
Quantas brincadeiras cabem em um lenço? Com um pouco de 
imaginação, ele pode se tornar quase tudo o que você quiser!

• Livro de imagem.

• Livro que estimula a imaginação dos leitores, mostrando como objetos cotidianos podem 

ser transformados em objetos fantásticos.

• Contraponto a O jornal, também da autora,  no qual um menino inventa diversas 

brincadeiras com uma folha de jornal.

O livro
Você sabe para que serve um lenço? Eu já descobri. Posso contar para você? Uma menina 

encontra um lenço na gaveta da mãe, e com ele mil possibilidades: o lenço se transforma 

numa vela, num manto, num vestido e no que mais a imaginação mandar, mostrando que 

todo objeto cotidiano tem seu lado lúdico. 

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como imaginação e brincadeiras.

A menina usa o lenço para dar vazão à sua criatividade. Dessa maneira, esse objeto comum e 

corriqueiro tem seu signifi cado ampliado e modifi cado a cada nova transformação: uma vela, 

um penteado, um vestido de princesa, um manto real. De maneira graciosa e sutil, a autora faz 

uma homenagem à imaginação infantil. 

Sobre a autora
Patricia Auerbach nasceu em São Paulo, em 1978, e quando ainda era bem pequena, 

passava horas na frente do espelho inventando lindos vestidos e penteados incríveis 

com as toalhas de banho e os panos que achava pela casa.

Na época, Patricia ainda acreditava que quando crescesse viraria uma princesa, mas 

depois o tempo passou, ela estudou arquitetura e trabalhou como diretora de arte 

e professora de história da arte. Hoje, é autora e ilustradora de livros infantis, arte- 

-educadora e uma mãe que adora brincar. Pela Brinque-Book também publicou O jornal, 

vencedor do prêmio FNLIJ 2013 de melhor livro ilustrado.
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