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Em forma de poesias curtas e divertidas, as crianças aprenderão um pouco sobre 
liderança nesta obra de Alexandre de Castro Gomes, ricamente ilustrada por Jean-
Claude Alphen, que usa os animais como personagens. 
 
O haicai do título refere-se a um tipo de poema de origem japonesa estruturado em 
apenas três versos curtos. O autor explora o substantivo coletivo de diversos animais 
para desenvolver a história e desafiar o leitor a encontrar o “chefe” de cada bando. As 
ilustrações instigam a procurar o chefe em cada grupo de animais e a analisar suas 
expressões, cores, peculiaridades e atitudes. 
 
Nessa combinação divertida entre poesia e imagem, as crianças são convidadas a refletir 
sobre o que é ser chefe por meio de mensagens que falam sobre diversidade, respeito 
e convivência em grupo. Haicais do chefe, da Editora do Brasil, fala sobre liderança com 
leveza e diversão, da mesma maneira que as fábulas ajudam as crianças a internalizar 
ensinamentos. Observando as características de vários tipos de animais, o pequeno 
leitor pode compreender conceitos como foco, companheirismo, inclusão, 
autenticidade e empatia, e tem a oportunidade de aprender características que todo 
chefe deve ter, como coragem, respeito, honestidade e justiça.  

 
Autor: Alexandre de Castro Gomes 
Ilustrador: Jean-Claude Alphen 
Segmento: Fundamental I – Anos Iniciais 
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Sobre Alexandre de Castro Gomes 
Nasceu em 1969, no Rio de Janeiro. É especialista em literatura infantil e juvenil; já escreveu e 
lançou mais de 30 livros no Brasil e no exterior. Foi presidente eleito e reeleito da Associação de 
Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil (AEILIJ). 
 
Teve títulos selecionados para programas de compras de governos, foi convidado para as 
maiores feiras de livros do país e recebeu o Selo de Distinção Cátedra 10 (Excelência em LIJ) pela 
Cátedra de Leitura da UNESCO/PUC-Rio, além de outros prêmios. 
 
Foi o idealizador e o curador das duas primeiras edições do Prêmio AEILIJ, organizou e editou 
anuários e antologias, manteve uma coluna literária mensal e criou o Blogão. Viaja o Brasil com 
as oficinas literárias “Quero Ser Autor”, dá palestras, faz curadoria de eventos. Para saber mais, 
acesse o site do autor: www.alexandredecastrogomes.com 
 
Pela Editora do Brasil, publicou “Encontros folclóricos de Benito Folgaça”, “Eu sou uma 
lagartixa!” e “Origens”. 
 
Sobre Jean-Claude Alphen 
Natural do Rio de Janeiro. Depois de passar a infância na França, país natal de seu pai, voltou ao 
Brasil em 1976, país natal de sua mãe. Na década de 1980, iniciou seus estudos em Marketing e 
Publicidade na ESPM e trabalhou como caricaturista no jornal O Estado de São Paulo. 
 
Em 1990, começou a trabalhar com Literatura para a Infância. Em 2010, ganhou o primeiro lugar 
na categoria de Livro Infantil e Juvenil do Prêmio Literário Glória Pondé, da Biblioteca Nacional. 
Em 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti nas categorias de Melhor Livro Infantil e de Melhor 
Ilustração e ganhou o primeiro lugar do Jabuti na categoria de Melhor Ilustração. 
 
Em 2018, seu livro “Super” foi selecionado pela prestigiosa Biblioteca de Munique para constar 
do catálogo The White Ravens. Além do Brasil, tem livros publicados na França, na Colômbia e 
no Canadá. 
 
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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