
Palavras-Chave
Preconceito, Tolerância e Convivência social

Atrativos de Venda
l História que permite trabalhar a questão da diversidade 
e da importância de respeitarmos as diferenças para uma boa convi-
vência social, assunto tão presente em nossas vidas e obrigatório para 
pais e educadores.

l Belíssimas ilustrações, de cores fortes e vibrantes, ricas em signi-
ficados e articuladas com o texto, num inteligente casamento entre 
linguagem verbal e não verbal, de forma a prender a atenção do pe-
queno leitor, auxiliando e reforçando a boa compreensão da narrativa 
e, também, servindo de incentivo à prática da leitura.

O livro
Carlos é um corvo tão alegre. Também pudera! Ele tem pais tão amo-

rosos e dedicados! Mas ele anda ficando meio triste. O problema não são 

os pais dele. O problema é o modo como Carlos se veste, todo colorido, 

tão diferente dos outros corvos, que só usam preto. Sem falar de quando 

ele começa a cantar ou a contar piadas. Ninguém aguenta! Todos acham 

que Carlos nada mais é do que “um corvo torto”. Um belo dia, Carlos é 

expulso de sua terra natal. Muito triste, ele bate as asas e vai viver noutro 

lugar. Que lugar será esse? O que será que acontece com Carlos?

Autora e ilustradora
A austríaca Helga Bansch nasceu em Leoben, no estado da Estíria, 

em 1957. Estudou na Academia Pedagógica de Graz. Durante muito 
tempo, trabalhou como professora de ensino primário, e, atualmente, 
vive como artista em Viena. Ela já ilustrou muitos livros, e alguns re-
ceberam o Prêmio Austríaco do Livro Infantil e Juvenil e o Prêmio da 
Cidade de Viena do Livro Infantil e Juvenil. Um CorvoTorto recebeu o 
Prêmio do Livro Infantil e Juvenil da Estíria, em 2009.

Carlos é um corvo diferente. 
Ele faz tudo diferente. 

E, só por isso, todo mundo  
ri dele. Será que um dia  

isso vai mudar?
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