
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Título: Dudu cara de feliz, Dudu cara de triste 
Autora: Mary França 
Ilustrador: Eliardo França 
Editora: Gaudí Editorial 
Páginas: 16 
Formato (larg. X  alt.): 18,5 x  22,5 cm 
Capa: Brochura 4 x 4 cores / Miolo: Colorido 
Encadernação: Grampo canoa 
Preço: R$ 25,00 
ISBN: 978-85-8184-126-7/ EAN: 9788581841267  
Número de catálogo: 3358  
Lançamento: Abril de 2017 
Origem: Nacional / Idioma: Português 
Edição: 1ª edição 
Gênero: Ficção Infantil 
CDD: 028.5 
Faixa Etária: de 0 a 3 anos 

 
Informações à imprensa: 
Carla Haas – MTb 64.064/SP 
Tel.: (11) 3277-7999 – Ramal 276 

carla@globaleditora.com.br       
 

 
 
 

Dudu cara de feliz,  
Dudu cara de triste 

 
 

Autora: Mary França / Ilustrador: Eliardo França 
 

          Em Dudu cara de feliz, Dudu cara de triste (Gaudí Editorial, 16 
páginas, R$ 25), mais uma aventura da coleção Dudu, papai e mamãe, 
nosso querido protagonista vive situações que ora o deixam feliz, ora 
o deixam triste.  
 
          O texto possibilita a exploração dos sentimentos, o repertório 
linguístico, as ações e as atitudes das crianças, a convivência e a 
ludicidade.  
 
          Já com as ilustrações grandes e coloridas de Eliardo França, os 
pequenos leitores conseguem aguçar a percepção visual e trabalhar a 
imaginação.  

 

 
Sobre a autora: Mary França estreou na literatura infantil em 1973, com o livro “O menino que voa”. Em 
1978, já em parceria com Eliardo França, publicou os primeiros livros da coleção Gato e Rato, cujo texto 
vivo e lúdico e as belíssimas ilustrações já encantaram milhares de crianças brasileiras e estrangeiras.  
 
Sobre o ilustrador: Eliardo iniciou sua vida profissional em 1966, ilustrando livros para crianças. Em 
coautoria com sua esposa - a escritora Mary França - tem livros publicados em várias línguas e prêmios 
nacionais e internacionais. Revolucionaram as publicações infantojuvenis, produzindo livros com 
harmonia entre texto e ilustração. Os autores vivem hoje com seus filhos e netos em Juiz de Fora, Minas 
Gerais. 
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