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Neste livro encantador de Andrea Beaty, com 
belas ilustrações de David Roberts, os pequenos 
vão se divertir e se inspirar com as peripécias 

e as construções de Paulo Roberto. Uma leitura 
importante que mostra que a perseverança, a 
paixão, a criatividade e o questionamento são 

fundamentais em qualquer profi ssão.
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O JOVEM BETO E' UM ARQUITETO

desde que tinha dois anos de idade,

quando construiu uma senhora torre

só com fraldas e cola à vontade.
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SOBRE O LIVRO:

SOBRE OS AUTORES:

ANDREA BEATY é autora de diversos livros 

infantis, com destaque para os títulos da Coleção 

Jovens Pensadores, que foram publicados em 

diversos países e figuraram na lista de mais 

vendidos do The New York Times. Formada em 

Biologia e Ciência da Computação, a escritora 

trabalhou por anos na indústria da informática 

e atualmente mora nos arredores de Chicago, 

onde se dedica integralmente à escrita.

DAVID ROBERTS é um conceituado ilustrador 

inglês, responsável pelas ilustrações da Coleção 

Jovens Pensadores. Mora em Londres e, quando 

não está desenhando, gosta de fazer chapéus.

Paulo Roberto, arquiteto faz parte da Coleção Jovens Pensadores, que tem como mote 
a associação de aspectos da imaginação e criatividade infantis a futuras habilidades 
profissionais. Paulo Roberto é um menino muito curioso, que passa o tempo montando 
estruturas de edifício e outras construções com materiais e objetos disponíveis em 
seu cotidiano. Sua ousadia encontra barreiras na escola, pois a professora Paula se 
recusa a tratar de edificações. Certo dia, num passeio da escola, ocorre um incidente 
e é a criatividade e ousadia do menino Paulo Roberto que livrará o grupo dos apuros 
em que se encontravam.

A narrativa encaminha-se em tom bem-humorado, linguagem simples e rimas, que 
corroboram o caráter lúdico e criativo da obra. O projeto gráfico-editorial é muito 
bem cuidado: as ilustrações trazem em páginas duplas as cenas do cotidiano do 
protagonista, e dividem espaço com o texto, organizado em diferentes espaços sobre 

2

Si
rk

 P
ro

du
ct

io
ns



as páginas brancas. O uso de fonte de tamanhos diferenciados para algumas palavras 
e a organização não simétrica dos elementos visuais na página conferem à obra um 
aspecto alegre e agradável ao público infantil. O tamanho do livro e a qualidade da 
encadernação também contribuem para a sofisticação do material.
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Gênero: Ficção infantojuvenil
Sugestão de faixa etária: 6-8 anos (com 
mediação), 9-10 anos (leitura autônoma)

Tradução: Bruna Beber
Formato: 23x 28 cm
Páginas: 32
Acabamento: Capa dura 
ISBN: 978-85-510-0551-4

SUGESTÕES PARA A LEITURA DO LIVRO:
Apresentamos aqui sugestões para o trabalho de leitura. No entanto, o livro possui 
muitos caminhos a serem descobertos em leituras e escutas no que tange à construção 
dos sentidos, e o leitor tem função primordial nesse processo.

PARA O MOMENTO DA LEITURA DA OBRA

• Ler silenciosamente e em voz alta são ações necessárias para a construção de 
um percurso aprofundado de leitura. A leitura silenciosa cria condições para o 
levantamento de hipóteses, as inferências e o primeiro contato com o jogo de 
linguagem verbal e não verbal do texto. 

• Em A arte de ler: ou como resistir à adversidade, Michèle Petit faz um 
aprofundado estudo sobre a importância do mediador de leitura, e dedica 
parte de seu texto à especificidade da voz como mediadora. Acentua o 
caráter de proximidade da relação de ler para alguém, e os efeitos que podem 
ser gerados nesse fenômeno, dentre eles o desejo de o ouvinte lançar-se à 
aventura de ler, quando não tornada obrigatória e decodificadora apenas. 
A leitura em voz alta, promovida como um jogo entre as vozes no texto 
literário, pode encorajar o leitor a ler. Ler com uso da voz deve ser entendido 
muito mais como um direito do que como um dever, como relembra a autora 
francesa. Nesse tipo de participação, o ouvinte encoraja-se a dizer, a se 
perceber como sujeito no grupo. 

“Nos lugares onde apenas alguns detinham a palavra, as leituras orais 
darão também a ideia de que cada um pode ter a sua própria voz.” 

(PETIT, 2009, p. 104)
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• Boas experiências de leitura oral, construídas como jogo e não como atividade 
obrigatória de pura repetição, podem também aprofundar novas descobertas de 
sentidos do texto. Fazer leitura dramatizada ou mesmo encenar o texto, por 
exemplo, demandam ler e reler o texto para descobrir que caminhos oferecer aos 
personagens por meio da voz.

• Discutir sobre as ideias do texto, desde o início da formação dos leitores, é muito 
importante para que as crianças percebam que o texto literário atua na construção 
de diferentes sentidos. Perguntar como é o menino Paulo Roberto aos olhos da 
família e da professora, por exemplo; os motivos de a professora não gostar de 
edifícios; as soluções de Paulo Roberto para o problema em que se viram envolvidos.

• Explorar os recursos visuais da obra é uma forma também de aprofundar a leitura 
do texto: abrir capa e quarta capa para ver se constroem continuidade; como está, 
na quarta capa, a apresentação da obra; o que se destaca na capa do livro; observar 
como se organizam texto e ilustrações; ver de que modo as ilustrações dialogam com 
o texto verbal, dentre outros aspectos. No caso de Paulo Roberto, arquiteto, alguns 
aspectos muito interessantes já se anunciam na capa: o menino aparece em cena com 
a professora, que será a figura que lhe apresentará o maior obstáculo na narrativa. 
Observar que, entre os dois há o edifício e discutir sobre a diferente percepção que os 
dois têm sobre a construção, representada nas expressões faciais dos dois. 

• Paulo Roberto, arquiteto pode ser a oportunidade também de propor diferentes 
trabalhos com outras artes. Que tal visitar prédios históricos da cidade e descobrir 
suas histórias? Ou ainda fazer a escola ou o bairro com argila ou objetos que 
seriam descartados? E depois, por que não escrever sobre as construções? Um 
diálogo com a música “A cidade ideal”, de Chico Buarque, seria muito interessante 
para que fosse proposta a construção da cidade ideal das crianças:

A cidade ideal
(Composição: Chico Buarque/Enriquez/Bardotti)

CACHORRO
A cidade ideal dum cachorro
Tem um poste por metro quadrado
Não tem carro, não corro, não morro
E também nunca fico apertado

GATA
A cidade ideal de uma gata
É um prato de tripa fresquinha
Tem sardinha num bonde de lata

Tem alcatra no final da linha
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GALINHA
A cidade ideal da galinha
Tem as ruas cheias de minhoca
A barriga fica tão quentinha
Que transforma o milho em pipoca

CRIANÇAS
Atenção porque nesta cidade
Corre-se a toda velocidade
E atenção que o negócio está perto
Restaurante assando galeto 

TODOS
Mas não, mas não
O sonho é meu e eu sonho que
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
Fossem somente crianças
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
E os pintores e os vendedores
Fossem somente crianças

JUMENTO
Jumento é velho, velho e sabido
E por isso já está prevenido
A cidade é uma estranha senhora

Que hoje sorri e amanhã te devora

CRIANÇAS
Atenção que o jumento é sabido
É melhor ficar bem prevenido
E olha, gata, que a tua pelica

Vai virar uma bela cuíca

TODOS
Mas não, mas não
O sonho é meu e eu sonho que
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
Fossem somente crianças
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
E os pintores e os vendedores
As senhoras e os senhores
E os guardas e os inspetores

Fossem somente crianças

• No fim da narrativa, há uma página cujas ilustrações reproduzem edificações 
famosas do mundo, como a Torre de Pisa, a Pirâmide do Egito, a Ópera de 
Sidney. Que tal fazer uma pesquisa para descobrir nomes e localização de 
todos eles? As informações sobre o ano de construção são pistas importantes.
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“Ele conhece todos os edifícios,  
de Roma a Coelho Neto.

É aquele que constrói torres com tortas  
e muito mais, este brilhante rapaz:  

Paulo Roberto, arquiteto!”

OUTRAS LEITURAS:

PARA MEDIADORES DE LEITURA 

Sugerimos livros que tratam da mediação de leitura e da leitura compartilhada:

• Andar entre livros, de Teresa Colomer

• Ouvir nas entrelinhas, de Cecília Bajour

• A arte de ler ou como resistir à adversidade, de Michèle Petit

• Leitura de Literatura na escola, organizado por Maria Amélia Dalvi, Neide Rezende 
e Rita Jover-Faleiros

• Ler e saber, de Ana Garralón
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Neste livro encantador de Andrea Beaty, 
com belas ilustrações de David Roberts, 
os pequenos vão se divertir e se inspirar 
com a curiosidade e o amor de Ada pela 
ciência. Uma leitura importante que 
mostra que a perseverança, a paixão, 
a criatividade e o questionamento são 
fundamentais em qualquer profi ssão.

ADA
BATISTA,
CIENTISTA

ADA
BATISTA,
CIENTISTA

ADA MARIA, ADA MARIA! 

Começou a falar apenas aos três, antes não sabia. 

Dava pulinhos no berço e inspecionava o lugar,

observando o mundo ao redor, mas sem um pio soltar.

www.intrinseca.com.brwww.intrinseca.com.br
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ESTA E' A HISTO' RIA DA RITA BANDEIRA, 

que queria porque queria ser uma grande engenheira. 

Mas, na última tarefa da professora Paula,

a Rita, tão tímida, não prestava atenção na aula.

Neste livro encantador de Andrea Beaty, 
com belas ilustrações de David Roberts, 
os pequenos vão se divertir e se inspirar 
com os desafi os e as criações fantásticas 

de Rita. Uma leitura importante que 
mostra que a perseverança, a paixão, 
a criatividade e o questionamento são 
fundamentais em qualquer profi ssão.
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Neste livro encantador de Andrea Beaty, com 
belas ilustrações de David Roberts, os pequenos 

vão se surpreender com a bondade e o senso 
de justiça de Sofi a Pimenta. Uma leitura 

importante que mostra que a perseverança, a 
paixão, a criatividade e o questionamento são 

fundamentais em qualquer pr ofi ssão.
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ndrea Beaty,,,,,,, cccccccccoooooooommmmmmmmm 
berts,,,,,, ooooooossssssss pppppppppeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuueeeeeeeennnnnnnoooooooossssss 
ooooooooooonnnnnnndddddddddaaaaaaadddddddddeeeeeee eeeeeeee oooooooooo ssssseeeeeeeennnnnnnnnssssssssoooooooo 
tttttttttttaaaaaaa.... UUUUUUUUUmmmmmmmmmaaaaaaa llllleeeeeeeeiiiiitttttttttuuuuuuurrrraaaaaaaa 
aaaaaaaaaaa pppppppppeeeeeeeerrrrrsssssseeeeeeevvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrraaaaaaaannnnnnçççççççççaaaaaaaaa,,,, aaaaaaaa
eeeeeeeeeeesssssssstttttttiiiiiooooooonnnnnnnnaaaaaaammmmmmmmmeeeeeeeeennnnnnnnntttttttooooooo ssssssssããããããããooooooooo 
uuuuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrr ppppppprrrrrrrr oooooooofifififififififififi ssssssssssssssssssãããããããããoooooooo...

SOFIA PIMENTA TINHA A ESPERANCA

de ajudar a família, os amigos e toda a vizinhança.

Uma verdadeira sonhadora, pronta para a ação,

tentando praticar o bem como todo bom cidadão.

www.intrinseca.com.br
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