
 

 
 

Viva a Liberdade! ganha 3ª edição e novas ilustrações 
 

Texto bem-humorado de Maria Cristina Furtado diverte o público 
infantojuvenil e músicas embalam a revolução contra a injustiça 

 

 
 

 
Viva a Liberdade! chegou ao mercado no segundo semestre de 2019. Lançado pela Editora do 
Brasil, a terceira edição do livro de Maria Cristina Furtado ganhou novas ilustrações pelas 
mãos de Ina Carolina e conta a aventura dos animais que vivem na Floresta do Amor e 
precisam ajudar seu rei a tomar de volta o poder e livrar todos das maldades do Tigre que 
tem agredido e humilhado os animais ao seu redor. 
 
Para dar um basta na situação, Alce e Raposa convidam todos os outros bichos a elaborarem 
um plano capaz de derrubar o tigre sem usar a violência, apenas usando a cabeça, apesar da 
vontade deles de dar o troco na mesma moeda. 
 
A narrativa bem-humorada é acompanhada de músicas compostas e produzidas pela própria 
autora, que completam a história. Com um texto envolvente e divertido, Maria Cristina 
Furtado faz uma reflexão sobre a importância de combater as injustiças sem usar a violência 
e com o espírito de união. 
 
 

Sobre Maria Cristina Furtado 

Maria Cristina Furtado é professora, psicóloga, especialista em Educação e mestra e doutora 

em Teologia. Nascida no Rio de Janeiro (RJ), a autora participa e ministra palestras em 



 

congressos e encontros sobre educação e ética, mas para os pequenos leitores prefere ser a 

“contadora e cantadora de duas histórias infantis”. 

 

Sobre Ina Carolina 

Ina Carolina é ilustradora, artista 3D e graduada em Publicidade e Propaganda. Nascida em 

Boa Vita (RR), cresceu apaixonada por livros e tem a profissão como uma grande honra  e 

desafio. Seu primeiro contato com a literatura  foi por meio da ilustração, crescendo 

apaixonada por livros. Ina define seu trabalho como uma ponte entre a história e a imaginação 

dos leitores mirins. 
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Sobre a Editora do Brasil: 
 
A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar os produtos e serviços que levem aos 
milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 
quatro cantos do País, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 
didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor. 
 
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso País. 
 
 


