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10 livros com personagens surpreendentes

Clique aqui para ver a notícia no site
Alguns livros são inesquecíveis por um ingrediente que vai além da história, da trama ou da aventura: seus personagens, que podem ficar dias, anos ou mesmo a
vida inteira martelando a nossa cabeça.
Como pensar na obra de Monteiro Lobato sem a temperamental boneca de pano Emília? Ou não se envolver com Sherlock Holmes, Madame Bovary, Capitu,
Dom Quixote, Capitão Nemo?
Alguns livros para crianças lançados no Brasil entre 2016 e este ano trazem heróis cativantes, que carregam aquele poder de encantar e de se tornar o amigo
literário inesquecível da infância.
Aliás, qual foi o seu personagem favorito dos tempos de criança?
O INSEGURO
Chu é um daqueles filhotes de pandas que dá vontade de apertar. Mas ele está um pouco nervoso: o primeiro dia de aula se aproxima e o ursinho não sabe muito
bem se os colegas serão legais ou vão gostar dele. No livro, Neil Gaiman (autor conhecido de livros para adultos, mas com uma interessante obra para crianças
e jovens, como “Coraline”) mostra uma face mais infantil e inocente ao narrar o primeiro contato dee Chu com a escola e os novos amigos, de uma pequena
girafa a um mico leão que usa camiseta da seleção brasileira.

“O Primeiro de Aula de Chu na Escola”
Autor Neil Gaiman
Ilustrador Adam rex
Tradutora Ana Bergin
Editora Rocco
Preço R$ 29,50 (2017; 36 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

A QUIETINHA
Aposto que você conhece alguém bem quieto, que não abre a boca para nada. Catarina é assim. Mas o que pouca gente sabe é que a menina é faladeira por
dentro –uma tagarela ao contrário, cheia de coisas que explodem em seu mundo interior (ou será que no mundo da lua?). Um belo dia, o garoto João surge para
misturar os sentimentos dela. Ao acompanhar a história de Catarina, vale se atentar às ilustrações de Rita Taraborelli. Todas foram feitas em tábuas de madeira e
deixam aparecer no papel a textura do material.

“Ca-ta-ri-na”
Autora Thais Laham Morello
Ilustradora Rita Taraborelli
Editora Carochinha
Preço R$ 34,90 (2017; 60 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

O PIDÃO
Sabe a história do gênio que concede pedidos a quem o liberta da lâmpada? Acontece quase isso com o burrinho Silvester. Só que, em vez da criatura mágica,
ele encontra uma pedrinha que transforma qualquer desejo em realidade. O que é uma ótima carta na manga na hora de encontrar sem querer um leão faminto.
Silvester, então, deseja virar uma rocha e escapar do predador. Mas esquece: como voltar ao normal se pedra não fala nem segura a tal pedrinha mágica? A
história foi escrita e ilustrada pelo americano William Steig, que ficou mais conhecido no Brasil por ter escrito as aventuras de Shrek, em 1990, que depois foram
adaptadas para o cinema.

“Silvester e a Pedrinha Mágica”
Autor e ilustrador William Steig
Tradutor Eduardo Brandão
Editora Companhia das Letrinhas
Preço R$ 34,90 (2017; 40 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

O AVENTUREIRO
“As Histórias de Willy” é mais que um livro: é um convite para mergulhar na biblioteca ou livraria mais próxima. Willy é um simpático macaco que vive sempre
uma nova aventura. É testemunha de um motim de marujos, encontra um coelho apressado e vai parar no estômago de um monstro do mar. Pareceram histórias
familiares? Todas são inspiradas em clássicos da literatura mundial, como “Robinson Crusoé”, “Alice no País das Maravilhas”, “O Mágico de Oz” e “As Aventuras
de Pinóquio”. Vale ainda o leitor incorporar outro clássico nessa brincadeira: Sherlock Holmes. Cada ilustração traz livros escondidos em alguma parte da cena.
Consegue achar todos? Quem criou a charada foi o autor, o britânico Anthony Browne, que venceu o prêmio Hans Christian Andersen em 2000, considerado o
Nobel da literatura infantojuvenil.

“Histórias de Willy”
Autor e ilustrador Anthony Browne
Tradutor Mauro Gaspar
Editora Pequena Zahar
Preço R$ 49,90 (2017; 32 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

A VENENOSA
Olga é uma cobra venenosa, mas estilosa: usa óculos vermelhos que garantem ares de intelectual. Em um passeio pelo mato, ela encontra a menina Nina, que
vive empoleirada em uma árvore com seus vizinhos: uma cigarra, uma lesma, um louva-deus e uma lagarta. Como será o encontro entre a garota e o réptil gordo
e de cujos dentes escorre a própria morte? Não vou contar. Mas, se eu fosse a Olga, abriria bem os olhos por trás das lentes dos óculos.

“Olga”
Autora Helena Lima
Ilustradora Anabella López
Editora Lago de Histórias
Preço R$ 35 (2017; 28 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

A NOTÍVAGA
Basta cair a noite que Adélia deixa sua cama e vai vasculhar a biblioteca da casa vizinha. O que já é um pouco estranho fica ainda mais esquisito quando
sabemos que Adélia é uma porquinha que devora todas as prateleiras e sempre acha que está lendo a melhor história da vida a cada novo livro que abre. Certa
madrugada, a garota Eveline flagra a bichinha na poltrona da sala e decide dividir a leitura com a nova amiga. Será que um dia alguém vai descobrir o segredo
das duas?

“Adélia”
Autor e ilustrador Jean-Claude Alphen
Editora Pulo do Gato
Preço R$ 43,80 (2016, 56 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

A PERDIDA
A passagem da infância para a adolescência geralmente não é simples. Mas para Maria Antonieta tem tons mais complexo. Para começo de conversa, ela se
perde dos pais em uma viagem na Europa e, ainda por cima, seu gnomo de estimação resolve fugir. No trajeto para recuperar o homenzinho, ela descobre um
palácio só para crianças e fica sabendo que seu duende é alvo de uma perigosa maldição. Enquanto a menina vai tentando resolver os problemas, a história é
contada com vozes diferentes: Maria Antonieta e o gnomo se intercalam como narradores dos capítulos.

“Maria Antonieta e o Gnomo”
Autora Índigo
Ilustradora Mika Takahashi
Editora V&R
Preço R$ 34,90 (2017; 80 págs.)
Leitor intermediário + leitura compartilhada

*

OS AMIGOS
Pippi Meialonga não é a única personagem inesquecível da escritora sueca Astrid Lindgren, também ganhadora do prêmio Hans Christian Andersen, em 1958. Da
autora, também foi publicada no Brasil a história do menino Lillebror e do gorducho Karlsson, um homem que tem um poder único: ele pode sair voando por aí
quando bem entender, basta apertar um botão em sua barriga.Os dois acabam se tornando amigos –mesmo com um primeiro encontro desastroso, quando
Karlsson coloca fogo na estante do menino e faz o seu trenzinho de brinquedo simplesmente explodir. Será que a mãe Lillebror ficou muito brava?

“Karlsson no Telhado”
Autora Astrid Lindgren
Ilustrador Ilon Wikland
Tradutora Fernanda Sarmatz Akesson
Editora Companhia das Letrinhas
Preço R$ 37,90 (2016; 176 págs.)
Leitor avançado + leitor compartilhado

*

A MIMADA
A gente sabe que Alberta é mimada, inventa histórias e impõe regras a todos os amigos –se querem brincar, precisa ser do jeito dela. “Que chata!”, reclama o
colega. “Ela se acha”, fala outro. A gente sabe também que tudo muda quando aparece Teobaldo. É só ele estar por perto que Alberta se transforma e faz tudo
para agradá-lo. O que a gente não sabe é se ela é uma garota ou uma passarinha. Isso porque o livro se desenvolve sem deixar isso claro, uma ambiguidade
trabalhada de maneira inteligente pela ilustradora Anita Prades.

“Alberta e o Pássaro Azul”
Autora Cristina Mutarelli
Ilustradora Anita Prades
Editora Terceiro Nome
Preço R$ 34 (2016; 28 págs.)
Leitor iniciante + leitura compartilhada

*

O SONHADOR
Afinal: dragões existem ou não? Abelardo jura que sim. O garoto vive em um feudo da Idade Média e adora inventar moda. Logo no início do livro, ele cria uma
engenhoca que tenta fazer com que um gato alce voo –claro que a ideia é, num futuro próximo, o próprio Abel sair flutuando por aí como um dragão. Certo dia, o
menino encontra um mapa estranho, que supostamente mostra como encontrar essas criaturas mitológicas. Jornada que o personagem e o leitor empreendem
com a ajuda das ricas ilustrações de Rogério Coelho.

“A Lenda de Abelardo”
Autor Dionisio Jacob
Ilustrador Rogério Coelho
Editora SM
Preço R$ 42 (2016; 264 págs.)
Leitor avançado

