t ó r ia :
A n t e s d a h is

Este é um livro dirigido a crianças, mas que deverá tocar também o adulto que a acompanha.
É um livro que pretende educar e cultivar… até ir mais além, construir pequenas personalidades.
Com um texto deliciosamente construído a rimar, a autora explora os temas da diversidade
e aceitação, e permite-nos ver o mundo como este deve ser visto: simples, inocente,
transparente, sem preconceitos.
A aceitação da diversidade pode ser tão complexa para uma mente adulta, mas na verdade é
um processo imediato e inato para uma criança pequena. O criticismo negativo e a disposição
para a estereotipagem são características aprendidas e imitadas pelos adultos e pares mais
velhos. Este livro pretende eternizar esta inocência e aceitação tão fácil na criança, de modo
a que esta se construa como um traço da sua personalidade. Pretende traduzir em palavras
e imagens uma ideia tão própria da mente infantil, para que esta se materialize e perpetue.
Pretende sedimentar os sentimentos de aceitação, inclusão e valorização do outro pela sua
unicidade. Pretende redefinir o conceito de normalidade.
Os temas são apresentados num estilo muito leve e lúdico, repleto de alegorias, numa
linguagem próxima da oralidade, a permitir uma interação com a criança. A cadência poética
fica no ouvido e as ilustrações, muito criativas, dão forma à poesia e convidam à imaginação.
Um livro que recomendo para todas as crianças, para que o leiam e releiam, para que o
explorem com a ajuda do adulto, para que o contem a outras crianças e adultos.

Cláudia Calado
Pediatra
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Tudo isto parece estranho,
mas na verdade não o é,
coração grande vê tudo
e não se interessa pelo banzé.

No país de onde venho

misturas engraçadas consigo ver,
girafas amigas de formigas
e tartarugas a correr.

Vem comigo e uma bela viagem vamos fazer,

vais conhecer outras realidades e outras histórias aprender.
Os livros são mágicos e têm poderes especiais,
sem sair do lugar viveremos aventuras fenomenais.

