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Os primos Ana e Artur não poderiam imaginar que, após descobrirem vários segredos 
da cultura mitológica grega em Ana e Artur descobrem a Grécia, dessa vez iriam ainda 
mais longe em suas aventuras. Em Ana e Artur na fascinante Índia, de Silvana Salerno, 
com ilustrações de Natália Gregorini, a família de Artur é transferida para a Índia, e os 
primos, mesmo à distância, vivem juntos muitas descobertas sobre o país asiático, 
repletas de cores, histórias, sabores, aromas, deuses e crenças. 
 
Ana e os amigos de Artur vão acompanhando do Brasil as novidades que Artur relata 
todos os dias sobre sua nova cidade, e, juntos, eles mergulham no mundo mágico e 
mitológico em que os deuses indianos habitam. De perto, de longe ou até mesmo nos 
sonhos, os protagonistas são conduzidos por ninguém menos que Trimúrti, divindade 
formada pela união dos deuses mais importantes da Índia – Brahma (a Criação), Vishnu 
(a Preservação) e Shiva (a Destruição e Restauração). 
 
Esta é uma narrativa divertida e repleta de reflexões para os leitores poderem 
expandir seus conhecimentos de mundo. O lançamento da Coleção Mitos do Mundo, 
da Editora do Brasil, foi elaborado especialmente para o leitor que gosta de se 



aventurar por histórias recheadas de emoção e fantasia, com personagens curiosos de 
mitos dos quatro cantos do planeta.  
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Sobre Silvana Salerno 
Nasceu em São Paulo. Formada em Jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP), também estudou Letras na Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), assim como Mitologia na Grécia 
e História da Arte em Florença, Itália. Começou a trabalhar com livros aos 18 anos como revisora, 
depois se tornou redatora, tradutora e adaptadora, até que começou a escrever as suas próprias 
obras. Já publicou 25 livros, cujos temas principais são os mitos, as emoções, a cultura popular 
e a natureza. 
 
Recebeu o prêmio O Melhor Reconto e vários selos Altamente Recomendável e Acervo FNLIJ. 
Finalista do Prêmio Jabuti, duas de suas obras já foram selecionadas pelo Programa Nacional 
Biblioteca da Escola do Ministério da Educação (PNBE/MEC), duas pela Crescer (“Os 30 melhores 
do ano”) e várias pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), Minha 
Biblioteca etc. Quatro delas também foram selecionadas para o Catálogo FNLIJ da Feira de 
Bolonha e três para o Catálogo de Frankfurt. Além disso, alia o trabalho de escritora ao de arte-
educadora.  
 
Pela Editora do Brasil, publicou Ana e Artur descobrem a Grécia e Ana e Artur na fascinante 
Índia. 
 
Sobre Natália Gregorini 
Nasceu em Vilhena (RO), em 1990, e hoje mora em Campinas (SP). Estudou Artes Visuais na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde também fez mestrado. Em 2019 foi 
finalista do Prêmio Jabuti.  
Seu trabalho é contar histórias por meio de imagens, e para isso usa diversas técnicas, como 
gravura, desenho, pintura, colagem etc. Para ilustrar Ana e Artur na fascinante Índia, usou tinta 
acrílica e lápis de cor. As ilustrações foram inspiradas em pinturas clássicas indianas que 
encontrou fazendo pesquisas e, ainda, seguindo os passos de Ana e Artur em suas viagens e seus 
sonhos. Junto a eles, conheceu um novo mundo de imagens, cores e formas. 
 



Sobre a Editora do Brasil 
A Editora do Brasil busca, há quase 80 anos, renovar 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 e 
literário 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 do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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