
O livro 
A autora catalã Gemma Merino combina texto e ilustrações cria-
tivas para contar a história de um pequeno crocodilo que, lutan-
do contra as próprias dificuldades, termina descobrindo quem 
ele realmente é. Onde já se viu um crocodilo que gosta de subir 
em árvores e não gosta de água? Pois é, o crocodilo dessa his-
tória é assim. Ele até se esforça – pega uma boia vermelha bem 
bonita e vai brincar com suas irmãs e irmãos. Mas, ao entrar 
na água, nada feito. Ela é muito molhada, fria e… O nariz do 
pequeno crocodilo começa a coçar e a crescer e a coçar mais 
um pouco. O que será que vai acontecer? Será que ele vai dar 
um espirro? Ou será que…

Em sala de aula
A obra permite trabalhar temas como respeito às diferenças, re-
lacionamento familiar, autoconhecimento, identidade, animais e 
humor. Se todos gostam de alguma coisa, você tem de gostar 
também? Podemos ser amigos sendo diferentes? Podemos ser 
da mesma família e não compartilhar dos mesmos gostos, ma-
nias, hábitos? O que faz com que você seja você? A história 
do pequeno crocodilo pode inspirar uma boa conversa sobre 
a importância do autoconhecimento e dos diversos tipos de re-
lacionamento. Os elementos textuais e visuais da narrativa se 
combinam para contar essa história. Que tal chamar a atenção 
das crianças para os detalhes das ilustrações bem-humoradas 
e do projeto gráfico? Alguém reparou que o texto mergulha na 
página, assim como o crocodilo mergulha na água? Além disso, 
logo na página um, uma cesta cheia de ovos com um ovo de cor 
diferente já é um primeiro indício do que vai acontecer. 

Sobre a autora e a tradutora
Gemma Merino nasceu na Catalunha, Espanha. Formou-se 
em arquitetura em Barcelona e é mestre em ilustração infantil 
pela Cambridge School of Art. O crocodilo que não gostava de 
água é seu livro de estreia e lhe rendeu três prêmios internacio-
nais, além de ter sido finalista de outros três. Atualmente ela vive 
em Londres, Inglaterra. 

Gilda de Aquino formou-se em letras anglo-germânicas 
na  PUC-RJ e fez mestrado em linguística na Universidade de 
 Washington, nos Estados Unidos. Já traduziu mais de duzentos 
títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam prêmios de 
Melhor Tradução da FNLIJ.

• Ganhador de 3 prêmios 
internacionais.

• Publicado em 17 línguas.

• Em caixa alta.

• Ilustração bem-humorada e de 
traço original.
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da Língua Portuguesa.

O crocodilo que não 
gostava de água
Ser diferente pode trazer boas surpresas.


