
O livro 
“Peço carona para volta ao mundo”. Assim, grafando na rocha 
escura, o pequeno caracol destemido lança suas ideias para o mar. 
Sonhador e curioso, ele não se contenta em apenas contemplar a 
imensidão do mundo ali da terra firme, como seus pares. Em uma 
noite estrelada, uma jubarte dedica ao molusco uma canção sobre 
gelo cintilante, grutas de corais, estrelas cadentes e ondas fenome-
nais. Trata-se de um convite, ela diz: “Vem navegar comigo”. Os 
dois saem e experimentam grandes emoções: desde a grande be-
leza do universo aquático até o apelo importante para a conscienti-
zação ambiental. Para quem acha que a baleia tem mais a mostrar, 
já que é grande e domina aquelas águas, um reparo: ela precisa 
do caracol e de uma sociedade gentil para seguir mergulhando.

Em sala de aula
Explorando ritmo e rimas, a obra aborda temas como meio am-
biente, coletividade, conscientização, amizade e superação. Nessa 
aventura, somos tomados por cores, belezas, rimas e o encanta-
mento das relações: como podem dois seres tão distintos se com-
plementarem em seus caminhos? Temos, então, duas perspectivas 
iniciais: a de um molusco terrestre e a de um mamífero aquático. 
Há um terceiro olhar: o das crianças. A aventura poética endurece 
à medida que o espaço dos animais é invadido por homens que 
se divertem – com suas lanchas barulhentas – indiferentes ao que 
existe ali. Talvez as crianças imaginem como tudo isso vai acabar. 
No entanto, com a baleia encalhada e o caracol tenaz e astuto, 
quem é mesmo que salva o animal? Há muita reflexão nessa linda 
e premiada história de Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Sobre a autora e o ilustrador
Julia Donaldson nasceu em Londres, na Inglaterra. Estudou 
dramaturgia e francês na Universidade de Bristol e licenciou-se 
na Brighton College of Education. Ela se dedica a escrever livros 
infantis, peças de teatro e canções; além disso, participa ativa-
mente de grupos de contadores de histórias e de teatro. 
Axel Scheffler nasceu em Hamburgo, na Alemanha. Em 
1982, cursou comunicação visual na Bath Academy of Art, em 
Wiltshire, na Inglaterra. Hoje é um premiado ilustrador, conheci-
do mundialmente por seu trabalho com livros infantis, muitos dos 
quais já foram traduzidos para mais de quinze idiomas.
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• Obra ganhadora dos prêmios 
britânicos: The Book Trust Early 
Years Award 2004; Giverny 
Award 2007; e Blue Peter Book 
Award 2005.

• Aborda com sensibilidade e poe-
sia a conscientização ambiental.

• Da dupla Julia Donaldson e Axel 
Scheffler (autora e ilustrador de 
O Grúfalo e tantos outros best-
-sellers).

• Traduzida para 28 línguas.
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O Caracol e a Baleia
Eles são opostos, e por isso capazes de dois 
grandes feitos: apresentar seus mundos diversos 
um ao outro e ajudar-se mutuamente quando 
mais precisam!


