
•Título assinado pelo premiado autor e ilustrador Fernando Vilela.

• Obra traz um trava-línguas que instiga crianças e adultos a reproduzi-lo em voz alta, 
sem errar, tornando tudo uma grande brincadeira.

O livro
“Um tigre, dois tigres, três tigres! Três tigres tristes listrados dos trópicos trafegavam num 
trator, enquanto traçavam três travessas com trocentos trigos trazidos de Trieste por 
triunfantes trovadores de trava-línguas!”

Fernando Vilela e Nina Barbieri escreveram este divertido livro juntos. A ideia nasceu quando 
brincavam de falar rápido o famoso trava-língua dos tigres. Depois, resolveram continuar a 
história nos almoços diários. Para ilustrar o livro, Fernando usou lápis para desenhar, carimbo 
de borracha para fazer os coqueiros e o computador para colorir.

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como: trava-língua, conto, animais, pluralidade 

cultural e tradição oral.

Os trava-línguas fazem parte das manifestações orais da cultura popular. O que faz as crianças 
repeti-los é o desafio de reproduzi-los sem erros. Entra aqui também a questão do ritmo, 
pois elas começam a perceber que, quanto mais rápido tentam dizer, maior é a chance 
de não concluir o trava-línguas com perfeição. Esse tipo de narrativa pode ser um bom 
recurso para trabalhar a leitura oral. Depois de Três tigres tristes, que tal pedir às crianças que 
pesquisem e tentem falar outros trava-línguas? E, por que não, que criem novos trava-línguas, 
aperfeiçoando assim a capacidade cognitiva e aguçando a criatividade?

Os autores
Fernando Vilela, 40, é artista plástico, autor e ilustrador. Já ilustrou mais de 60 livros 
para crianças e jovens para editoras brasileiras e estrangeiras. Destes, assinou o texto 
de mais de 15 títulos. Pela Brinque-Book, publicou Abrapracabra!, Os heróis do tsunami e 
A toalha vermelha, entre outros. Como artista plástico, trabalha com gravura, fotografia, 
pintura e escultura. Realizou exposições no Brasil e no exterior, e suas obras fazem 
parte de coleções do MOMA, de Nova York, e da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Nina Barbieri Lucato, 18, é estudante e atualmente cursa as faculdades de dança e de 
pedagogia. Adora cantar e se pendurar em tecidos. Este é seu primeiro livro infantil.
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