BRINQUE-BOOK AGORA ESTÁ NA
COMPANHIA DAS LETRAS!
Em 2020, além de comemorar 30 anos, a Brinque-Book iniciou
uma nova etapa de sua jornada. Ela passou a fazer parte do
Grupo Companhia das Letras.
Construímos uma editora dinâmica, responsável, alinhada com
as tendências do segmento de literatura voltado à infância e à
juventude. Estabelecemos um cuidadoso e duradouro vínculo
com educadores e famílias em todos os estados brasileiros.

O Grupo Companhia das Letras tem o perfil ideal para perpetuar
essa nossa história. Há muitas afinidades entre as editoras:
títulos, autores, compromisso com a qualidade literária, com o
conhecimento e com a diversidade.

Lançamentos do

1 semestre
o

Temos certeza de que, juntamente com a Companhia das Letrinhas
e a Pequena Zahar, a Brinque-Book continuará contribuindo de
forma decisiva para a promoção da leitura para a infância.
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O caso do grande
roubo do museu
LETRA
BASTÃO

Milton Célio de Oliveira Filho
Ilustração: Alexandre Rampazo
O urubu, que dirigia o Museu da Mata,
estava aflito: o quadro mais valioso do
acervo tinha sumido! A dona Aranha,
especialista em tramas, foi chamada
para investigar esse mistério.
Mistério, investigação, animais

Abrapracabra no mundo
Fernando Vilela
A cabra Euzébia está de volta numa incrível
aventura! Com a ajuda de sua lâmpada mágica,
ela viaja para vários lugares do mundo, como
França, Japão, Estados Unidos e Egito, conhecendo
um pouco de suas ricas culturas e fazendo muita
bagunça com seus novos e divertidos amigos.
Geografia, meio ambiente, pluralidade cultural

Rosa e Rafa
Marie-Louise Gay
Rosa e Rafa são gêmeos tão parecidos quanto
duas estrelas no céu. Mas eles têm maneiras
diferentes de enxergar o mundo. Essa história,
vivamente ilustrada, exalta a imaginação e
a criatividade, mostrando as possibilidades
brilhantes e inspiradoras que podem surgir quando
as crianças têm tempo e espaço para explorar.
Amizade, imaginação, respeito às diferenças,
relacionamento familiar, brincadeiras

A superpreguiça!
Robert Starling
Tradução: Gilda de Aquino
Esqueça o que você já ouviu sobre
preguiças. Sim, elas são muito lentas...
Mas algo fantástico aconteceu com essa
preguiça depois que ela leu um livro!
Animais, aventura, humor, coragem
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Este símbolo significa que o livro tem material de apoio
para o professor. É só acessar portal.brinquebook.com.br,
selecionar o livro e baixar o PDF do material.
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A pequena Lana
Silvana Rando
LETRA
BASTÃO

Lana é muito pequena, mas ela já sabe
salvar o planeta e, quando quer, vira um
gigante. Seu sonho é ter um amigo com
quem brincar. Até que um dia a vida lhe
traz uma bela surpresa...
Amizade, brincadeiras, imaginação

Clic e Cloc
Estelle Billon-Spagnol
Tradução: Gilda de Aquino

LETRA
BASTÃO

Clic e Cloc são muito amigos,
não se separam nunca! Mas um
dia Cloc desaparece, e Clic entra
em pânico. Será que, sem Cloc,
Clic é Clic mesmo?
Amizade, afeto, ciúmes, identidade

Mais um livro sobre ursos

Procura-se o Curupira

Laura Bunting
Tradução: Gilda de Aquino
Você já se perguntou por que há tantos livros
sobre ursos? E será que eles gostam de ser
(quase) sempre os bichos engraçados, fofinhos e
bonzinhos? Neste livro eles vão te contar!
Animais, humor

Zeca conhece Nina
LETRA
BASTÃO

Robert Starling
Tradução: Gilda de Aquino
Zeca é um dragão legal, mas ganhar uma
irmãzinha o faz ficar zangado, ciumento
e preocupado. Todos dizem que esses
sentimentos são ruins, então isso quer dizer
que ele deve mantê-los em segredo?
Afeto, ciúmes, relacionamento entre irmãos

Só mais cinco minutos
LETRA
BASTÃO

Marta Altés
Tradução: Gilda de Aquino
Papai fala muito sobre o tempo. Mas seus
filhos vão mostrar que sabem muito mais
sobre o que ele realmente significa e como
aproveitá-lo de verdade.
Relacionamento familiar, passagem do tempo

Alexandre de Castro Gomes
Ilustração: Cris Alhadeff
Billy e Honaldo estão de volta para uma nova
investigação repleta de mistérios. Uma criança
travessa some, e entre as pistas encontram-se dois
pares de pegadas, um dos quais é de alguém que
anda de costas. Teria o Curupira levado o menino?
Durante a investigação, os detetives encontram
vários seres folclóricos. Suas histórias se misturam,
e todos se tornam suspeitos.

O que tem atrás da
porta? Entre e veja!
Nicola O’Byrne
Tradução: Gilda de Aquino
Um simpático jacaré está perdido e
precisa de ajuda para encontrar sua
casa. Neste livro interativo, o leitor vai
se divertir abrindo diversas portas e
levando o jacaré para lugares inusitados!

Folclore, suspense, humor

Pedro e o portal
Glaucia Lewicki
Ilustração: Valentina Fraiz

Medo, humor, imaginação, criatividade

Tem lugar pra gente?
Toda história sempre
tem dois lados

Kate & Jol Temple
Ilustração: Terri Rose Bayton
Tradução: Gilda de Aquino

Capa
em
Produção

É noite, mas o coelho não quer ir para
a cama. Então ele decide raptar a noite
para não ter de dormir.
Natureza, imaginação,
passagem do tempo

Ao encontrar um misterioso portal
no Palácio de São Cristóvão, o futuro
imperador Pedro I é transportado para
o século XXI, na noite do incêndio que
destruiu o Museu Nacional. O menino
então conhece um mundo bastante
diferente daquele que deixou para trás,
mas onde não pode ficar por muito
tempo... Em uma aventura repleta de
humor e reviravoltas, a Independência
do Brasil se vê ameaçada.
História, suspense, aventura

Clássicos universais, aventura

Respeito às diferenças, imigração,
preconceito, solidariedade

Nicola O’Byrne
Tradução: Gilda de Aquino

Miguel de Cervantes
Adaptação: Luciana Sandroni
Ilustração: Ana Matsusaki
Um clássico da literatura mundial
recontado pela premiada autora
Luciana Sandroni.

Um texto emocionante sobre encontrar um
novo lugar para viver. No final do livro, o
leitor é convidado a reler a história de trás
para a frente, e terá uma agradável surpresa.

O coelho, o escuro e
a lata de biscoitos

As aventuras de
Dom Quixote e
seu fiel escudeiro
Sancho Pança

São Paulo:
a aldeia que
virou metrópole

Super Ulisses

Capa
em
Produção

Caio Tozzi
Para que lugares um livro pode nos
levar? Albertina, uma garota que é
completamente louca por sua coleção
de livros, descobre a importância de
impactar quem está à sua volta por
meio da leitura. Seu primo Molina e
uma caminhonete batizada de “Ulisses”
participam dessa jornada.

Silvana Salerno
Ilustração: Bruna Assis Brasil
Um passeio animado pelos principais
acontecimentos da cidade de São Paulo,
do século XVI até os dias de hoje.
História, Geografia, aventura

Incentivo à leitura, aventura, amizade,
relacionamento familiar

??
?
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Capa
em
Produção

? EAmGbUrevA eRmDaEis!

?

um sucesso
Silvana Randdeo
na Escarlate!

Para mais informações sobre os lançamentos, contate nossa equipe de Divulgação Escolar.
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Agenda 2030
17 objetivos para um
mundo sustentável

Igualdade de gênero. Erradicação da pobreza e da fome.
Fomento da agricultura sustentável. Educação de qualidade.
Trabalho digno. Preservação da vida na água e acesso à água
potável para todos. Redução das desigualdades.
Esses são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações
Unidas (ONU) para os próximos dez anos, a Agenda 2030.
Os ODSs se desdobram em 169 metas mais detalhadas, e há
também sugestões de planos de ação globais para que se
alcancem esses objetivos até 2030.
No site www.agenda2030.com.br (acessado em dezembro de
2020) você conhece com detalhes todos os 17 ODS.
Origem
Ainda nos anos 1990, uma série de cúpulas envolvendo vários
países definiram os Objetivos do Milênio, que focavam o
desenvolvimento humano.
Paralelamente a isso, em 1992 se realizou, no Rio de Janeiro, a
conferência Rio-92, cujo objetivo era debater o meio ambiente
e o impacto de sua degradação.
Os ODS da Agenda 2030 revisitam os Objetivos do Milênio com
uma nova agenda da sustentabilidade que emerge da Rio+20,
realizada 20 anos depois da Rio-92.

OBJETIV
S
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

Na escola
Em um artigo publicado no site especializado Autossustentável
autossustentavel.com/2017/05/os-ods-na-escola.html
(acessado em dezembro de 2020), o diretor educacional da
Reconectta e da Escola da Amazônia, Eduardo Grandisoli, falou
sobre a importância de esse assunto estar nas escolas.
Ele ressalta que “a escola desempenha papel central
na formação de futuros cidadãos mais solidários e que
compreendam seu papel e o de sua comunidade na construção
de sociedades mais sustentáveis”.
OS ODS têm um grande potencial para serem trabalhados na
escola. Trazem temas fundamentais para essa geração e, portanto,
possibilidades de pesquisas, projetos e aprofundamentos que
podem ser estimulados no ambiente escolar.

Conheça aqui uma seleção especial de livros que vão auxiliar a introduzir
esse tema tão importante e necessário ao desenvolvimento das crianças.
A princesa e o gigante

Como eu cheguei aqui?

Saúde e bem-estar

Ação contra a mudança
global do clima

Educação de qualidade

Vida na água
Vida terrestre

Homem de lata

Eu sou uma noz

Erradicação da pobreza
Saúde e bem-estar

Fome zero e
agricultura sustentável

Paz, justiça e
instituições eficazes

Saúde e bem-estar
Água potável e saneamento

Para isso, Grandisoli sugere três passos:
Redução das desigualdades

1. estudar os ODS e sua origem;
2. apresentá-los à comunidade escolar, trabalhá-los e refletir
coletivamente sobre eles, criando também uma agenda
própria para alcançar esses objetivos;
3. criar uma comunidade local para além da escola, com outros
parceiros e coletivos com quem se possa efetuar trocas.

Poderia

Aminata, a tagarela

Saúde e bem-estar

Igualdade de gênero

Paz, justiça e
instituições eficazes

Trabalho decente e
crescimento econômico

Em 2015, representantes dos 193 estados-membros da ONU
se reuniram em Nova York, Estados Unidos, e adotaram o
documento “Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável”.

Tapajós

Todo mundo
é misturado

Saúde e bem-estar

Saúde e bem-estar

Educação de qualidade

Educação de qualidade

Cidades e comunidades
sustentáveis

Trabalho decente e
crescimento econômico

Vida na água

Redução da desigualdade

,
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Para mais sugestões de livros entre em contato com
nossa equipe de Divulgação Escolar.
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A IMPORTÂNCIA DO
ACOLHIMENTO NO
RETORNO ÀS AULAS

Algumas ideias para levar para a sala

Seja virtual ou presencialmente, algumas dicas podem ajudar na adaptação de adultos e crianças a essa realidade:

1. Acolha a si mesmo
É impossível acolher os outros se não
fazemos o mesmo para nós. O que
gosta de fazer? Que atividades o deixam
mais tranquilo e relaxado? Aposte
nessas atividades! Anote o que o tem
incomodado, converse com amigos e
familiares e permita-se sentir incômodo,
preocupação, angústia, cansaço. É
normal, esperado e até saudável sentir-se
dessa forma num momento como o que
estamos vivendo.

As aulas híbridas se tornaram uma realidade na maioria
das escolas. É uma mistura do ensino on-line que estamos
vivendo neste momento com o ensino presencial cheio de
restrições. O ensino híbrido alterna encontros presenciais
com encontros on-line, o que viabiliza a formação de
pequenas turmas que são necessárias para alguma volta às
aulas fora da virtualidade.
Ainda não sabemos como vai ser a volta à normalidade.
Mas é certo que o modelo on-line ainda deve subsistir por
algum tempo, talvez mesmo depois que tivermos superado
a crise sanitária que obrigou a essa adaptação.
Como tem sido essa retomada aí na sua cidade? E o que
você tem sentido a respeito disso? O que poderia dizer da
sua experiência de aulas on-line?
Ainda são poucas as certezas em relação aos impactos
dessas aulas on-line nas crianças e nos educadores,
especialmente os relacionados aos efeitos emocionais. E
sabemos também que tanto as crianças quanto os adultos
vão precisar de acolhimento, escuta e afeto nessa volta
híbrida e ainda especialmente confusa.
Publicado pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o relatório anual
“Education at a Glance” (ou “Panorama da Educação”,
numa tradução livre) aponta que o período de paralisação
das aulas no Brasil já é maior do que o período médio
adotado por outros países que fazem parte da OCDE.
Há muita insegurança ainda quanto ao retorno às aulas
presenciais, considerando as condições das escolas, as
exigências sanitárias, as diferentes realidades escolares do
Brasil… Mesmo assim, o relatório incentiva esse retorno
para evitar mais danos à aprendizagem e amparar as
famílias que precisam da escola para retomar o trabalho,
segundo avaliação do estudo.
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2. Ouça as crianças
Elas estarão mais sensíveis;
os conflitos devem ser
maiores, haverá reclamações
e comportamentos mais
desafiadores. Ouça o que está
por trás disso: elas querem afeto,
atenção, estão confusas? Ouvir
não quer dizer deixar que façam
o que querem, mas valide os
sentimentos delas.

3. Organize uma rotina
híbrida com elas
A rotina é essencial para nos
organizarmos. Como as aulas presenciais
vão conversar com as virtuais? Que
partes do conteúdo vão transitar de
uma para a outra? É essencial fazer
esse planejamento e estabelecer uma
rotina integrada com a participação das
crianças. Explique como serão as aulas
e peça sugestões para construir com a
turma parte dessa rotina.

Os livros podem ajuda
r

Esse momento delicado, de
escuta e acolhimento, não pre
cisa ser um período árido.
Para facilitar essas trocas e
auxiliar as crianças a elabor
are
m
tod
as as questões que podem est
nubladas para elas, trouxemo
ar
s dois livros com propostas
que podem ajudar nessa con
versa:

Acolhimento
Para além do conteúdo, a questão central da volta às aulas,
seja como e quando for essa retomada, é o acolhimento.
Será necessário ouvir com atenção tanto os adultos como
as crianças.
Como fazer isso?
O primeiro passo talvez seja assumir que não temos as
respostas, que estamos todos esgotados e cheios de medo
e que diante de nós há crianças, pessoas, colegas de
trabalho — muito mais que alunos, professores, serventes e
porteiros.
É importante ser um bom ouvinte para todas as novidades,
perguntas e queixas das crianças; deixar que falem, que
contem, que perguntem, mesmo que a resposta seja um
franco “não sei”.
Fundamental, na volta às aulas, é lembrar por que estamos
novamente em sala de aula: porque a aprendizagem é
coletiva! Trocar é preciso, conversar é preciso, compartilhar
ideias e saberes, olho no olho, é muito necessário.
Abandone a rigidez, deixe o conteúdo mais para os
encontros virtuais, que certamente continuarão, e privilegie
a convivência.
Pense nos modos de trabalhar esses conteúdos a partir
das experiências que as crianças trarão para as aulas
presenciais. Que tal?

A carta do Gildo

Silvana Rando

Neste livro, a amiga de Gildo,
Catarina, muda de escola
no começo do ano. Com sau
dade, os amigos da classe
decidem escrever uma carta
para ela. Todos recebem um
a
resposta inusitada.
Que tal pedir às crianças que
escrevam uma carta para
a turma contando como foi
– e como está sendo – essa
experiência de isolamento soc
ial e estudo à distância? A
ideia é que elas escrevam nos
próprios cadernos, e que
esse material seja lido para
todo o grupo, o que pode
gerar boas conversas e mome
ntos de escuta.

Eric faz tibum

Emily Mackenzie; tradução de

Gilda de Aquino

Esse livro fala lindamente sob
re como podemos enfrentar
nossos medos com a ajuda
uns dos outros! Partindo des
sa ideia,
fazemos duas sugestões:
• Estabeleça uma rotina mín
ima com as crianças; o bacana
é
fazer o combinado com elas
e deixar que elas contribuam
.
Também é legal antecipar mo
mentos que não eram
comuns, como os de higiene
e cuidados. A rotina ajuda a
lhes dar um contorno e a dim
inuir a ansiedade.
• Use a arte para dramatiza
r com as crianças: que tal pro
por
que elas escrevam diálogos
sobre os medos que sentem
e
sentiram e os leiam — ou inte
rpretem — com a turma tod
a?
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Consciência Negra:
livros e representatividade em sala de aula

Especialista no tema, a autora Sonia Rosa é mestre em
Relações Étnico-Raciais pelo Cefet/RJ, pedagoga e escritora
de literatura infantil negro-afetiva. “Todas as infâncias
importam”, declara Sonia, introduzindo o assunto da
representatividade e sua importância.

De que maneira você pode contribuir para uma autoimagem
afetiva e positiva das crianças negras e, ao mesmo tempo,
formar crianças antirracistas?
Quando era criança, Sonia não se encontrava representada
nos livros de forma positiva. Nas raras vezes em que havia
uma criança negra no contexto ficcional da história, era um
encontro “desagradável”, porque trazia uma personagem em
situação ruim, malvestida, entristecida, sem uma história para
contar.
Hoje muitos autores trabalham a representatividade positiva,
como ela mesma. “A criança que se vê mal retratada, mal
representada, tem como que um sentimento de anulação, de
não existência”, lembra Sonia.
A autora afirma que identificar-se, ver-se, espelhar-se
é muito importante, sobretudo na infância. O outro – o
diferente e o parecido – é que de algum modo vai dando um
pouco de sentido a respeito de quem somos. As crianças vão
construindo a identidade, a visão de si mesmas e a estima
nessa relação com o que veem dentro e fora delas. Sem um
“eu” positivo refletido positivamente no mundo externo,
como criar uma visão positiva de si?
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“A representatividade negra
nos livros infantis importa
porque todas as crianças
precisam se ver retratadas
positivamente.”
			 (Sonia Rosa)

Você, como educador/a, já pensou sobre isso? Leva isso em
conta na hora de escolher as obras que vai apresentar ou
levar para compor sua biblioteca de sala?

Separamos aqui algumas dicas que podem ajudar você na
tarefa de montar uma biblioteca infantil antirracista.
to à sua apresentação?
Há respeito ao personagem negro quan
e? Tem família?
Está limpo, calçado, penteado? Tem nom

3. Leia livros para pequen

os e grandes

Para fazer essas avaliações
de um modo cada vez me
lhor, é
preciso ter intimidade não
apenas com os livros destin
ados à
infância e com sua linguag
em, mas também com os
temas em
debate entre os pensadore
s antirracistas.
“O racismo é estrutural, est
á dentro de nós, nas nossa
s relações.
Precisamos ler bastante, est
udar bastante”, pondera Son
ia.
Há muitos livros infantis qu
e representam bem diversas
infâncias,
inclusive a negra. E há divers
os autores, hoje, escrevend
o
sobre
questões raciais que vão dar
mais informação para que
você
avalie e reavalie constante
mente suas escolhas para
a turma.

Imagem do livro Os tesouros de Monifa,ão)
de Sonia Rosa (texto) e Rosinha (ilustraç

Literatura diversa em sala de aula
Sonia conta que sua infância não foi repleta de livros. Mas
sempre houve histórias e muito amor. Para ela, a oralidade é
um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, e foi com essas
palavras amorosas que descobriu, ainda menina, o antídoto
para a falta de representatividade.

Aqui estão algumas obras da Brinque-Book e da Escarlate com protagonistas negros.
Há informações sobre cada um dos livros em nosso Portal do Educador.

Por isso, sua escrita é negra e tão permeada de afeto – negro-afetiva, como ela diz. Coloca personagens negras como
ela, seus irmãos, familiares, amigos, alunos… E faz isso com
histórias cheias de amor, afeto, relações bonitas e respeitosas.
“Entendi que palavra e o texto podem vir como amor.”
Esse poder das narrativas – de representar positivamente e
levar afeto – mostra como é essencial implantar uma biblioteca
diversa em sala.
Sonia é uma entusiasta da Lei n 10.639/03, que prevê que os
saberes e fazeres afro-brasileiros precisam estar na escola,
precisam ser contemplados nos livros apresentados e nas
compras governamentais de obras oferecidas às crianças da
rede pública.
o

Chapeuzinho e o
leão faminto

Os tesouros de
Monifa

Alex T. Smith
Tradução: Gilda de Aquino

Sonia Rosa e Rosinha

Kalinda, a princesa
que perdeu os
cabelos, e outras
histórias africanas

Aminata, a tagarela
Maté

Celso Sisto
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Livros informativos e
ficcionais para ensinar até
ciências na sala de aula
Uma explosão de informação em livros que ajudam as crianças a
organizar o conhecimento segundo seus interesses.

FICÇÃO TAMBÉM INFORMA?

de ficção
Com humor, essa obra
aves e a
s
descreve a origem da
os
din sauros,
evolução de alguns
ntesco,
que guardam um pare
segundo a ciência!

A arte e a ciência estão sempre muito próximas,
especialmente na infância. Muitas fronteiras entre ficção
e não ficção, entre brincar e descobrir, entre pesquisar e se
divertir estão bem borradas.
As crianças têm a imensa capacidade de achar perguntas e
respostas em tudo, com aquele olhar inaugural sobre o mundo
que as faz tão atentas e tão abertas para o novo – e para a
descoberta em todas as suas formas.
Dá para aprender com a poesia, com a música, com o corpo,
com o livro.
Se você conhecer bem as curiosidades dos pequenos, pode
equilibrar a oferta de livros informativos, ficcionais, de canções,
artes plásticas, filmes e outras formas de arte que possam dar
repertório e gerar perguntas para as crianças.

A professora e pesquisadora espanhola Ana Garralón, que se
dedica a pesquisar livros para a infância há trinta anos, levanta
uma série de boas razões para que as crianças tenham livros
informativos à mão.
•

estimular a curiosidade natural dos pequenos;

•

ajudá-los a se orientar em um mundo repleto de dados e
apelos informativos, muitas vezes compartilhados de forma
pouco sistematizada com as crianças (pense no Google e
mesmo nos jornais);

•

formar leitores de não ficção cada vez mais críticos e
capazes de orientar a si mesmos em busca de respostas;

•

mostrar aos seus alunos que uma mesma pergunta pode
ter diversas respostas – e quase sempre gerar novas
questões;

•

oferecer referências que suportam a compreensão e o
interesse das crianças por temas abordados ou não em sala
de aula.

“Os livros podem ajudar as crianças a ordenar esse mundo de
informações dispersas”, diz Ana Garralón.
Especialista em livros informativos para crianças, a designer
Ana Paula Campos explica que os livros informativos “são os
livros de não ficção, de maneira geral aqueles que tratam das
coisas do mundo. Buscam contar, informar, explicar, descrever,
mas também encantar, divagar e até fazer poesia sobre tudo o
que nos rodeia”.

E há muitos livros ficcionais que por si sós já suscitam brincadeiras
e curiosidades que podem ser exploradas em sala de aula.
Apresentamos abaixo alguns exemplos, tanto ficcionais quanto
informativos – ou mesmo híbridos. Há informações sobre
cada uma das obras em nosso Portal do Educador, assim como
projetos de apoio ao professor, com diversas atividades sobre
os livros. Se quiser mais sugestões, contate nossa equipe de
Divulgação Escolar.

Imagem do livro Como

ilip Bunting

eu cheguei aqui?, de Ph

E podem ser de diversos gêneros e formatos: “Livros de
ciências, abecedários, numerários, biografias, imaginários, de
curiosidades, mapas, manuais, guias e enciclopédias…”.
Quanto mais variado o acervo da escola, melhor. Mais
possibilidades de temas, abordagens e formas de encantar as
crianças… Essas obras podem ser usadas pelos professores
como apoio para os temas e conteúdos trabalhados com as
crianças no currículo:
•

servem de referência;

•

são usadas para ampliar e aprofundar as pesquisas de
determinado assunto;

•

trazem formas diferentes de mostrar um tópico;

•

podem acrescentar profundidade e diversão às
aprendizagens cotidianas;

•

trazer até um olhar poético para as aprendizagens.

Mas, sobretudo, os livros informativos ajudam a formar
leitores desse tipo de obra também na escola, refinando suas
habilidades de pesquisar e perguntar.
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Imagem do livro A inacreditável,
porém verdadeira, história
dos dinossauros, de Guido van
Genechten

Como eu
cheguei aqui?
Philip Bunting
Tradução: Gilda de Aquino

A inacreditável,
porém verdadeira,
história dos
dinossauros

Dino e Saura

Era uma vez 20

Fernando Vilela

Luciana Sandroni
Ilustração: Guilherme Karsten e
Natália Calamari

Guido van Genechten
Tradução: Camila Werner
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ução
Livros para levar a leitura e a prod
multissemiótica para a escola
Não à toa, a BNCC é clara: os textos multimodais
têm de ser trabalhados na escola desde o Ensino
Fundamental, em seus anos iniciais.
E por “trabalhar” a gente entende promover o
domínio da leitura e da produção dos textos
multimodais ou multissemióticos.
Para inspirar seu trabalho e trazer algumas ideias
de como e através de que material oferecer textos
híbridos aos alunos, separamos aqui algumas
obras infantojuvenis.

O foco desta seleção é a conversa entre texto,
gênero textual híbrido (como HQ e haicai, por
exemplo), arte gráfica e ilustração. Algumas dessas
obras também podem ser bons pontos de partida
para a produção em outras linguagens em sala. Ou
para trazer outras linguagens para a sala de aula.
No Portal do Educador você encontrará sugestões
de atividades para trabalhar cada um destes livros
com seus alunos.

Pequenas histórias para
grandes curiosos
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a
importância de o letramento escolar extrapolar a alfabetização
e o domínio do texto impresso. Não é de hoje que são
necessários outros letramentos para que as crianças e os
adultos consigam compreender a nossa realidade.

A linguagem da HQ é sempre
bem-vinda na escola!

Pense, por exemplo, na televisão, no rádio, nas cantigas
tradicionais… São linguagens antigas. Pense nas artes visuais
nas ruas das grandes cidades, nas placas, nos letreiros em
frente das lojas, nos sinais de trânsito…
Tanto no nosso dia a dia quanto no das crianças, estamos em
contato com diversas linguagens o tempo todo. E cada uma
dessas linguagens tem seu conjunto de signos, símbolos e
regras para representar coisas e ideias.
Geralmente essas linguagens não estão “sozinhas”: há
combinações entre diversas linguagens num mesmo “texto”:
palavras e imagens; palavras e imagens em movimento; sons
e imagens em movimento; sons, imagens e palavras; palavras
e ícones (como nas placas)… Os textos do nosso dia a dia são
híbridos – e faz tempo.
Mesmo o livro que à primeira vista pode parecer uma única
linguagem – a escrita – pode ser entendido como multimodal.
Há uma mensagem – uma linguagem para além do texto – na
escolha da arte da capa, das ilustrações, na diagramação, na
escolha das letras, no tipo de papel, no formato da obra, no
projeto gráfico como um todo.
O livro em si é mais do que as palavras: é um objeto material,
tátil, visual – e cada dimensão apela a um sentido, tem uma
linguagem, uma sensibilidade simbólica.
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des curiosos,

gran
Imagem do livro Pequenas histórias para
Gay.
de Marie-Louise

Tecnologia e multimodalidade
Se ainda na era analógica já eram muitas as possibilidades
de linguagens, imagine agora! Temos a tecnologia, com suas
múltiplas redes sociais, múltiplas possibilidades criativas,
linguagens novas que estão o tempo todo na vida das crianças.
Podcasts, playlists de músicas digitais organizadas pelas próprias
crianças, YouTube (crianças youtubers), áudios de WhatsApp, fotos
e stories no Instagram, vídeos irreverentes do TikTok, memes!
Essas novas formas de se comunicar exigem letramentos
específicos, porque têm códigos próprios – modificam e são
modificadas pela comunicação das pessoas no dia a dia.

Marie-Louise Gay
Tradução: Gilda de Aquino

A premiada autora e ilustradora
canadense traz dezenove
contos, todos em histórias em
quadrinhos, uma linguagem
muito propícia para levar o
letramento multimodal para
a turma. Há sempre um jogo
dito, as expressões
entre palavras e imagens, o dito e o não
outros símbolos que vão
corporais e faciais dos personagens e
aparecendo ao longo das ilustrações.

O crocodilo que
gostava de água não

Gemma Merino
Tradução: Gilda de
Aq

uino

A autora faz uso
de diversos
recursos gráficos
para contar
sua história, entre
eles a cor.
Ela diferencia, po
r exemplo,
o crocodilo que nã
o gosta de
água dos seus irm
ãos. Também
usa principalmen
te o verde e
o vermelho, que sã
o opostos complem
entares. O que ela
querer dizer? Mer
pode
ino também traz
re
cu
rsos dos quadrinho
para a narrativa.
s
Além, claro, da co
nversa entre imag
palavra de todo liv
em
e
ro ilustrado.

Carona na vassoura
Julia Donaldson e
Axel Scheffler
Tradução: Gilda de Aquino

Esse é um texto trabalhad
o
geralmente com as criança
s
da Educação Infantil. E
pode, claro, ser apresenta
do
a elas mesmo que a BNCC
não estipule um trabalho
com a multimodalidade nes
sa faixa etária. Mas também
pode ser explorado com os
maiores, nesta “chave” da
multissemiótica. Primeiro
porque, sendo rimado, o tex
to já
traz a linguagem rítmica
e sonora, uma experiência
bem
interessante de leitura em
voz alta. Segundo, porque
o
texto escrito dá proposita
lmente poucas informaçõ
es,
que
vão sendo complementadas
pelo que as ilustrações ora
escondem, ora evidenciam.
Outro ponto interessante
: as
expressões faciais da bruxa
e de seus amigos, que tra
zem
humor – mas também inf
ormação – à narrativa.

A queda dos moais

tricia Auerbach
Blandina Franco e Pa
s Lollo
Ilustração: José Carlo

sto sem
O livro é todo compo
a acontece
narrador, e a narrativ
tos: recortes de
através de fragmen
com legenda,
jornais, fotografias
ias de viagem,
gráficos, mapas, gu
mensagens de
panfletos, HQs e até
são 29 gêneros
WhatsApp. Ao todo
dos quais
diferentes, a maioria
híbridos.
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Lançamentos 2020
Eu sou uma
menina!

Como eu
cheguei aqui?

O incrível
livro do Gildo

Yasmeen Ismail

Philip Bunting

Silvana Rando

Três
Stephen Michael King

Abra com
cuidado!
Nicola O’Byrne e
Nick Bromley

O desastre do
trem-bala
Jack Heath

O crocodilo que
não gostava de
água
Gemma Merino

Os Bandeira-Pirata
e o flautista
bucaneiro
Jonny Duddle

Eric faz tibum
Emily Mackenzie

A inacreditável,
porém verdadeira,
história dos
dinossauros

Poderia
Joana Raspall

Guido van Genechten

O mistério do
Colecionador

Socorro em:
uma vida
nada fácil

Milton Célio de
Oliveira Filho

Silvana Rando

Educador! Quer ficar por dentro
das novidades da Brinque-Book?
Faça parte do nosso grupo de WhatsApp.
(11)

97851-0306

www.brinquebook.com.br
escola@brinquebook.com.br

Siga nossas redes sociais!
/brinquebook

