
O livro 
Certo dia, no café da manhã, Gildo olha a barriga da mãe e 
pensa: “Ela exagerou na comida!”. Na verdade, havia ali um 
bebê que, de acordo com o elefante, demorou para chegar. Até 
que finalmente Laurinha veio ao mundo, e com ela uma série de 
mudanças na vida de Gildo. Esperar e compreender a chegada 
de uma irmã é sempre um processo que envolve muitas emoções, 
que passam por dividir a atenção da mãe, os brinquedos, as 
risadas, os gostos e, mais do que tudo, o amor um pelo o outro. 
Esta é uma história que faz parte da vida de tantas crianças, con-
tada por Silvana Rando com leveza e sensibilidade, e que tam-
bém revela ainda mais os sentimentos de nosso querido Gildo.

Em sala de aula
A obra trata com humor temas como nascimento de irmão, amor, 
relacionamento familiar e cotidiano. Certamente seus alunos já 
conhecem Gildo, o elefante que tem medo de bexigas. Começa-
mos a roda por aí? Vamos retomar o livro e conhecer Laurinha – 
que antes de nascer nessa nova obra já existia na vida ficcional 
do personagem. Quem se lembra que Gildo, no primeiro livro, 
precisa trocar a fralda da irmã? Em A irmã do Gildo, acom-
panhamos a espera ansiosa do elefante pela irmãzinha e seu 
processo gradual de conhecimento e aceitação. A princípio é 
difícil partilhar com ela brinquedos e atenção, mas a certa altu-
ra ele descobre como é gostoso brincar juntos, conversar e até 
admirar. Sim, porque agora, quando a bexiga estoura, Gildo 
olha para a irmã com orgulho por ver que ela não sente o mes-
mo medo que ele. E amor entre irmãos é assim: uma forma de 
conhecer-se, enxergar-se e construir uma relação muito especial.

Sobre a autora e ilustradora
Silvana Rando, autora de textos e imagens, tem vários títulos 
publicados pela Brinque-Book – entre eles, Gildo, ganhador do 
Prêmio Jabuti em 2011, Sete cachorros amarelos e A carta do 
Gildo. Com estilo e técnica – misto de grafite, lápis de cor e com-
putador – que encantam em especial os leitores bem pequenos, 
Silvana apresenta o cotidiano das crianças com afeto e humor 
– que, segundo ela, aprendeu com Ivan, seu irmão mais velho e 
melhor amigo.

• Obra de Silvana Rando, autora 
do livro Gildo, ganhador do Prê-
mio Jabuti 2011 – categoria Ilus-
tração de Livro Infantil.

• Texto em caixa alta sobre amor 
entre irmãos.

• Humor e afeto.
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da Língua Portuguesa.

A irmã do Gildo
Com a chegada da irmã Laurinha, Gildo 
aprenderá muitas coisas como esperar, 
dividir e amar


