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Uma das histórias mais emocionantes e amadas da literatura 
infantojuvenil, o best-seller de Eleanor H. Porter, escrito em  
1913, é um poderoso conto sobre esperança e resiliência!

• Clássico da literatura infantojuvenil.
• Traduzido e adaptado pela 

renomada crítica literária, 
professora e autora Marisa Lajolo.

• História sobre esperança, otimismo, 
solidariedade.

• Projeto gráfico da ilustradora e 
designer Ana Matsusaki.
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O livro
A menina Poliana, com apenas 11 
anos, tem muito a ensinar. Após a morte 
dos pais, ela foi viver com sua severa tia 
Polly. A mudança foi inesperada para as duas, 
mas Poliana com seu jeito doce conquistou a todos ao seu re-
dor. No clássico da literatura para jovens leitores, escrito em 
1913, é emocionante ver como uma garotinha com uma brin-
cadeira simples – o Jogo do Contente – pode enxergar o lado 
bom de todas as situações, mesmo quando os outros não con-
seguem. Aqui é a forte e corajosa menina protagonista que irá 
mostrar a todos da cidade a importância da solidariedade, do 
amor ao próximo e de uma atitude positiva em relação à vida.  
O best-seller mundial agora chega à Escarlate com tradução e 
adaptação da renomada crítica literária, autora e professora 
Marisa Lajolo, e projeto gráfico leve e moderno da designer 
Ana Matsusaki.

Em sala de aula 
Temas como relacionamento familiar, convivência social, otimis-
mo, cotidiano, religião, perseverança, solidariedade e amizade 
podem ser trabalhados em Poliana. Ao longo dos anos, o nome 
da personagem, título do livro, tornou-se sinônimo de “pessoa 
excessivamente alegre ou otimista”. Isso porque ela sempre en-
xerga o que há de melhor nas pessoas e na vida. É interessante 
levantar este assunto com os alunos: o que os deixa felizes, tris-
tes, inquietos? Partindo do texto literário e de uma personagem 
tão amável, os alunos poderão refletir sobre suas relações com 
os colegas e com o mundo; poderão olhar para si mesmos e 
perguntar-se como encaram os desafios do cotidiano, medos e 
aflições. Outro ponto a ser abordado é o conceito de “clássico”.  
O que torna um livro clássico? Embora escrito em 1913, o livro 
trata de questões humanas essenciais e atemporais, o que o faz 
sempre atual.

Sobre a autora e a tradutora
Eleanor H. Porter nasceu em New Hampshire, EUA, em 
1868, e faleceu em 1920. Antes de tornar-se uma importante 
autora de livros, Porter era cantora e estudou por muitos anos 
no Conservatório de Música da Nova Inglaterra. Seu livro de 
maior sucesso foi Poliana, que chegou a vender um milhão de 
exemplares no ano de lançamento, em1913.

Marisa Lajolo nasceu em São Paulo em 1944, mas cresceu 
em Santos, SP. Formou-se em Letras, fez mestrado e doutorado 
na USP, e pós-doutorado na Brown University, nos EUA. É ensaís-
ta, crítica literária, autora premiada e professora na Universida-
de Presbiteriana Mackenzie. Ainda menina, Marisa leu Poliana 
pela primeira vez na praia.


