
Depois do sucesso de Até as princesas soltam pum,  
chega às livrarias Pai, todos os animais soltam pum?

Setembro de 2008: uma verdadeira agitação toma conta das livrarias, escolas, bibliotecas. Pais, 
crianças, professores, educadores, todos comentam, todos querem ver, todos querem saber do que se 
trata. Os pequenos não param de insistir com os pais, que também querem um. E, assim, em apenas 
um mês, a primeira edição de Até as princesas soltam pum se esgota. O sucesso é geral:

“Parabéns!! Podemos dizer que estamos vivenciando um dos 
maiores sucessos editoriais para o público infanto-juvenil dos 
últimos tempos. Para ser mais preciso, desde que assumimos 

a Livraria da Vila, há seis anos.” 

Rafael Seibel, diretor de marketing da Livraria da Vila.

Querido Ilan,

Sou fonoaudióloga e comprei o seu livro.  
As crianças estão adorando, não só as meninas... 

Parabéns pelo seu belo livro! 
Um abraço, 

Renata Chinaite

E o sucesso é tanto, que logo saem a segunda, a terceira e a quarta edição. Quem está acostumado 
ao mercado editorial, comemora: “Em 18 anos de Brinque-Book, é a primeira vez que isso acontece. 
Em menos de um ano, Até as princesas soltam pum já estava na quarta edição. Sem dúvida, um su-
cesso extraordinário. E, esse sucesso, está relacionado à simplicidade do tema, a mesma simplicidade 
com que as crianças veem o mundo, sem grandes complicações, apenas como as coisas realmente 
são”, afirma a editora, Suzana Sanson.

Mais de um ano após o lançamento, quem lida direto com o público, ainda se surpreende: “O li-
vro Até as princesas soltam pum ficou em primeiro lugar no ranking dos mais vendidos pela livraria 
durante 43 semanas, um fato totalmente inédito. Até hoje, um ano depois de lançado, continua entre 
os mais vendidos. Os livros infantis sempre têm uma constante venda, tem uma procura alta, mas 
Até as Princesas Soltam Pum é surpreendente. Pelo que observamos, aqui na livraria, o sucesso está 
no fato de que as crianças têm a mesma curiosidade da protagonista, que é conhecer personalidades/
celebridades no seu íntimo (por exemplo, soltar um pum), como é a história do livro, além do texto 
ser engraçado e objetivo”, explica Rafael Seibel. 



Até mesmo longe dos grandes centros, o livro está entre os mais procurados. Os dados são do 
Relatório Anual 2008 da Associação Vaga Lume, organização não-governamental, que, desde 2001, 
desenvolve projetos de educação e cultura em 20 municípios na região da Amazônia Legal Brasileira. 
Em 2008, Até as princesas soltam pum foi o sétimo livro mais lido nas bibliotecas da Vaga Lume 
espalhadas naquela região.

Diante de tanto interesse, todo mundo também quer saber de onde saiu tal ideia. Foi há três anos, 
quando estava em casa com a mulher e a filha, então com dois anos de idade, a partir de um fato ca-
seiro e comum, que o psicólogo, doutor em Educação pela USP e contador de histórias, Ilan Brenman, 
pensou em fazer o livro: “Não imaginei que faria esse sucesso todo. Tenho 25 livros publicados, ne-

nhum teve tamanha repercussão de público. Ele nasceu de forma muito 
engraçada e real, uma vivência familiar. Acho que o título é muito 

provocador, vem num momento em que o politicamente correto 
tomou conta do mundo infantil, e o politicamente correto é 

careta, chato, sem graça, tudo que a infância não é. A in-
fância é viva, poética, transgressora... Acho que o livro 

vem como uma válvula de escape em relação 
ao mundo perfeito e harmonioso, que alguns 
livros infantis retratam. As crianças gostam 

de emoção, medo, mistério, suspense, amor, 
delicadeza, enfim, gostam daquilo que fale real-
mente à sua alma e a seu cotidiano”.

Parceira do autor em outras obras, a artis-
ta plástica Ionit Zilberman é a responsável 

pelas ilustrações de Até as princesas sol-
tam pum, que têm feito tanto sucesso 

Entre as crianças, a reação é unânime:

“Adorei ver as princesas 
soltando pum. Foi bem engraçado. 

Nunca tinha visto uma princesa 
nessa situação”.  

Daniel Sampaio, 8 anos.

“Princesas soltando pum!! 
Essa foi demais!!! Quando vi o livro, 

não conseguia parar de rir”. 
Amanda Martins Carvalho, 7 anos.

“O que eu mais gostei 
foi o jeito como os puns foram 

desenhados: um monte de 
letrinhas!”. 

Rafael Coelho, 6 anos.

“Gostei do livro, porque é 
uma história muito diferente. 

Adorei como o livro ‘riu’ da cara 
das princesas...”
Naomi Sutton, 11 anos.

“Pedi para a minha avó 
me dar de presente. Ela ficou 

com vergonha do nome do livro. 
Mas, depois disse: ‘que é que tem, 

né? Todo mundo solta pum...’”. 
Maria B. F. Navarro, 7 anos.
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entre a garotada: “O motivo do sucesso de um livro é uma incógnita. 
Acho que tem a ver com um bom texto, uma boa ilustração, quali-
dade de impressão; tem a ver também com o tema, com a maneira 
como a história é contada, tanto em palavras, como em imagens. 
Para mim, um livro que toca as crianças é um livro que toca a todos. 

O ingrediente que emociona, emociona pessoas, independente da idade. 
O  texto e a imagem no livro infantil são difíceis de separar. O  que fica 

é sempre a história contada. Alguns livros de infância permanecem até hoje 
na minha memória. O que para mim é importante, no momento de conceber as 
ilustrações de um livro, é ter em mente que texto e imagem são complementa-
res. Se a imagem puder contar a mesma história, mas com ‘palavras’ diferentes, 
a história enriquece”.

Para quem gostou tanto do livro, uma 
novidade: Pai, todos os animais soltam 
pum?, que acaba de ser lançado pela 
Brinque-Book. Novamente, a pequena 

Laura, curiosa como só, recorre ao pai e sai perguntando: “As 
minhocas soltam pum? E as pulgas, soltam pum? E as borboletas, pai? 
E os golfinhos? E os dinossauros, soltavam pum?...”.  

O autor, Ilan Brenman, conta que “o livro é um bate-papo muito bem humora-
do da Laura com o pai, mas agora o assunto sai da seara das Princesas e vai para o mundo 
animal. Espero que todos se divirtam com esse livro também”.

Quanto às ilustrações, Ionit Zilberman brinca: “O que o público pode esperar de Pai, todos os 
animais soltam pum?? Uma personagem (Laura) mais madura (hehe!) e bem mais curiosa. Espero 
que as crianças adorem!”.

No final, o leitor tem também a explicação científica da professora, Gisélia Lima, do porquê 
muitos seres vivos soltam pum e o que os puns têm a ver com a camada de ozônio e o aquecimento 
global. Uma verdadeira aula de Biologia!


