
O livro 
Era uma vez uma preguiça comum, que vivia num galho comum, 
em uma árvore comum, em uma floresta comum. Por lá, não 
acontecia nada de extraordinário. Até que um dia, uma coisa 
aconteceu: a preguiça achou uma história em quadrinhos de um 
valente super-herói. Será que a preguiça poderia ser super-hero-
ína também? Quando o tamanduá rouba as mangas dos outros 
bichos, ela tem a chance de testar suas habilidades. Mas como 
uma leeeenta preguiça vai apanhar um ágil larápio? Nesta histó-
ria, escrita e ilustrada por Robert Starling, vamos descobrir o po-
der transformador da literatura – e também que o que parece ser 
uma fraqueza pode se transformar na nossa maior habilidade.

Em sala de aula
Fauna e flora tropicais, relações coletivas, a leitura e o valor de cada 
um são temas que podem ser trabalhados a partir desta história. Em-
bora seja um autor inglês, Robert Starling optou por situar a narrativa 
em uma floresta tropical, no sul da América do Sul. Assim, animais 
e frutas que aparecem na história são bastante conhecidos nossos. 
Pode ser interessante organizar uma pequena lista de animais e de 
plantas desses biomas. Quais as crianças já conhecem? Sobre quais 
querem pesquisar? Outro tema interessante é a vida coletiva: o ta-
manduá quis pegar para si todas as mangas. Isso foi bacana? O 
que aconteceu com os outros animais? Starling dedica a obra aos 
professores e, além disso, nos conta na obra que foi a leitura que 
estimulou a preguiça a agir. As crianças repararam nisso? Que leitu-
ras elas já fizeram que foram marcantes para elas? A preguiça quis 
ajudar, mas tanto ela quanto os outros duvidaram de sua capacida-
de; afinal, ela é muito lenta. Como essa característica tão própria da 
preguiça deixa de ser negativa e se torna seu grande trunfo? Após 
o desfecho, uma surpresa: surgem informações irreverentes e não-fic-
cionais sobre o animal protagonista do livro. Que tal aprofundar?

Sobre o autor e a tradutora
Robert Starling é escritor, ilustrador e professor. Mora e trabalha 
em Bristol, na Inglaterra. Estreou  com Zeca Zangado, que foi um dos 
finalistas do prêmio inglês Waterstones Children’s Book de 2018. 
Desenha desde criança e, quando não está desenhando, conta que 
pode ser visto fazendo café ou vasculhando a cozinha atrás de bolos.

Gilda de Aquino  nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em Letras Anglo-Germânicas na PUC-RJ e fez mestrado 
em Linguística na Universidade de Washington, nos Estados Uni-
dos. Já traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos 
dos quais ganharam o prêmio de melhor tradução da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

A superpreguiça!
Salvando o mundo devagar e sempre! 
Porque velocidade não é documento!

• Novo livro de Robert Starling, autor 
do sucesso Zeca Zangado.

• Obra traz animais e plantas 
tropicais, pois a história se passa 
em uma floresta da América do Sul

• No final, o autor lista e ilustra 
diversas informações não-ficcionais 
sobre a preguiça!
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