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Tchau, tchau, chupeta 

Texto e  Ilustrações: Maria van Lieshout | Tradução: Flavia Baggio 

Bebês usam chupeta. E as crianças grandes? 

Ah, as crianças grandes dizem ‘tchau, tchau, chupeta!”. 

 

Uma menina decide que está pronta para abandonar sua chupeta, afinal os 

grandinhos não precisam de chupeta. Ela sabe que usa sua chupeta para se 

acalmar em diversas situações, mas está preparada para lidar com suas 

emoções: Quando estou cansada eu agarro o meu bichinho. Quando estou triste 

me aconchego com um amigo. E assim vai uma série de dicas dadas pela menina. 

     E ela tem uma grande ideia para a chupeta: dar a alguém que precisa mesmo 

do objeto. O livro estimula a identificação pelo outro de um jeito sensível e 

lúdico com um vocabulário simples e direto. Maria van Lieshout trata com 

carinho e criatividade daquele que é um dos primeiros dilemas da vida de 

muitas crianças. 

Sobre a autora: 

Maria van Lieshout nasceu e cresceu em uma pequena cidade perto de Amsterdã. 

Quando criança, adorava ler, desenhar e inventar histórias.  

Quando tinha oito anos, criou seu primeiro livro, cheio de desenhos de lugares que 

pretendia visitar um dia. Estudou Design de Comunicações na George Washington 

University em DC e tornou-se diretora de criação da Coca-Cola. Adorava trabalhar com 

design de marca, mas sonhava em escrever e ilustrar livros infantis. Decidiu, então, 

estudar storytelling. Hoje, tem mais de 15 livros publicados e vive com o marido e o filho 

em São Francisco. O filho foi uma de suas inspirações para criar a coleção Eu já sou 

grande. 

Competências BNCC 

Competência Geral 8: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 

para lidar com elas e com a pressão do grupo.  

Competência Geral 10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos 

conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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