
O livro
Não é justo! Isto não é justo! Zeca é assim: não gosta nada 
dos planos que as pessoas têm para ele. Quando as coisas 
não saem como esperado, ele dá sempre um jeito de destruir 
tudo. Mas será que ele é mesmo “genioso”, como gostam de 
dizer, ou é assim porque ninguém procura saber o que ele 
quer de verdade? O problema é que Zeca não consegue nem 
defender seu ponto de vista. Quando não concorda com algo, 
vai logo soltando fogo pelas ventas e pondo tudo a perder, 
criando complicações para os amigos e a família. Até que uma 
ajudinha preciosa, vinda de quem o ama muito, faz com que 
ele possa compreender o que sente e lidar com suas emoções.
Calma, Zeca. Respira!

Em sala de aula
Convivência social, dificuldade de expressão, cooperação, ami-
zade e relacionamento familiar são temas abordados na obra 
com muito humor. Zeca é um cara legal, mas se enfurece quan-
do algo não sai como ele gostaria. Sabemos que certas normas 
são importantes, que temos de esperar nossa vez de jogar, que 
nem sempre entramos em campo na posição que gostamos. 
Mas como lidar com a raiva que a gente sente nesses momen-
tos? A história do pequeno dragão nos convida a refletir sobre 
nossos sentimentos e reações. O livro traz uma reflexão sutil 
sobre o autoconhecimento e a importância dos amigos na vida. 
Mas há também um questionamento: será que levamos em con-
ta o que as crianças desejam? E se o pai de Zeca esperasse 
ele terminar uma brincadeira para jantar? Vamos falar sobre 
convivência social, limites e flexibilidade?

Sobre o autor e a tradutora
Robert Starling não parava de desenhar diferentes personagens 
quando criança. Hoje, ele mora e trabalha como professor em 
Bristol, na Inglaterra, continua esboçando novos personagens e 
inventando histórias. Quando não está fazendo isso, ele cria 
esculturas ou vasculha a cozinha atrás de bolo. Zeca Zangado 
é o seu livro de estreia e foi finalista do prêmio Waterstones 
Children’s Book, de 2018, na Inglaterra.
Gilda de Aquino formou-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ 
e fez mestrado em linguística 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.

• Finalista do prêmio Waterstones 
Children’s Book, de 2018, na 
Inglaterra.

• Humor.
• Autoconhecimento.
• Em caixa alta.
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Zeca Zangado
Ele só precisa de uma ajudinha para lidar  
com as emoções 


