
O livro 
Você sabe quem é você? Será que você é o lugar onde nasceu? 
Ou será que você é seu corpo? Você é seu nome? Você é seu 
gênero? E seus pensamentos e sentimentos? É isso que você é? 
Este livro divertido do best-seller Philip Bunting – autor de Como 
eu cheguei aqui? – nos convida a refletir sobre quem somos de 
verdade. Com uma linguagem acessível e as ilustrações tão irre-
verentes e peculiares do ilustrador, o livro mostra que há muito 
mais em nós do que os rótulos, hábitos, cultura e mesmo do que 
nossa biologia. Assim, nos leva a compreender que somos todos 
iguais, apesar de diferentes, e partes do mesmo todo. Uma jor-
nada impressionante por tudo aquilo que nos compõe, mas que 
não nos define. Quem você escolhe ser?

Em sala de aula
Ciências biológicas, relações e percepção de si são alguns dos 
temas que podem ser trabalhados a partir desse livro. Você pode 
começar a conversa com as crianças pela pergunta: quem somos? 
O que nos define? O que nos compõe? O que seus alunos pensam 
sobre isso? Provoque a turma pedindo que se apresentem. Depois, 
repare com eles nas características que usaram para definir a si 
mesmos. Elas aparecem no livro? A biologia é parte de nós, assim 
como os pensamentos e a cultura (que pode variar em função 
do local em que nascemos, por exemplo). Mas isso nos define? 
Liste com a turma as características físicas, culturais e algumas 
ideias do grupo. O que há de diferente e o que há de parecido? 
Convide as crianças a criarem, juntas, uma personagem: quem 
ela seria? Como seria? Seria um ser humano ou não? O que a 
compõe fisicamente? Como ela se chama? O que sente e pensa? 
Do que gosta? Onde e quando nasceu? Depois, reflitam sobre o 
quanto essas informações bastam – ou não – para conhecermos 
essa personagem. Sabemos ao certo quem somos? 

Sobre o autor e a tradutora
Philip Bunting cresceu na Inglaterra, mas mudou-se para a Aus-
trália com vinte e poucos anos. O autor e ilustrador publicou seu 
primeiro livro em 2017. Hoje, ele tem obras traduzidas para diver-
sos idiomas e publicadas em mais de 25 países. Muitas delas foram 
distinguidas com premiações de instituições do livro, como a Kate 
Greenaway Medal, da Inglaterra, e o Children’s Book Council, da 
Austrália. Bunting acredita que quanto mais divertidas forem as lei-
turas da primeira infância, maiores serão as chances de a criança 
desenvolver suas habilidades leitoras para, no futuro, encarar a lei-
tura e o aprendizado como atividades prazerosas e significativas.

• Novo livro de Philip Bunting, autor 
de Como eu cheguei aqui?
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Quem sou eu?
Uma jornada pelo que nos compõe, mas não nos define

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio 
de Janeiro. Formou-se em Letras Anglo-Germâ-
nicas na PUC-RJ e fez mestrado em Linguística 
na Universidade de Washington, nos Estados 
Unidos. Já traduziu mais de 200 títulos da Brin-
que-Book, muitos dos quais ganharam o prêmio 
de Melhor Tradução da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).


