
• Adaptação do clássico romance 

espanhol, considerado o 

primeiro romance moderno 

e um dos livros mais lidos de 

todos os tempos

• Ilustrações  da renomada Ana 

Matsusaki

“A fantasia, para ele,  

era a mais pura realidade”

Serviços
Autor: Miguel de Cervantes
Adaptadora: Luciana Sandroni
ISBN: 978-65-87724-03-4
Código de barras: 9786587724034
Formato: 16 x 23 x 1 cm
Número de páginas: 128

A partir de 8 anos.
Verificar o preço no site.

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
O fidalgo Alonso Quixano já tinha seus cinquenta anos, era alto, 
forte, magro e madrugador. Possuía uma fazenda em Mancha, 
na Espanha, mas a estância ia de mal a pior, porque o nobre 
não tinha nenhuma disposição para trabalhar nela. Tudo o que 
ele queria era ler novelas antigas de cavalaria, ocupação a que 
se dedicava sem parar – com muita paixão. Um dia, imaginou que 
podia ser ele mesmo um cavaleiro andante: “Sairei pelo mundo 
para proteger os fracos e oprimidos! Ah, nesse mundo há tantas 
injustiças por desfazer!” Assim, Quixano se transforma em Dom 
Quixote e deixa sua casa em busca de aventuras, mesmo onde 
elas não existem. Luciana Sandroni adapta este que é considerado 
o primeiro romance moderno. Engraçado, irreverente e tocante, 
apresenta ao jovem leitor, com projeto gráfico e ilustrações de Ana 
Matsusaki, esse personagem icônico, “quixotesco”, que se tornou 
sinônimo dos que lutam por um ideal, mesmo que inalcançável.

Em sala de aula
O que são os romances de cavalaria de que Dom Quixote tanto 
gosta? Explore esse gênero com as crianças contando sobre sua 
estrutura narrativa e seu conteúdo. Por exemplo: os jovens leitores 
repararam que o narrador “conversa” com eles diretamente? Esse 
é um recurso narrativo típico das novelas de cavalaria, que apare-
ce no texto original espanhol e também na adaptação de Luciana 
Sandroni. Além de satirizar esse gênero, o livro de Cervantes pode 
ser lido como uma crítica social de seu tempo. Afinal, o fidalgo en-
louquece e se mete em confusões em busca de aventuras. Mas San-
cho Pança aceita o trabalho porque precisa sustentar sua família. 
O vocabulário e o modo de falar também muda quando Quixote 
pensa estar se dirigindo a outros nobre e quando está à vontade 
com Sancho. Na segunda parte da obra, ficamos sabendo que as 
aventuras de Dom Quixote agora são conhecidas, pois há um livro 
com suas peripécias. O fidalgo chega a encontrar e conviver com 
leitores de suas façanhas. Essa metalinguagem também pode ser 
trabalhada em sala. Será que Cervantes tinha mesmo ideia de que 
seria eternizado nesta obra, lida 400 anos depois de publicada? O 
que há de poderoso e atual neste clássico?

Sobre a adaptadora
Luciana Sandroni nasceu no Rio de Janeiro, em 1962. Escri-
tora e roteirista, já publicou vários livros voltados para crianças, 
como Ludi vai à praia, o primeiro título de uma série de muito 
sucesso que inclui Ludi na chegada da Família real e Ludi na 
Revolta da vacina. Por este último livro, recebeu o Prêmio Cario-
quinha da Prefeitura do Rio de Janeiro e o Prêmio O Melhor Para 
Criança da FNLIJ. Por Minhas Memórias de Lobato, conquistou o 
Prêmio Jabuti, da CBL, na categoria Melhor Livro Infantil. 
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As aventuras de  
Dom Quixote  
e seu fiel escudeiro Sancho Pança


