muito atraente uma história 
como a narrada por Eleanor Porter [escritora inglesa, autora 
de Poliana e de sua sequência, Poliana moça], que relata a luta 
de uma menina pela felicidade – das menores coisas do dia a 
dia às maiores da vida. 
Apresentar aos leitores modos de viver a vida diferentes dos 
nossos é uma das grandes coisas que a literatura faz.

Os jovens leem? O que há de verdade e de preconceito 
nas avaliações sobre a leitura infantojuvenil no Brasil? 
Eu já fui de opinião de que os jovens não leem. Hoje não 
tenho mais tanta certeza disso. Talvez eles não leiam o que 
intelectuais e professores gostariam que eles lessem...

Para os jovens, a formação leitora acontece 
predominantemente na escola e por obrigação. Mesmo 
assim, é possível facilitar a paixão pelas histórias?
Penso que sim. Se os professores forem bons leitores, isto é, 
leitores apaixonados.

Leia a entrevista na íntegra em nosso blog:  

www.brinquebook.com.br/blog. 

E aproveite para conhecer outras matérias bem 

interessantes sobre literatura, infância, arte e educação!
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Seis títulos do Grupo Brinque-Book 

foram selecionados pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil no 

Acervo Básico FNLIJ 2019. Esses livros 

são recomendados pela FNLIJ para fazer 

parte do acervo das bibliotecas.

Brinque-Book  
no acervo básico 

da FNLIJ
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O que tem dentro 
da sua fralda?
Guido van Genechten

Temas: saúde, desfralde, animais e 

amizade

Eu sou assim e 
vou te mostrar
Heinz Janisch e Birgit Antoni

Temas: corpo humano, identidade, 

rimas e incentivo ao conhecimento

Bruxa, bruxa, 
venha à minha 
festa
Arden Druce e Pat Ludlow

Temas: história cumulativa, bruxas, 

seres fantásticos e brincadeiras

Olha que eu viro 
bicho... de jardim!

Lalau e Laurabeatriz
Temas: meio ambiente, insetos, rimas 

e brincadeiras

Vai embora, grande 
monstro verde!

Ed Emberley
Temas: seres fantásticos, imaginação, 

criatividade, cores, formas e medo

Gildo
Silvana Rando

Temas: superação, medo e amizade

Kaba Darebu
Daniel Munduruku 
e Maté

Temas: meio ambiente, 
pluralidade cultural, 
tradição oral e tradição 
indígena

O catador de 
pensamentos
Monika Feth e 
Antoni Boraty ’nski

Tema: ética, pluralidade 
cultural, respeito às 
diferenças

A queda dos 
moais
Blandina Franco, 
Patricia Auerbach e 
José Carlos Lollo 

Temas: pluralidade 
cultural, relacionamento 
familiar, aventura, 
suspense, geografia, 
história e gêneros textuais

Ludi na 
chegada e no 
bota-fora da 
família real
Luciana Sandroni e 
Eduardo Albini

Temas: história do Brasil, 
fantasia e imaginação

A fabulosa 
máquina de 
amigos
Nick Bland

Temas: tecnologia, 
convivência social e 
amizade

O gigante 
mais 
elegante da 
cidade
Julia Donaldson e 
Axel Scheffler

Temas: solidariedade, 
amizade e humor

Babá de 
dragão
Josh Lacey e  
Garry Parsons 

Temas: dragões, 
animais de estimação e 
relacionamento familiar

Quem matou 
o saci?
Alexandre de Castro 
Gomes e  
Cris Alhadeff 

Temas: folclore, tradição 
oral, investigação, 
suspense e humor

A verdade 
segundo 
Arthur
Tim Hopgood e 
David Tazzyman

Temas: ética, humor e 
imaginação

Sopa de 
botão de 
osso
Aubrey Davis e 
Dusan Petricic

Temas: ética, convivência 
social, nações, tradição 
oral e solidariedade

Os Bandeira-
-Pirata e 
o galeão 
assombrado
Jonny Duddle

Temas: aventura, amizade 
e imaginação

Todo mundo 
é misturado
Beth Cardoso

Temas: ética, pluralidade 
cultural, amizade, 
identidade, geografia e 
convivência social
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Conheça os nossos livros mais adotados em 2019 pelas escolas particulares  

de todo o Brasil na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1.

Educação Infantil

Sucesso nas adoções!
Os mais

 queridinhos 
das escolas!

1º
 A

NO Já sei ler!
Patricia Auerbach

Temas: incentivo à 
leitura, incentivo ao 
conhecimento, cotidiano e 
gêneros textuais

Obax
André Neves

Temas: pluralidade 
cultural, convivência 
social, imaginação e 
cultura africana

Pedro e Tina
Stephen Michael King

Temas: convivência social, 
opostos, respeito às 
diferenças e amizade
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Para conhecer outras obras adotadas, acesse: portal.brinquebook.com.br
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LUDI FAZ 30!

Luciana Sandroni, a criadora da irreverente personagem LudiDi
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Ludimila Manso, a Ludi, é “só” uma menina, mas nasceu faz 
30 anos! Surgiu da imaginação e do talento da escritora 
Luciana Sandroni, que povoou as histórias da garota carioca 
e da família Manso com Monteiro Lobato, MPB, Caymmi e 
muita, muita História, assim, com “H” maiúsculo.

Filha de Laura Sandroni, que lia Lobato para Luciana na 
infância e é uma das fundadoras da FNLIJ (Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil), e de Cicero Sandroni, 
membro da ABL (Academia Brasileira de Letras) e jornalista 
apaixonado pela história do Brasil e do mundo, a autora de 
Ludi misturou com maestria esses elementos em seis livros, 
sendo quatro deles reeditados pela Editora Escarlate.

Os títulos contam com humor e irreverência passagens 
importantes da vida pública brasileira, como a chegada da 
família real, em 1808, e o reflorestamento da Floresta da 
Tijuca, que chegou a virar fazenda de café no império de 
Dom Pedro II.

Confira a seguir uma entrevista especial com a autora 
Luciana Sandroni.

Ludi tem muitas referências, entre elas Monteiro Lobato, 
Dorival Caymmi, a MPB... Como essas referências todas 
povoaram sua infância?
Tenho uma lembrança muito grande da minha mãe contando 

as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo para mim e para 

os meus irmãos. Meu avô tinha um terreno numa ilha, a ilha 

de Itacuruçá, aqui pertinho do Rio, e não havia eletricidade 

lá. Então, era tudo na base dos lampiões e lanternas. À noite, 

depois de muita praia, pescaria, mil passeios na mata e tal, a 

gente ouvia as aventuras do sítio. Eu me lembro de ter ficado 

encantada com Viagem ao céu. Fiquei muito mobilizada com 

aquele livro, queria ir para a Lua, viajar na cauda do cometa...  

Eu me lembro da emoção dessa leitura, como ela me 

transformou, como ela me fez viajar com a turma do sítio. 

Em relação à música, os meus pais sempre gostaram muito 

de música, então a gente ouvia muito João Gilberto, Caymmi, 

Chico, Caetano... Meus irmãos são músicos, eu tocava flauta 

transversa e gostava muito de choro. Na minha adolescência, 

ainda era ditadura militar, então, Chico e Caetano povoaram 

a nossa geração. A minha geração sempre ficava esperando 

o novo disco do Chico, o novo disco do Caetano, eles eram a 

nossa resistência. A MPB, a cultura brasileira eram maneiras de 

resistência, de lutar contra a ditadura.

Depois, a gente comemorou os 200 anos da Biblioteca 

Nacional. Aí eu fui estudar a história da Biblioteca Nacional 

e fiquei boba de saber como ela chegou aqui, que ela foi 

esquecida na fuga da família real para cá... A pressa era 

tão grande para fugir de Napoleão que eles esqueceram 

a Biblioteca Nacional no porto de Lisboa. Então fui ler, fui 

pesquisar sobre isso e tive essa ideia de brincar com os 

fantasmas da Biblioteca Nacional, fui fazer as visitas guiadas 

à Biblioteca Nacional, conhecer as salas, ver os livros preciosos 

da biblioteca. E escrevi Ludi e os fantasmas da Biblioteca 
Nacional. E isso foi muito interessante, essa possibilidade de 

eu escrever sobre a história do Brasil, do Rio, e estar presente 

nos lugares, poder estar, fazer uma pesquisa no próprio lugar: 

ir para a Praça XV, ir para o Largo do Teles, ir para a Colombo 

e imaginar as histórias na cena que eu estou escrevendo – eu 

posso ir ali e tentar imaginar uma cena, um diálogo.

Ludi tem 30 anos. O que você acha que há de diferente e 
o que não mudou da Ludi de 30 anos para uma garota da 
idade dela nos dias de hoje?
É impressionante! Passaram muito rápido esses 30 anos.  

Acho que a imaginação, a criatividade, isso não muda muito. 

Acho que criança é lúdica. Eu noto que a Ludi é isso, ela parte de 

uma realidade, do dia a dia dela na escola, do dia a dia dela com a 

família, os passeios, para, de repente, entrar numa grande fantasia, 

bem uma referência ao Lobato, que tem o dia a dia lá do sítio, e, 

de repente, eles entram numa megafantasia. Isso não mudou.

Leia a entrevista na íntegra em nosso blog:  
www.brinquebook.com.br/blog. 

E aproveite para conhecer outras matérias bem 
interessantes sobre literatura, infância, arte e educação!

Ludi vai à praia: 
a odisseia de uma 
marquesa

Ludi e os fantasmas 
da Biblioteca 
Nacional

Era uma vez 20: pequenas histórias 
de 10 grandes brasileiras e 10 grandes 
brasileiros que marcaram o Brasil
Ilustrações: Guilherme Karsten e Natália Calamari

Este livro traz pequenas biografias de personalidades como Carmen Miranda, 
Santos Dumont, Cacilda Becker, Garrincha, Nise da Silveira, Monteiro Lobato e 
muitos outros. 

Temas: personalidades, infância e biografia

Ludi na chegada 
e no bota-fora da 
família real

Ludi na Floresta  
da Tijuca

Não deixe de conhecer mais um 
sucesso da autora Luciana Sandroni!

LUDI E SUAS AVENTURAS!

Ludi é irreverente, bem-humorada, não abre mão de uma 
boa aventura, questionadora... Ela tem muito de Emília e da 
própria Narizinho. Como foi que Ludi surgiu para você?
Na Faculdade de Letras, Literatura Brasileira, na PUC do Rio, eu 

fui estudar Monteiro Lobato com a professora Eliana Yunes e o 

Luis Rao Machado, a gente fez um curso, e eu fiquei muito, muito 

impactada com um livro que eu não tinha lido na infância, que é 

A chave do tamanho. Nesse livro, a Emília acaba com a Segunda 

Guerra Mundial, diminui a humanidade inteira de tamanho, todos 

ficam muito pequenos, só que as coisas e animais continuaram 

do mesmo tamanho. Ela faz uma grande reviravolta na 

humanidade. Esse livro me deixou muito impactada.  

Acho que a Ludi nasceu aí, nesse universo do Lobato, e a família 

Manso tem muito da minha família. Morei no Leme, então tinha 

essa coisa da praia: a minha família tinha essa coisa de ir para a 

praia andando... A Ludi surgiu dessa memória de infância e dessa 

leitura de Lobato, de Lygia Bojunga, leitura da Alice... Acho que 

ela tem muito a ver com todas essas leituras.

Ludi é uma personagem bem brasileira: nos temas, na história 
que povoa as aventuras, no cenário, nas referências que 
permeiam a narrativa. Era intencional ou isso foi acontecendo 
por causa das suas próprias referências? Como é seu processo 
de pesquisa histórica para criar as aventuras de Ludi?
Ludi na chegada e no bota-fora da família real mostra a família 

indo para o passado, para 1808, para a chegada da família real, 

porque a gente estava comemorando esses 200 anos do Dom 

João VI aqui, e também porque é uma história fascinante, né?, 

uma família real chegar à sua própria colônia, acho que é um 

fato único: nenhum príncipe, nenhuma rainha veio a nenhuma 

colônia na época das colônias. 
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Dica de leitura  
     do professor!

O título instigante, Homem de lata, leva o leitor diretamente 
para uma aventura inusitada. Logo nas primeiras páginas, ficamos 
intrigados com a informação, talvez uma epígrafe, que nos é 
apresentada sobre um robô explorador da Nasa que foi despertado 
por uma música brasileira. Surgem, então, a partir da leitura desse 
fato histórico, questionamentos: algo daquilo que vou ler neste livro 
aconteceu realmente? Existem mesmo robôs exploradores?

Logo em seguida, aparece o robô. Um robô explorador que tem a 
missão de ir a Marte explorar e preparar o planeta para a chegada 
do homem. Mas, como já disse antes, o inusitado acontece. O robô 
não consegue sair da órbita terrestre. Sofre uma pane e cai num 
local inóspito, improdutivo, seco, deserto. É assim que o robô vai 
percebendo o lugar. Com isso, vai tendo mais certeza de que, mesmo 
com o acidente, terá condições de atingir seus objetivos, pois ele tem 
convicção de que caiu em Marte. E é através do olhar desse robô que 
o leitor vai conhecendo o sertão e um possível amigo. Isso porque, 
na madrugada em que o robô chegou, um menino curioso e esperto 
despertou com um brilho intenso, uma luz emanada do céu. Algo 
misterioso e inacreditável. Os pais não acreditaram em tanta fantasia 
nem desejavam que o filho perdesse tempo com tais besteiras. 

No entanto, o menino não se deu por vencido. Ele tinha visto algo 
mágico e foi atrás do mistério. Ele e o robô se conhecem, à maneira 
deles, e constroem uma linda amizade. À medida em que seres tão 
opostos vão se conhecendo, o leitor vai descobrindo e questionando 
realidades: se é possível haver tanto avanço tecnológico capaz de 
enviar uma nave tripulada por robô para outro planeta, como não é 
possível mudar a dura realidade do sertão? Uma vez que o homem 
conseguiu avançar nos mais diversos aspectos, como não aprendeu a 
respeitar o diferente? A olhar para o outro com carinho? A cuidar do 
espaço em que vive? A dialogar?

Talvez não seja possível responder a tantas perguntas, mas a 
literatura tem esse papel de inquietar. Exatamente isso. Homem 
de lata traz inquietação. Vale muito a pena deixar-se envolver pela 
história do robô e de Sabiá. Sim, o menino tem esse nome. Tão 
sugestivo quanto quase tudo nessa história encantadora. 

Embarque nessa história e acompanhe todos os passos do homem de 
lata e de seu amigo Sabiá.

Yeda Neves, professora do Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

O livro Rápido como um gafanhoto, de Audrey Wood, com 

ilustrações de Don Wood, traz grandes reflexões sobre a vida. 

Com ele pode-se trabalhar identidade, autonomia, sentimentos. 

Assim, após apresentar este livro ao meu grupo de 3 anos, no 

primeiro momento as crianças trouxeram falas identificando-se 

com alguns dos animais apresentados nele. É interessante pon-

tuar que, nesta mesma roda de conversa, além de se identificarem 

com os animais, também se identificaram umas com as outras. 

Passaram assim a fazer comparações entre si. No final da roda, 

ou melhor, cada vez que essa história é contada no grupo, as 

crianças sempre trazem a ideia de que se cada um for de um 

jeito, não tem problema ser diferente, o importante é respeitar o 

outro e aceitá-lo como é!

Cristina Andrade e Natália Sassi, coordenadora pedagógica e 

professora do Colégio Di Stefano, São Paulo, SP.

Depois que conheci O macaco danado, nunca mais deixei de utilizá-lo. 

As histórias com enganos fascinam crianças e adultos. Sim, adultos!

As imagens são lindas e tornam o livro ainda mais sedutor.  

O tamanho da fonte faz com que as crianças se arrisquem nas 

primeiras leituras, além da identificação com sua própria vida.

Vejo, sempre que leio, os pequenos tentando dar solução ao pro-

blema do macaquinho, e o mais gratificante fica para o final, em 

que todos ficam bem, bem felizes. Afinal, quem não fica feliz com 

a mãe sempre por perto, hein?!

Rosângela Carneiro de Lima, escritora e professora da Educação 

Infantil do Colégio Damas da Instrução Cristã, Recife, PE.

O livro  Olha que eu viro bicho... de jardim!  é encantador e ins-trutivo. As curiosidades apresentadas em cada um dos poemas possibilitaram que os alunos ampliassem seu saber, a criativida-de e a imaginação. A turma ficou encantada, e a cada leitura que faziam dos poemas aumentava sua vontade de pesquisar mais sobre os hábitos dos bichos de jardim. Trabalhamos, nas produ-ções de textos, os poemas apresentados e percebemos que a es-crita ficou mais elaborada, as ideias fluíram com facilidade e com riqueza de detalhes. As ilustrações do livro são belas e cativantes, enriquecendo o trabalho dos alunos, que se empenharam para caprichar em suas produções. O momento em que a turma rece-beu na escola o autor Lalau e a ilustradora Laurabeatriz foi muito importante, um bate-papo interessante e cheio de descobertas. 
Priscila Hirata e Cristiane Segolin, professoras da Educação 

Fundamental 1 do Colégio Magister, São Paulo, SP.

No segundo semestre de 2019, tive a oportunidade de conhecer o livro paradidático A queda dos moais, e, durante esse período, desenvolvi um projeto com meus alunos do 4o ano do Ensino Fundamental. Trata-se de um livro atual, cujo conteúdo me per-mitiu trabalhar vários gêneros textuais, desde uma simples recei-ta até um livro de imagem. Foi simplesmente fantástico, através da leitura, poder viajar com a família de Joaquim (personagem principal) até a ilha de Páscoa. Encantei-me com essa obra e pude perceber que meus alunos, pelo envolvimento deles com a leitura, também foram cativados. Foi uma experiência prazerosa de aprendizagem e obtenção de conhecimento.
Natália Climaco, professora do Colégio Caminhar,  

Santo André, SP.

Temas: 
amizade, 
tecnologia, 
meio ambiente
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Literatura para Crianças e Jovens;  
categoria Texto Literário.

Livro Vencedor do Prêmio 
João-de-Barro 2016



A equipe do Gente Nossa (Maternal do Colégio Palmares, em São 
Paulo) desenvolveu dois projetos muito interessantes tendo por base 
os livros Eu sou assim e vou te mostrar, de Heinz Janisch, e Carona na 
vassoura, de Julia Donaldson. 
A ideia foi trabalhar de maneira interdisciplinar, envolvendo as áreas 
de Linguagem, Matemática, Inglês, Música, Expressão Corporal e 
Educação Física. Por meio de interações e de brincadeiras, as crianças 
puderam construir e se apropriar de conhecimentos, transformando-os 
em aprendizagens e promovendo a socialização. 

Equipe do Gente Nossa: Sabrina Bairão, Melissa Maranhão, André Almeida, Rosana Maria Veiga de Moraes, Leandro Souza, 

Anna Carolina Freitas, Luciana Patricia Morais, Érika Halcsick Dorth, Marcia Queiroz e Tailane Vieira Silva.

“Com o livro Eu sou assim e vou te mostrar, nós apresentamos 
o corpo humano por meio de vivências, estabelecendo uma 
comparação com os animais.”

Erika Halcsick Dorth, educadora.

“Exploramos o livro Carona na vassoura em várias aulas. Por 
exemplo, na aula de Educação Física, o professor fez um circuito 
como se as crianças estivessem passando pelas paisagens do 
livro. No final do projeto, as crianças conseguiram falar com 
carinho de todos os personagens, criando apreço pelo livro. 
Afinal, todas as histórias e contextos trazem aprendizados.”

Rosana Maria Veiga de Moraes, educadora.

Durante um trimestre, o grupo do Maternal 3 desenvolveu di-
versas atividades de maneira interdisciplinar baseadas na história 
Carona na vassoura. Realizamos leituras coletivas folheando as 
páginas da narrativa e apreciando os detalhes. Vivências e drama-
tizações contribuíram para a percepção de valores como amizade 
e bondade, abordados na história, enriquecendo-a e propician-
do empatia entre os colegas do grupo. Brincadeiras com sucata 
se transformaram em construções de personagens e objetos da 
história, momentos em que a turma montou estruturas a partir 
de observações e estabeleceu comparações entre tamanhos, co-
res, pesos e demais detalhes. Este livro, produzido pelas crianças, 
apresenta paisagens, cenários, personagens e fotos das vivências 
que também proporcionaram momentos de grande aprendiza-
gem ao grupo. Foi um projeto repleto de conquistas, interações e 
desenvolvimento da oralidade e da coordenação motora.

Rosana Maria Veiga de Moraes e  
Tailane Vieira Silva, educadoras.

Este trabalho foi elaborado com base no livro Eu sou assim e vou 
te mostrar. De maneira lúdica e envolvente, apresentamos o corpo 
humano à nossa turma por meio de vivências, estabelecendo uma 
comparação entre algumas partes do corpo e dos personagens 
do livro. Nas rodas de histórias, músicas, danças e brincadeiras, 
as crianças puderam se comunicar e se expressar com o corpo 
através de gestos e movimentos. Exploramos diferentes espaços e 
objetos, manipulamos diversos materiais e texturas. Desse modo, 
descobrimos coisas sobre nós mesmos e sobre os outros. 

Luciana Patricia Morais, Érika Halcsick Dorth e  
Márcia Queiroz, educadoras.
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Um  
projeto especial 
na 
Educação Infantil

Os principais objetivos dos projetos foram:

•	 respeitar regras básicas do convívio social 
compartilhando objetos e espaços com outras 
crianças e adultos;

•	utilizar materiais variados em diferentes contextos 
de manipulação e criar objetos tridimensionais 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes;

•	 explorar formas de deslocamento no espaço ao 
imitar os animais combinando movimentos e 
seguindo orientações (pular, saltar, correr);

•	desenvolver habilidades manuais e controle para 
desenhar, pintar, amassar, rasgar, encaixar, colar e 
recortar;

•	manipular e explorar objetos de diferentes tipos, 
tamanhos e formatos, bem como vivenciar suas 
possibilidades associativas.

“Os trabalhos envolveram 

toda a equipe de educadores, 

explorando diversas linguagens, 

e, com isso, as crianças puderam 

ampliar seus conhecimentos.”

Sabrina Bairão, coordenadora. 
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