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O livro 
O dia mal começava e lá estava ela, Antonia, chacoalhando ga-
lhos com sua garganta afinada e convidando seu bando a pular 
dos ninhos: “Acordem, passarinhos. Venham cantar e assobiar”. 
Era isso todo dia de manhã. Antonia animada de cá, e o bando 
mal-humorado de lá. “Pare com isso! Queremos dormir!”. Nin-
guém aguentava a cantoria, mas Antonia nem ligava para as ca-
ras feias. No entanto, um dia ela se cansou e resolveu deixar a 
floresta. Foi assim que nasceu uma outra relação entre os amigos. 
A saudade bateu dos dois lados. E Antonia bolou um plano genial 
para ter certeza de que, na verdade, ela nada incomodava, pois 
seu destino era estar, de alguma forma, sempre por perto.

Em sala de aula 
Com humor e delicadeza, o livro trata de temas como convivên-
cia social, bullying, criatividade e superação. Antonia, verdadeira 
metáfora das relações, fala do amor às pessoas e às coisas que 
temos, mas nem ligamos. Até o dia em que as perdemos e come-
çamos a pensar sobre a falta que nos fazem. Sabe aquelas brigas 
entre irmãos? O que acontece quando um vai viajar? Saudade! 
E em sala de aula, entre colegas e no cotidiano da escola? As 
crianças, com sua sensibilidade, vão trazer muitos exemplos de 
situações como essas. Com suas cores e alegria, Antonia nos faz 
refletir sobre nossas relações com o mundo: somos gratos pelo que 
temos? Respeitamos os sentimentos do outro? É muito revelador 
o modo como Antonia se afasta do bando, ouve em seguida o 
próprio desejo e volta à floresta. Sua ausência provoca reflexões 
que alimentam os pássaros de afeto, como no ciclo natural das 
relações humanas. Basta reparar nas últimas páginas da obra, 
quando novamente o bando parece não gostar da cantoria. Será?

Sobre a autora e o ilustrador
Anke de Vries é uma autora holandesa com mais de trinta 
livros publicados. Em 1972, Anke escreveu seu primeiro livro. A 
partir daí, a autora recebeu diversos prêmios, como The Silver 
Pen – prêmio literário nacional holandês – e menção na Lista de 
Honra do Prêmio Europeu de Literatura Juvenil. 

Piet Grobler nasceu em 1959, na África do Sul. Estudou teo-
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Antonia
Todos se incomodavam com sua alegria. Até 
o dia em que ela parou de cantar... 

• Humor e delicadeza

• Reflexão sobre perdas

• Autoconhecimento
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