sobre A HISTÓRIA

Audaz como um urso
Raquel M. Barthe
Ilustrações:
Anita Dominoni
978-85-7848-159-9
112 páginas

RAZÕES PARA A VENDA
- Aventura
- Crescimento e maturidade
- Descoberta e
aprendizagem
- Amizade e relações
familiares

PRÊMIo
- Faixa de Honra de Literatura
Infantil – Sociedade Argentina
de Escritores, 1992

Apesar de seus 12 anos, Bernardo sente que ainda é tratado como
uma criança por seus pais e seus irmãos mais velhos. Ele está crescendo, mas ninguém enxerga isso ou o leva a sério. O menino adora
o significado de seu nome: “audaz como um urso”. Porém, Bernardo
não conhece mais ninguém com o mesmo nome que o seu: será
que outros Bernardos vivem muitas aventuras e conseguem provar o valor que seus nomes carregam? Berni, como gosta de ser
chamado, sai nessa busca (enquanto sua mãe não o chama para o
jantar) e conhece Dom Bernardo, um cientista bem maluquete, que
o convida para passar as tardes em sua casa construindo um uma
máquina revolucionária, o Mecanotreco. Que coincidência: seus pais
querem que Berni tenha aulas particulares com Dom Bernardo, para
que consiga entrar em uma boa escola de ensino médio; assim, o
menino fica livre para frequentar a casa de Domber e começar sua
própria aventura! Ele ainda terá a companhia de Telmo, seu amigo de
escola, que só se mete em encrenca. Berni vai aprender muitas coisas e descobrir que a aprendizagem pode acontecer longe da sala
de aula e vai viver uma incrível aventura a bordo do Mecanotreco.

SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
A aventura aborda diversos temas relevantes do desenvolvimento
de crianças e adolescentes, como a amizade, relações familiares,
descobertas, amadurecimento e responsabilidade. É um texto fluido
e divertido, que prende a atenção dos leitores. A relação de Berni
com Dom Bernardo levanta uma discussão sobre o papel da escola
e dos professores no desenvolvimento das crianças; a criação do
Mecanotreco e as belas ilustrações de Anita Dominoni despertam a
imaginação dos pequenos.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 8 anos, com fluência na
leitura.

SOBRE a AUTORa
Raquel M. Barthe é escritora, editora e bibliotecária, formada na
Universidade de Buenos Aires, Argentina. Além de escrever, ela
ministra cursos a professores e coordena oficinas de leitura e
literatura infantil. Publicou mais de vinte livros para crianças, alguns
dos quais foram premiados. Em 1992, recebeu a Faixa de Honra
de Literatura Infantil, concedida pela Sociedade Argentina de
Escritores pelo livro Audaz como um urso.

SOBRE a ILUSTRADORa
Anita Dominoni estudou caracterização teatral, cenografia, e então
começou a trabalhar com ilustração.

