
O livro 
Na floresta, tudo parece grandioso demais para a macaquinha. 
Se tem algo que ela ouve por lá é: você é muito pequena para 
fazer isso. Mas quem disse que tamanho é documento? Um belo 
dia, ela decide se aventurar. E não é coisa pouca: a ideia é atra-
vessar a floresta e o rio fundo para subir na árvore mais alta da 
mata. Se ela consegue? Claro que sim! Mas no caminho, cheio de 
desafios, ela também conta com uma fiel escudeira: a sorte! 

Em sala de aula
Coragem, superação, bullying, natureza, animais e convivência 
social são temas tratados com humor na obra de Marta Altés.
Ao ler o texto, temos uma história. Ao ler as imagens, temos 
outra um pouco diferente – esse recurso do livro-álbum, que 
convida o leitor a interpretar o jogo texto/imagem, é rico no 
processo de formação leitora. Assim, é interessante perceber o 
personagem tigre, e a brincadeira criada na obra entre ele e a 
macaquinha. Há outra questão importante: quem é menor pode 
menos? As crianças baixinhas têm mais dificuldades ou sofrem 
algum preconceito? Se a resposta for sim, todos mudarão de 
ideia ao verem do que a macaquinha é capaz.
Entre as publicações anuais do Reino Unido, A Macaquinha foi 
a selecionada do ano para o programa BookTrust, que doa cen-
tenas de milhares de livros às crianças inglesas. Para saber mais 
sobre o programa e conhecer materiais sobre o livro, acesse o 
site em inglês: www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-
-and-campaigns/time-to-read/book-pack/

Sobre a autora e a tradutora
Marta Altés estudou design gráfico em Barcelona e, depois de 
trabalhar nesse ramo durante cinco anos, decidiu seguir o gosto 
pela ilustração, que tinha desde pequena. Por isso, estudou ilustra-
ção de livros infantis na Cambridge School of Art. Atualmente é au-
tora de diversos livros premiados e traduzidos para muitas línguas.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. Formou-
-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em lin-
guística na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais 
ganharam prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ. 

• De Marta Altés, autora do premia-
do livro Não!, também publicado 
pela Brinque-Book.

• Selecionada pelo programa britâ-
nico BookTrust – a obra foi distri-
buída aos milhares nas escolas e 
bibliotecas do Reino Unido. 

• Em caixa alta. 
• Coragem, superação, bullying.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

A macaquinha
A floresta ganha outra dimensão quando 
a macaquinha, pequena e destemida, 
começa a observar o que os menores 
seres ali são capazes de fazer


