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Super

Todas as manhãs o super papai vai trabalhar... E mamãe também. 
Algumas noites, o superpai assiste ao programa preferido do 
filho. enquanto a mamãe faz pipoca. Às vezes, papai volta do 
trabalho acompanhado de seus Supercolegas... mesmo quando 
mamãe está super cansada. Um dia o cotidiano do menino se 
transforma. O pai fica em casa, não usa mais a fantasia de super-
herói  e a mãe, que estava sempre presente, agora só trabalha.  O 
que está acontecendo?  

Em Super o leitor é convidado a acompanhar a narrativa pelo ponto 
de vista do menino, que, em sua fantasia familiar,  idealiza o pai, 
e em seguida a mãe, como super-heróis. A aparente simplicidade 
do enredo apresenta situações de estabilidade e desequilíbrio 
descobertas e inquietações. O personagem “lê” seu mundo 
cotidiano com os recursos que possui, e recorre à idealização 
como forma de permanecer em um território seguro e protegido. 
A proporção distorcida das ilustrações e do texto traduzem 
também o olhar infantil sobre o mundo adulto. O tamanho varia 
de acordo com a percepção e compreensão do mundo pelo filho 
em relação aos pais. 
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Jean-claude Alphen, nasceu no Rio 
de Janeiro, mas passou a infância na 
França. No universo de livros para 
crianças e jovens, Jean foi além das 
ilustrações: com mais de setenta 
livros publicados, nos últimos anos 
passou também a escrevê-los. Como 
autor, recebeu algumas vezes o selo 
“altamente recomendável” da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 
Também recebeu o prêmio literário 
Glória Pondé da FNLIJ e foi finalista do 
prêmio Jabuti por duas vezes.

Do que trata o livro realidade e 
fantasia, amadurecimento, família, 
Gênero e papéis familiares, adaptação, 
sentimentos e percepções.

Gênero narrativa ilustrada.
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