
O livro
Lívio adora livros e sonha em ser personagem de um livro. 
Um dia, ele se depara com uma placa anunciando um teste 
para ocupar uma vaga dessa. Sua confiança fica abalada 
quando os jurados o acham “estranho” para o papel. Será 
que Lívio precisa ser igual aos personagens de que gosta 
para conquistar o que tanto deseja?

Em sala de aula
É possível conversar com as crianças sobre respeito às 
diferenças, convivência social, ponto de vista, 
autoestima, perseverança e identidade.
Pergunte para as crianças o que elas pensam sobre o 
sonho de Lívio: é preciso ser igual para conseguir ser 
personagem de livro? Ajude-as a encontrar semelhanças 
e diferenças entre elas e os colegas. É possível perguntar 
às crianças o que as deixa feliz e conversar coletivamente 
sobre esses desejos. Lívio, na história, diz que quer ser 
apenas ele mesmo. O que é ser “ele mesmo”? Converse 
com as crianças sobre suas próprias características. Elas 
podem fazer um desenho delas mesmas, por exemplo, para 
expressar essas características. Como podemos realizar 
sonhos? Com o que as crianças sonham, o que desejam e 
gostariam de fazer nesse momento?

Sobre a autora e a tradutora
Hrefna Bragadottir nasceu na Islândia e vive em 
Cambridge, na Inglaterra, onde trabalha como autora e 
ilustradora de livros infantis. O livro de Lívio é sua obra 
de estreia, publicada na Inglaterra e em seu país natal 
e traduzida para diversos países, como China, Rússia, 
Austrália e Brasil. Suas técnicas preferidas para ilustrar são 
giz de cera, aquarela e lápis de cor, tratados digitalmente.
Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. 
Já traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos 
deles ganharam prêmios de Melhor Tradução da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

O Livro de Lívio
Ser personagem de um livro é mais 
complicado do que parece...

•	Uma delicada e bem-humorada 
história sobre sonhos, desafios, 
identidade e autoestima.

•	Estreia da autora Hrefna 
Bragadottir na Brinque-Book.
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