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Muitas crianças, na fase introdutória aos alimentos, apresentam certa resistência em 
experimentar os diferentes grupos alimentares, como vegetais, frutas, cereais, carnes, 
pães ou leite. São tantas opções diferentes, que algumas delas nem provam alguma 
coisa e já dizem que não gostam. A premiada autora e ilustradora pernambucana 
Rosinha inspirou-se no dia a dia com seu filho, Artur, para escrever ECA!, um livro 
indicado para trabalhar o contato com novos alimentos, a seletividade alimentar e o 
amadurecimento infantil. 

O lançamento da Editora do Brasil conta a história de um menino que recusa quase 
tudo o que lhe oferecem para comer. Entretanto, quando sua tática de rejeitar comida 
acaba em um susto, ele aprende uma importante lição. Com este título, o leitor tem a 
oportunidade de aprender a importância de experimentar novos sabores e refletir 
sobre como alimentos como frutas, legumes e verduras são importantes para a saúde.  

As ilustrações nos levam a analisar expressões e sentimentos relacionados com o 
drama que alguns pais e responsáveis vivenciam quando precisam introduzir alimentos 
saudáveis na rotina das crianças.  
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Sobre Rosinha 
Nasceu em Recife, Pernambuco. É graduada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
em Arquitetura. Foi professora de Literatura Infantil por mais de dez anos em cursos de 
formação de leitores. Atualmente, mora em Olinda e trabalha como ilustradora e escritora, 
tendo publicado mais de 110 livros. 

Participou de importantes mostras em vários países, como a En los Colores del Trazo, na 
Guatemala; Bienále Ilustrácií Bratislava, na Eslováquia; Literatura Brasileña para Niños y 
Jóvenes, na Colômbia; Ilustra Brasil e Recife Ilustra, no Brasil. Recebeu vários prêmios como 
FNLIJ, Açorianos, Jabuti, Cátedra Unesco PUC-RIO e White Ravens. Em 2015 criou a escola 
Usina de Imagens, em parceria com Anabella Lopez, para formar ilustradores. Para saber mais, 
acesse: www.rosinhailustra.com.br. 

Pela Editora do Brasil, publicou Os piolhos da princesa, O mar de Cecília (vencedor do Prêmio 
FNLIJ 2018 na categoria Poesia), Minha Pasárgada e os títulos da coleção Akpalô – Cultura 
popular. 
 

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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