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DICAS DOS LEITORES*
Presos
(Oliver Jeffers)
Eu gosto do livro, tem um menino que se chama 
Felipe, ele pegou um balde com tinta e jogou em 
cima da árvore. Gosto muito de ler esse livro e  
vou ler de novo.
Katharina Aguiar Teixeira Neto, 3 anos.  
Lê com a mãe, Fabiana Aguiar Abdala, 20 livros por mês.

O tubarão engraçado
(Jack Tickle)
Gosto desse livro porque as imagens são grandes  
e se movimentam quando passo as páginas.  
E é mais fácil de ler. Como ainda estou 
aprendendo, prefiro livros com bastante imagens..
Davi Ezequiel Oliveira de Lopes, 7 anos.  
Lê 2 livros por mês.

*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

ESCREVA PARA O JORNAL, CRITIQUE, OPINE,  
SOLICITE, DÊ SUGESTÕES. O JORNAL É SEU!

ESPALHAFATOS@SPLEITURAS.ORG

A BIBLIOTECA É SUA!

OS LIVROS INFANTIS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS  •  fevereiro 2019

1

O Espalhafatos é uma publicação do Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas do Estado de São Paulo (SisEB). Tem como objetivo contribuir 
com programas de incentivo à leitura para a população das cidades 
do interior do Estado.

HUGO, A MÁQUINA  
DE ABRAÇAR

Atenção! Lá vai a Máquina de 
Abraçar! Seja você grande ou 
pequeno...quadrado, comprido, 
espetado ou macio... Ninguém 
resiste a Hugo, a máquina de 
abraçar! E você: já abraçou  
alguém hoje?
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AH, OS PENSAMENTOS 
QUE VOCÊ PODE PENSAR!

Com cenários e criaturas 
surreais, o livro tem rimas 
que retratam alegrias 
que a imaginação pode 
proporcionar.

O MEGAPLANO DO LOBO

O dente que ainda resta  
ao lobo está doendo.  
Cansado, resolve bolar  
um megaplano.

O INCRÍVEL MENINO 
DEVORADOR DE LIVROS

Tudo começou numa tarde 
em que Henrique andava 
bem distraído. Ele começou 
provando uma palavrinha, 
para ver o que acontecia...

ERRAR É HUMANO

Timmy Fiasco é o autoconfiante 
diretor executivo de um 
império de investigação. Com 
seu preguiçoso sócio ele pode 
tornar qualquer mistério ainda 
mais misterioso.

A GUERRA DO  
PÃO COM MANTEIGA

Os azuizinhos e os laranjinhas são 
dois povos que não concordam 
em uma coisa: como passar a 
manteiga no pão. Por causa disso, 
constroem um muro entre suas terras.

COELHO MAU

Para escapar de uma senhora 
bronca, um coelhinho bem-
comportado foge de casa.

ADIVINHA QUANTO  
EU TE AMO

Um coelhinho se esforça 
para mostrar o amor  
que sente pelo pai.  
Vira brincadeira.

ASSIM, SIM!

Os animais descontentes 
se reúnem para discutir 
sobre as críticas que os 
humanos fazem de  
suas características.

APERTADO

O cachorro está muito 
apertado. Mas sua irmã está 
usando o penico dele!  
O que fazer?
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ANTES DE CRESCER!
APROVEITE (MUITO!)

TEXTO • LUCAS VASCONCELLOS   DESIGN • ALINE CASASSA   ILUSTRACÃO • MAURICIO MELO

APESAR DE VOCÊ TER A VIDA INTEIRA PELA FRENTE, 
SABIA QUE ALGUMAS ATIVIDADES SÃO PERFEITAS 
PARA SEREM REALIZADAS NA INFÂNCIA?

CONSULTORIA: CRISTIANE SCHOENE (PSICOPEDAGOGA E NEUROPSICOPEDAGOGA).

Enquanto somos crianças, o cérebro é menos maduro 
e mais propenso a alguns tipos de aprendizagem.

ESCREVA UM LIVRO

APRENDA A 
COZINHARAPRENDA A ANDAR 

DE BICICLETA, 
PATINS E SKATE

 DEDIQUE-SE À ARTE: APRENDA 
A TOCAR INSTRUMENTOS, 
FAÇA AULAS DE PINTURA, 

TEATRO, MARCENARIA...

APRENDA TRUQUES 
DE MÁGICA E FAÇA 
UM SHOW EM CASA

CUIDE DE UM ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO

ENQUANTO AINDA É 

CRIANÇA, PREFIRA 

ATIVIDADES QUE USAM 

A CRIATIVIDADE, A 

COMUNICAÇÃO, A 

APRENDIZAGEM E A 

MEMÓRIA!

CULTIVE AMIGOS QUE 
POSSAM SEGUIR AO SEU 
LADO PELA VIDA TODA

CONSTRUA SEUS PRÓPRIOS BRINQUEDOS, COMO MARIONETES, BONECAS DE PANO E CARRINHOS 
DE MADEIRA

LEIA MUITOS LIVROS

BRINQUE MUITO!

JUNTE AMIGOS E A FAMÍLIA PARA 

EXPLORAR A CIDADE ONDE VIVEM, 

CONHECENDO MUSEUS, TEATROS, 

CINEMAS, BIBLIOTECAS E ATÉ RUAS POR 

ONDE NUNCA PASSAM!

CONVERSE MAIS COM SEUS 

PAIS E AVÓS, E DESCUBRA 

HISTÓRIAS INCRÍVEIS!

PLANTE UMA ÁRVORE



POR QUE A GENTE SE COÇA?

FAZ MAL DORMIR

O QUE PROVOCA A FOME?

É VERDADE QUE SENTIMOS DOR
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CURIOSIDADES
TEXTO: RECREIO/EDITORA CARAS S/A. 

A coceira serve como um sinal 
de alerta – algo estranho está 
acontecendo! Isso pode vir de fora (a 
picada de um inseto, por exemplo) 
ou de dentro do organismo (como 
depois de comer algo que causou 
alergia). Nesse momento, o sistema 
de defesa do corpo entra em ação 
para se defender da possível ameaça 
e é liberada uma substância chamada 
histamina. É ela que faz a pele 
coçar. Quando coçamos o local, o 
fluxo de sangue aumenta e causa a 
vermelhidão. É importante mostrar o 
que está acontecendo aos seus pais.

Faz, sim! Os pets, por mais  
bem-cuidados que sejam, podem 
carregar doenças nas patas, na pele e 
até na boca (como raiva, leptospirose  
e sarna). Assim, basta uma lambida, um 
arranhão, uma mordida ou o contato 
com as secreções infectadas deles 
para que os donos tenham problemas. 
Fica mais difícil de evitar esse contato 
quando você está dormindo. A fome acontece por causa de 

uma série de estímulos causados, 
principalmente, por dois hormônios: 
a grelina e o GH. Quando você 
está há muito tempo sem comer, 
a grelina fica alta e se junta com 
o GH. Eles estimulam a liberação 
de outras substâncias, como os 
neuropeptídios, que agem no 
cérebro e estimulam a fome. 
Além disso, fatores como o visual 
do prato e o cheirinho da comida 
contribuem para que apareça a 
vontade de comer.

O que dói não são os ossos, mas o local 
em que estruturas que se ligam aos ossos 
estão posicionadas, como os tendões e 
músculos. Essa dor aparece entre os 3 e 
10 anos, e acontece porque existe uma 
diferença na velocidade em que o sistema 
muscular e o esqueleto amadurecem e 
crescem. Ou seja, músculos, tendões e 
ossos se desenvolvem em ritmos variados. 
A dor costuma piorar depois de atividades 
físicas. Nesses casos, o melhor é descansar 
um pouco ou fazer uma massagem leve.

COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO? ENQUANTO OS OSSOS CRESCEM?



LEME
FLAPS

PESO

ASA

EMPUXO

ENTRADA DE AR

AR COMPRIMIDO

GRANDE HÉLICE

PEQUENAS HÉLICES

AR “DEVAGAR”

      AR “RÁPIDO”
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DESIGN • GIZELE AGOZZINO   ILUSTRAÇÃO • ESTÚDIO 1+2

UM PROCESSO CHEIO DE TECNOLOGIA 
CONSEGUE COLOCAR E MANTER OS  
AVIÕES LÁ NO ALTO!

NUVENS
ENTRE AS

CONSULTORIA: ALVARO COSTA NETO (ENGENHEIRO E PROFESSOR DE ENGENHARIA DA USP), HÉLIO TARQUÍNIO JÚNIOR (GERENTE DE PRODUTO AERONÁUTICO DA ANAC), JOSÉ B. PESSOA FILHO (ENGENHEIRO DO INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO) E LUIS C. PASSARINI (ENGENHEIRO E PROFESSOR DE ENGENHARIA DA USP).  
FONTES: LIVROS CORPO HUMANO (ED. ABRIL E TIME LIFE), MEIOS DE TRANSPORTE (ED. ABRIL E TIME LIFE) E TRANSPORT (ED. DK).

O avião supera duas forças que o puxam para baixo: a 

resistência do ar e o peso dele mesmo (um Boeing 737-700 

tem até 70 toneladas!). A vitória surge graças a dois fatores: 

um motor potente, que cria um impulso maior do que a 

resistência do ar, e as asas capazes de mantê-lo voando.

Para decolar, o avião precisa das turbinas.  
Elas sugam o ar com a ajuda de uma grande hélice.

Mas só o impulso não basta. Para que o avião vença  
o próprio peso e voe, ele precisa de asas especiais.

Depois de decolar, para impedir que o avião perca 
altura, o piloto aciona os flaps, espécies de pás 
móveis localizadas nas asas.

O avião se mantém em linha reta, enquanto voa, 
devido ao estabilizador vertical. Já o leme serve  
para guiar a aeronave para a esquerda ou direita.

É preciso criar impulso para a aeronave subir.  
Depois, as asas mantêm o avião no ar:

1
2
3
4

DECOLAGEM EM QUATRO ESTÁGIOS

APARELHO PODEROSO
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O que é o 

ESPALHA
FATOS

Entrevista Cristhiano Aguiar 

Top 10 • os livros JUVENIS mais lidos do mês

ouvido absoluto?

OFICINA  
ESPALHAFATOS  

DE TEXTO



A RAINHA VERMELHA

O mundo de Mare Barrow 
é dividido pelo sangue 
vermelho ou prateado. Ele 
e sua família são plebeus 
vermelhos, destinados a 
servir a elite prateada.

DIÁRIO DE UM BANANA: 
BONS TEMPOS

A vida era melhor 
antigamente. Mas Greg 
Heffley, um garoto bastante 
acostumado ao conforto 
do mundo moderno, não 
concorda muito com isso. 

JOGOS VORAZES

Na abertura dos Jogos 
Vorazes, a organização 
não recolhe os corpos dos 
combatentes caídos e dá tiros 
de canhão até o final. 

CORALINE

A jovem Coraline acaba de 
se mudar. Seus vizinhos 
são velhinhos excêntricos e 
amáveis que não conseguem 
dizer seu nome do jeito certo.
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DICAS DOS LEITORES*
O nome da rosa
(Umberto Eco)
Eu gosto bastante da idade média, tem mistério, 
assassinato e através de um monge e seu aprendiz, 
eles desvendam esses mistérios na abadia, é um 
livro muito bom, cara.
Thiago Hirata dos Anjos, 16 anos.  
Lê 10 livros por mês.

Diário de uma banana
(Jeff Kinney)
Rotina de um garoto na escola, achei engraçado.
Vinicius da Silva Carneiro, 13 anos.  
Lê 1 livro por mês.

Heidi volume 1 – A menina dos alpes
(Jessie Willcox Smith)
Uma menina que vivia no campo, foi morar  
na cidade. Por conta disso, teve problemas  
de saúde e voltou pro campo. 
Maria Clara, 12 anos.  
Lê 3 livros por mês.

*Leitores da Biblioteca Parque Villa-Lobos.

Edição: Andréa Licht (MTB 7093/RS) 
Design: Estúdio Zebra
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos)
Conteúdo: Editora Abril (Mundo Estranho) e Editora Caras (Recreio)

OS LIVROS JUVENIS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO  •  fevereiro 2019
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EXTRAORDINÁRIO

August Pullman nasceu com 
uma síndrome genética cuja 
sequela é uma deformidade 
facial. Sua missão: convencer 
os colegas de que ele é um 
menino igual aos outros.
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O DRAGÃO DE GELO

O dragão de gelo era uma 
criatura lendária e temida, 
pois nenhum homem 
jamais havia domado um. 
Quando sobrevoava o 
mundo, deixava um rastro 
de frio desolador. 

1+1: A MATEMÁTICA 
 DO AMOR

Lucas e Bernardo são melhores 
amigos. De repente, recebem a 
notícia de que Bernardo irá se mudar 
com a família para outro país. 

MINHA VIDA FORA DE SÉRIE: 
2ª TEMPORADA 

Priscila, agora com 16 anos, 
começa a lidar com questões da 
adolescência: a proximidade do 
vestibular e com ele todos os 
receios dessa fase.

AMOR E GELATO

Depois da morte da mãe, Lina 
fica com a missão de realizar um 
último pedido: ir até a Itália para 
conhecer o pai. Vive tudo de 
mais intenso.

O ORÁCULO OCULTO

Depois de despertar a fúria de Zeus 
por causa da guerra com Gaia, 
Apolo é expulso do Olimpo e vai 
parar na Terra, mais precisamente 
em uma caçamba de lixo.

7
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LEIA UM TRECHO DO LIVRO
NA OUTRA MARGEM, 
O LEVIATÃ
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Você sabe o que é uma 
epifania? Essa palavrinha 
incomum descreve aquele 

sentimento de subitamente 
entender algo, quando cai a ficha. 
Pode ser entendida também como 
uma iluminação religiosa, algo 
misterioso… pois é com a epifania 
que o escritor paraibano Cristhiano 
Aguiar lida em seu mais recente 
livro, Na Outra Margem, o Leviatã 
(editora Lote 42), lançado em 2018. 

A obra traz contos que se 
passam em Recife e São Paulo. São 
ficções curtas e interligadas. Um 
personagem que aparece em uma 
história, às vezes aparece na outra 
ou alguma coisa que acontece em 
uma narrativa vai repercutir em 
outra (não vamos dar spoilers!). 

Aguiar bateu um papo com os 
alunos da Oficina Espalhafatos de Texto 
na Biblioteca de São Paulo sobre suas 
ecléticas influências para escrever, uma 
mistura que vai da cultura pop dos 
quadrinhos à erudição dos grandes 
clássicos da literatura. 
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POR KAIO VINICIUS ALMEIDA, KEL ANTUNES E LARI UMENO

O LIVRO NA OUTRA MARGEM, O LEVIATÃ, 
DO ESCRITOR CRISTHIANO AGUIAR, REÚNE 
CONTOS EM QUE OS PERSONAGENS TÊM 
SÚBITAS SENSAÇÕES DE ENTENDIMENTO

PARTICIPARAM DA OFICINA ESPALHAFATOS DE TEXTO: KEL ANTUNES, KAIO VINICIUS ALMEIDA E LARI UMENO COORDENAÇÃO: JOÃO VARELLA (LOTE 42)

A FICHA
CAIU

A lama, as pedras e uma mão aberta, 
enterrada. Dois cachorros famintos 
procuram alguma coisa no meio dos 
destroços. Acima deles, um colchão 
amarelado se pendura nos fios elétricos. 
Casas em pedaços: de uma delas, restou 
apenas uma parede e meia de azulejos 
brancos. O focinho de um dos cães 
empurra os dedos enlameados. No dedo 
indicador é possível enxergar a aliança, na 
qual se encosta o focinho do animal. Ele 
cheira, cheira, cheira. Até sua boca se abrir. 

Ele afirmou não ter criado o livro 
pensando em um público específico. 
“Escrevo para alguém que quer uma 
história um pouco mais exigente 
do que um livro de aventuras. 
Minha literatura conta as coisas, os 
personagens são definidos com traços 
claros, há um conflito”, diz Aguiar.

TRAJETÓRIA
Antes de Na Outra Margem, 

o Leviatã, Aguiar chamou muito 
a atenção ao entrar na seleção 
da revista literária Granta. Com 
mais de um século de idade, 
essa publicação fez uma edição 
especial com os melhores jovens 
escritores brasileiros em 2012. Entre 
os selecionados estava Cristhiano 
Aguiar, com o conto Teresa, que 
também faz parte de seu mais 
recente livro. 

Ele também publicou outros 
dois livros: Ao lado do muro (Meta 
Editora), de contos; e Espaços e 
Narrativas Ficcionais: uma introdução 
(editora Mackenzie), acadêmico. Esse 

último revela outra característica do 
artista, que trabalha como professor 
de literatura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, na região 
central de São Paulo. 

No final do encontro, Aguiar 
deixou escapar que está trabalhando 
em uma nova obra, com narrativas 
que acontecem em diversas partes 
do mundo e em variados tempos da 
história. É esperar para ler. 

O escritor Cristhiano 
Aguiar, ao centro, com os 

participantes da oficina
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REPORTAGEM DIOGO ANTONIO RODRIGUEZ • ILUSTRA ADRIEL CONTIERI •  
DESIGN YASMIN AYUMI • EDIÇÃO FELIPE VAN DEURSEN

É A CAPACIDADE DE RECONHECER E DAR NOME ÀS NOTAS 
MUSICAIS SEM TER NENHUMA REFERÊNCIA ANTERIOR. 

OUVIDO ABSOLUTO
O QUE É

Alguém com esse talento 
consegue dizer se a nota que sai 
do piano é dó, ré, fá e assim por 
diante sem precisar que ninguém 
toque uma nota que sirva de 
parâmetro (é assim que pessoas 
sem ouvido absoluto fazem).
Trata-se de um fenômeno raro: 
uma em cada 10 mil pessoas 

nasce com a habilidade. Os 
cientistas ainda não sabem 
exatamente as origens do 
ouvido absoluto, mas já 
suspeitam que ele seja here-
ditário e que quanto mais cedo 
a criança tiver educação musical, 
maiores as chances de esse 
“poder” se desenvolver.

GENES MUSICAIS
O geneticista Peter Gregersen, da 
Universidade de Nova York, EUA, 
estudou músicos com e sem  
ouvido absoluto. 
Entre os flhos daqueles com a 
capacidade, 25% TAMBÉM TÊM 
SUPEROUVIDO. Mas entre os músicos 
sem ouvido absoluto, somente  
1% dos flhos nasceram com o dom.

VOCAÇÃO DE BERÇO
Para saber se uma criança tem
ouvido absoluto É PRECISO
OBSERVÁ-LA. 
Comportamentos como  
uma certa obsessão por  
sons e uma capacidade 
incomum de identifcá-los  
é um sinal. Se frequentar 
aulas de música entre 2 e 5 
anos, melhor.

PÍLULA DA AUDIÇÃO
O japonês Takao Hensch, biólogo  
da Universidade Harvard, EUA, fez
experiências com valproato, 
substância usada para tratar 
epilepsia, e descobriu que ELA 
AUMENTA A CAPACIDADE 
CEREBRAL nas áreas 
responsáveis por identifcar sons. 
Se os experimentos evoluírem, 
bastaria tomar uma pílula para 
ter ouvido absoluto.

CONSULTORIA JULIANA D’AGOSTINI, PIANISTA FONTES ARTIGO O OUVIDO ABSOLUTO: BASES NEUROCOGNITIVAS E PERSPECTIVAS, DE FABRÍZIO VELOSO  
E MARIA ÂNGELA GUIMARÃES FEITOSA (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA); REVISTA CIENTÍFCA FRONTIERS



1770 - 1827

1810 - 1849

1917 - 1996

1936 

1950 

1958 - 2009

BEETHOVEN

CHOPIN

ELLA FITZGERALD

HERMETO PASCOAL

STEVIE WONDER

MICHAEL JACKSON

DO CLÁSSICO
AO POP

Artistas com ouvido absoluto

compositor e regente alemão

compositor e pianista polonês

cantora americana

compositor brasileiro

cantor e compositor americano

cantor e compositor americano
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