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Para que serve  
um livro?

Para que serve um livro? é o título e também a pergunta que a autora 
Chloé Legeay compartilha com o leitor. Com humor, criatividade 
e delicadeza, cada dupla de páginas propõe uma abordagem 
diferente que, associada às ilustrações surpreendentes e 
divertidas, convida o leitor a pensar na finalidade do livro e da 
leitura em nossas vidas.

“Um livro é um esconderijo de tranquilidade”, “é uma aventura 
que você vive sem sair do lugar”, “ajuda a entender melhor a 
vida”… Essas são algumas das respostas provocativas que 
possibilitam ao pequeno leitor mergulhar no universo da leitura 
por meio do próprio livro. Integradas ao texto, as ilustrações 
ricas em detalhes e referências convidam-no também a inúmeras 
descobertas: as personagens, em cenas cotidianas e imaginárias, 
sempre aparecem explorando ou lendo algum livro que se tornou 
clássico na literatura infantil.

Para que serve um livro? é uma deliciosa homenagem aos livros e 
à importância da leitura.
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Para que serve um livro?

Se você não sabe o que responder, talvez este livro possa ajudá-lo  

a encontrar uma boa resposta, ou duas, ou três, ou muitas.  

então vamos direto ao que realmente interessa: as páginas deste livro. 

Você vai se surpreender e se encantar ao descobrir todas  

as possibilidades de que um livro é capaz!

Para que serve um livro? é um texto para leitores  

de todas as idades.
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Chloé Legeay é uma escritora e 
ilustradora francesa jovem e criativa. 
Estudou Belas-Artes na Universidade 
e fez sua pós-graduação em Bruxelas, 
cidade belga onde reside atualmente. 
Além de se dedicar aos livros para 
crianças, também faz projetos gráficos 
para sites, revistas e eventos. Para 
que serve um livro? é sua primeira 
publicação no Brasil.

Do que trata o livro aprendizagem, 
curiosidade, descobertas, realidade e 
fantasia, imaginação, leitura.

Gênero álbum ilustrado.
 

• Programa Livros na Sala de Aula 2013

•  Acervo Programa PNLD Obras 
Complementares 2013

• Acervo Biblioteca Itaú Criança 2012

•  Selo Altamente Recomendável FNLIJ 2012

• 30 melhores livros infantis do ano, 
   Revista Crescer - 2012
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