
Júlia tem um novo 
colega de classe, 
ele é boliviano. Será 
que os dois irão se 
entender?

Pablo, o novo menino da classe de Júlia, 
é boliviano. Curiosa, ela logo quer saber 
mais sobre ele, mas seus colegas de classe 
não tem uma opinião tão favorável sobre 
o aluno novo que veio de longe. Uma série 
de mal-entendidos e palavras trocadas em 
português e espanhol armam um cenário 
nada amigável para Pablo. Será que Júlia 
conseguirá ajudar o novo amigo e fazer 
todos entenderem que, no fundo, somos 
todos “misturados”?

Esta história permite trabalhar temas 
como amizade, identidade, geografia e 
convivência social.

Nesta delicada história a autora Beth Cardoso traz de forma 
leve e bem-humorada temas como a tolerância e o respeito 
a diferentes línguas e culturas. Por meio da convivência entre 
Júlia e Pablo, a autora aborda tanto a relação do Brasil com 
culturas latino-americanas quanto a formação da nossa 
própria identidade por meio dos diversos povos e culturas que 
imigraram para o Brasil.

O livro

Sobre a autora

Além da história
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Beth Cardoso nasceu e é “misturada”. Seus tataravós paternos eram 
africanos, mantidos escravos no Brasil, e índios; o bisavô nasceu 
em 1875, sob a Lei do Ventre Livre. Seus bisavôs maternos eram 
imigrantes italianos e portugueses. Há ainda algum francês e outro 
espanhol que foram se encontrando no meio do caminho de Minas 
Gerais, passando pelo Rio de Janeiro, até São Paulo. Mora na cidade 
de São Paulo e adora a mistura de culturas e idiomas que ilumina e 
mantém a cidade viva. 
É professora doutora do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, lecionando e pesquisando 
sobre Literatura Infantil e Juvenil, e Teoria do Romance. 
Escreve para crianças, jovens e adultos. Também é tradutora, 
jornalista e mãe da linda Isabel, de três anos.
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Todo mundo é  
 misturado
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