
Palavras-chave
Teatro, humor, imaginação e intertextualidade.

Atrativos de venda
• Mesmo autor de As 14 Pérolas da Índia, livro premiado pela FNLIJ, em 2009,
como Melhor Livro de Reconto. E também de Clara; Gabriel; Gabriel, já para o 
banho!; Até as princesas soltam pum; Pai, todos os animais soltam pum? e As 14 
Pérolas Budistas.
• Texto bem-humorado que nos mostra as muitas curiosidades e inquietações das
crianças, que o autor Ilan Brenman retrata bem em seus textos criativos.

• Ilustrações coloridas e alegres que atraem e envolvem a atenção dos
leitores e ressaltam a riqueza do texto. Ilustrações feitas pelo consagrado 
autor e ilustrador Gilles Eduar, estreante na Brinque-Book.
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O livro
O teatro foi criado pelos antigos gregos. Eles apresentavam suas peças ao 

ar livre. Muitos séculos depois, Isabela descobriu que podia fazer teatro 
em qualquer lugar. Num sábado à tarde, depois do almoço, 
algo extraordinário aconteceu na sala da casa dessa menina 
sonhadora. O que será?

Autor e Ilustrador
ILAN BRENMAN é doutor pela Faculdade de Educação da USP, 

psicólogo pela PUC de São Paulo e autor de vários livros infantis 
e juvenis. Há mais de dezesseis anos ele conta histórias e ministra palestras e 
cursos pelo Brasil afora. Mais informações: www.ilan.com.br. 

GILLES EDUAR é formado em arquitetura pela USP. Ilustrador, escritor e músico, 
tem livros publicados na Europa, nos Estados Unidos, além de vários no Brasil. 
Entre outras atividades, atualmente recebe em seu atelier crianças que desenham
e escrevem seus próprios livros.

Sábado à tarde, depois do 
almoço, nada pra fazer... que tal 

fazer teatro? Mas cuidado! 
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