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Os incomodados 
que se mudem

Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam, 
incomodam muito mais... Mas, será que os elefantes não se sentem 
incomodados em algum momento? Lançando mão de um cômico 
desfecho alternativo, Os incomodados que se mudem é uma criativa 
releitura da conhecida cantiga infantil que tem encantado gerações 
com sua simplicidade desafiante.

Essa famosa brincadeira cumulativa sofre uma inusitada subversão 
ao apresentar um contexto em que os elefantes, ao se amontoarem 
no espaço das páginas, também começam a se sentir incomodados 
com a presença de inúmeros e curiosos ratinhos. A percepção da 
diferença de tamanho e de formas dos personagens ilustrados,  
a possibilidade de recorrer à repetição e à enumeração dos animais 
nas duplas de páginas como elementos de compreensão leitora são 
fortes atrativos até para os pequenos leitores que ainda não têm 
fluência no mundo da escrita.
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Márcia Leite nasceu e vive na cidade de 
São Paulo. Tem mais de quarenta títulos 
publicados, alguns deles premiados e 
integrantes de importantes seleções e 
programas de leitura. Além de escrever, 
dedica-se à edição de livros para 
crianças e jovens.                                                                
 
Anita Prades nasceu em 1991, em 
São Paulo, cidade em que vive. Cursou 
Artes Visuais na Unesp e, além deste 
livro, ilustrou Cadê o pintinho?, também 
publicado pela Editora Pulo do Gato.

Do que trata o livro convivência entre 
diferentes, jogo de palavras, sequência 
enumerativa.

Gênero parlenda. 
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1 elefante 
ncomoda muita gente...

E 10 elefantes? 

Os incomodados que se mudem é uma criativa 
releitura da conhecida cantiga infantil que tem 

encantado gerações com sua simplicidade desafiante. 
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