
O livro
O leitor abre o livro e logo se depara com uma página comple-
tamente em preto. O que terá acontecido? “Ei! Alguém pode 
me ouvir? Se você estiver aí, bata palmas para acender a luz!” 
Assim começa O que tem atrás da porta?, obra interativa e di-
vertida da autora e ilustradora Nicola O’Byrne. Aqui, o leitor é 
chamado a interagir o tempo todo para ajudar um crocodilo a 
voltar para a casa. O crocodilo, no caso, é o Caco, aquele que 
já conhecemos do livro Abra com cuidado. A cada porta aberta, 
precisamos ajudar Caco a passar e ainda descobrir onde ele vai 
parar – e onde ele mora. Será que é no calor da praia? No frio 
da Antártica? No deserto? Será? 

Em sala de aula
Livro interativo que aborda amizade, contextos sociais e o meio 
natural, essa obra chama o leitor a participar e a manipular o 
livro. O que é um livro, afinal? Para que ele serve? O objeto 
livro pode ser um dos primeiros temas da conversa com a tur-
ma. Eles notaram, por exemplo, o recurso da abertura do livro, 
em que a página preta simula um cômodo sem luz? Uma boa 
abordagem é justamente chamar a atenção para tudo o que 
é divertido nesta obra e para o prazer que é “brincar” com 
o livro. Essa brincadeira mistura a surpresa – a página “no 
escuro”, o crocodilo assustador que pede ajuda – com a repe-
tição, recurso narrativo que as crianças adoram. Caco passa 
praticamente o livro inteiro tentando chegar em casa. O que é 
casa para ele? E para outros bichos? Onde vivem os bichos de 
que as crianças mais gostam? Que tal propor um bichonário – 
inventário de bichos e de onde eles vivem? 

Sobre a autora e ilustradora
Nicola O’Byrne é uma premiada autora e ilustradora de livros 
infantis. Formou-se em ilustração na Edinburgh College of Art e 
é mestre em gravuras pela Camberwell College of Art. Nicola 
nasceu em Suazilândia, sul da África, e atualmente vive em Los 
Angeles, Estados Unidos.

Sobre a tradutora
Gilda de Aquino formou-se em Letras  Anglo-Germânicas na 
PUC-RJ e fez mestrado em Linguística na Universidade de Washin-
gton, nos Estados Unidos. Já traduziu mais de 200 títulos da 
Brinque-Book, muitos dos quais ganharam o prêmio de melhor 
tradução da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

O que tem atrás 
da porta?
Caco precisa voltar para casa. Você 
pode ajudar?

• Livro interativo
• Traz recortes na capa e em 

algumas páginas internas, 
mostrando as portas abertas 

• Obra explora a repetição, recurso 
que crianças adoram

• Novo livro de Nicola O’Byrne, 
ilustradora do grande sucesso  
Abra com cuidado
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