
O livro
Cabra Euzébia, que conhecemos do Abrapracabra! e do Abra-
pracabrasil!, estava curtindo a vida com os amigos lá no Pan-
tanal. Tudo ia muito bem, tudo estava muito bom, mas quem é 
viajante mesmo nunca dá conta de ficar no mesmo lugar. Ela 
despediu-se do jacaré – estava mesmo feliz – e abriu seu guia 
de viagem, olha só, bem no verbete Paris! Abrapracabra! Assim 
começa mais esta aventura de Euzébia, que, com palavra mágica 
e lâmpada maravilhosa, vai ainda para Nova York (EUA), Japão, 
Turquia e até Egito. Com rimas, muitas referências históricas, artís-
ticas e culturais, a obra, do premiado Fernando Vilela, traz pala-
vras em diversos idiomas, que vão sendo traduzidas ao longo da 
história. No final, um glossário nos informa sobre as inspirações 
do autor e os locais que visitamos na carona da dona cabra!

Em sala de aula
As rimas são elementos centrais neste texto. Explore o ritmo e a 
musicalidade com as crianças, lendo com elas em voz alta. Uma 
referência literária que aparece por aqui e que pode ser traba-
lhada com as crianças é a lâmpada mágica. De onde ela vem? 
As crianças sabem? Você pode apresentar a elas a história de 
Sherazade e suas mil e uma noites, compartilhando as aventu-
ras de Aladim! A cada nova aventura, em um novo país, novos 
animais são apresentados ao leitor, assim como novas comidas 
e novas palavras! Essa diversidade pode ir para a sala de aula: 
o que as crianças sabem sobre animais dessas regiões? Quais 
conhecem? Que tal pesquisarem mais sobre eles? E se assistissem, 
juntos, a um documentário? A gastronomia é um prato cheio para 
a aprendizagem. Que tal cada criança contar um pouco sobre 
suas origens e hábitos alimentares da família?
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Abrapracabra no 
mundo
“Há muito tempo uma cabra animada encontrou 
perto de casa uma lâmpada encantada”
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• Novo livro da série Abrapracabra, do 
premiado Fernando Vilela

• Narrativa com rimas
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