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Sobre a história No céu azul, nuvens brancas, o Sol, um elefante…
Um elefante? E tem mais! Uma bola de futebol! Nessa história conhecemos
Aldebaran, um garoto calmo que adora ficar observando as formas das
nuvens. Mas eis que começa a ver algo além das formas, algo além de seu
presente… O menino descobre que é capaz de ver o futuro nas nuvens.
Isso transforma completamente sua relação com as pessoas a sua volta, que
passam a admirar aquele menino que antes era tido como estranho.
Sobre o livro e as ilustraÇÕES Com belas ilustrações de
Cárcamo, a delicada história de Ricardo Viveiros ganha vida. Relação entre
pai e filho é um tema que é trabalhado, assim como a relação de perda –
muito menino, Aldebaran perdeu a mãe – e também a relação do garoto
com os seus colegas de turma. O tema “diferenças” permeia toda a obra e
ganha tons de fantasia com a habilidade de Aldebaran de ler o futuro nas
nuvens.
Público‑leitor O livro é indicado para crianças a partir de 5 anos.
Sobre O autor Ricardo Viveiros nasceu no Rio de Janeiro em 1950,
mas mora em São Paulo desde 1976. Foi um menino feliz que brincava
na rua, andava de bicicleta, jogava bola, subia em árvores, ouvia música,
namorava e não perdia uma aula, porque aprender tudo sobre a vida era
seu objetivo maior! Só havia uma coisa que ele gostava ainda mais do que
ir à escola: histórias lidas nos livros ou ouvidas dos mais velhos. Por isso,
talvez, Ricardo tenha escolhido ser jornalista e escritor. Embora, também,
tenha sido ator, professor, diretor de museu, palestrante e produtor artístico.
Trabalhou em jornais, revistas, rádios e TVs, conquistou importantes prêmios
nacionais e internacionais, escreveu 23 livros para adultos, sendo cinco
de poesia. Durante toda a sua vida sempre participou de movimentos
educacionais, culturais, por direitos humanos e de responsabilidade social,
muitos deles voltados à infância e adolescência. Sempre inventa e conta
histórias para os seus filhos, netos e os amiguinhos deles.
Sobre o ilustrador Nasceu e cresceu em São Paulo. Formou-se pela
Faculdade de Belas Artes. Durante muito tempo atuou como diretor de arte
para publicidade e como designer, desenvolvendo capas de livros e projetos
editoriais.
Razões para a venda
• História mágica e delicada
• Belas ilustrações de Cárcamo
• Relações humanas

