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Eu uso penico 

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

Bebês usam fralda. E as crianças grandes? 

Ah, as crianças grandes usam penico! 

 

Crianças grandes não usam penico e o fascínio em ser uma criança grande 

encoraja a deixar as fraldas de lado. O livro começa com um menino lembrando 

de sua vida de bebê: Quando eu era bebê, eu bebia muito leite. E eu fazia xixi e 

cocô... o tempo todo. A descrição da vida do bebê com suas fraldas e o que tem 

dentro dela é feita de uma maneira engraçada e muito positiva.  

     Aliás, uma característica desse livro é a exploração da autora em discutir 

todas as coisas excretórias. Quando o menino mostra ao leitor como ele usa o 

banheiro, o resultado fala por si com um retumbante plop. 

     Escrita em primeira pessoa, esta história fala de maneira divertida sobre uma 

fase de crescimento e aprendizado na vida das crianças pequenas. 

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.  
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