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O livro
“Você teria sido criado de outra maneira, talvez melhor, talvez 
pior. (...) Você poderia ler contos e poemas, ou não ter livros nem 
conhecer as letras”. Como seria sentir o que o outro sente? Como 
seria viver o que outro vive? Numa sequência de versos intensos 
e singelos, a obra nos transporta para mundos distantes e para 
outros muito próximos, nos faz pensar sobre nós mesmos e a nos-
sa relação com o outro. A cada virada de página, as palavras 
ganham força, e as cores vivas das ilustrações irradiam empatia 
e afeto. Dos pequenos aos mais velhos, com extrema leveza, o 
livro sensibiliza e encanta.

Em sala de aula
A obra permite trabalhar temas como empatia, identidade, so-
lidariedade, compaixão, imigração e preconceito. Desde muito 
cedo, todos nós temos de aprender a conviver com o outro, seja 
em casa, na escola, em lugares públicos etc. Esse outro pode 
ser muito parecido conosco ou muito diferente. Afinal, cada um 
tem uma história e veio de determinado lugar. Mas será que só 
devemos ser amigos e ajudar aqueles com os quais nos iden-
tificamos? Como uma forma de aproximar e conscientizar os 
alunos, que tal cada um contar a história de um colega? Pode 
ser oralmente, com ilustrações, uma história em quadrinhos ou 
mesmo uma biografia. Depois disso, eles também podem pesqui-
sar sobre a vida de outras pessoas – um jogador de futebol, um 
cientista, um autor. Partindo de nossas diferenças, vamos valori-
zar o que nos une!

Sobre a autora e o ilustrador
Joana Raspall sempre esteve ligada ao universo infantil. Foi 
bibliotecária e autora de livros de poemas, peças de teatro e 
narrativas para crianças e jovens. Ela nasceu em 1913, em Bar-
celona, na Espanha, e faleceu em 2013.

Ignasi Blanch nasceu em 1964, na Espanha. Formou-se em Be-
las Artes, pela Universidade de Barcelona, e especializou-se em 
serigrafia durante os três anos que viveu em Berlim. Atualmente, 
é professor de ilustração em uma escola da Catalunha e ilustra 
para diversas editoras.

• Empatia e identidade.
• Em caixa alta.
• Poema ilustrado.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Poderia
Se você tivesse nascido em outro lugar,  
como poderia ser?


