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O livro
Falamos tanto de superpoderes que às vezes nos esquecemos 
de que seres de carne e osso também são heroínas e heróis! 
Neste livro informativo, apresentamos a biografia de 20 perso-
nalidades – 10 mulheres e 10 homens – que viveram em épocas 
diversas e se destacaram em diferentes áreas de atuação. Esses 
textos trazem ainda um tempero especial, pois dão destaque a 
um período crucial na vida de todos nós, a infância. O que você 
sabe sobre os primeiros anos de brasileiros como Antonieta de 
Barros e Candido Portinari?

Em sala de aula 
Biografia, identidade, criatividade, infância e cultura brasileira 
são temas que podem ser trabalhados na obra. Nesta seleção, 
a diversidade nos serve de referência para conhecer 20 perso-
nalidades que se destacaram em diferentes épocas, cidades e 
campos profissionais. Em que medida os alunos reconhecem a 
relevância dessas pessoas para o país? Usando uma linguagem 
cativante, com o foco na infância dos biografados, a autora 
aproxima o jovem leitor e torna muito mais fácil a experiência 
de explorar as biografias como gênero textual. Cada biografia é 
acompanhada de um retrato criado por dois ilustradores. Os das 
mulheres, de autoria de Guilherme Karsten; os dos homens, cria-
dos por Natalia Calamari. O retrato e o autorretrato são temas 
interessantes de serem trabalhados. Como enxergamos o outro 
e a nós mesmos? Como pesquisar, escrever e desenhar sobre 
a história de um colega? Além dos subsídios históricos que nos 
traz com a apresentação desses 20 nomes, este livro contribui 
também para valorizar e aprofundar a empatia e admiração que 
nos inspiram os feitos de brasileiras e brasileiros.

Sobre a autora e os ilustradores
Luciana Sandroni nasceu no Rio de Janeiro. Formou-se em Le-
tras e é mestra em Comunicação e Semiótica. Já recebeu vários 
prêmios, entre os quais o Jabuti. 

Natalia Calamari formou-se em antropologia pela Universida-
de Estadual de Campinas, SP. Atualmente trabalha como ilustra-
dora e ministra cursos nas áreas de Artes e Tecnologia. 

Guilherme Karsten nasceu em Blumenau, Santa Catarina.  
É um premiado ilustrador de livros infantojuvenis e tem livros 
publicados no Brasil, América Latina e Europa.

A diversidade na  
biografia de 10 brasileiras  
e 10 brasileiros que toda  
criança deve conhecer.


