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A história de O dedão do pé do gigante, escrita por Claudia Souza, com lindas 

ilustrações coloridas de Bruna Ximenes, apresenta um gigante que precisa de ajuda em 

uma situação inusitada. A obra também é repleta de aprendizados sobre solidariedade 

e empatia. 

O gigante da história, enorme e assustador, está com uma dor muito forte no dedão do 

pé: uma cena nada animadora. Mas o que ninguém imagina é que o grandalhão é muito 

gente boa e só quer que alguém de bom coração o ajude a aliviar sua dor. Afinal, por 

causa de seu tamanho exagerado, o pobrezinho não alcança os pés. 

Daí em diante, começa a aventura – uma narrativa repleta de respeito, justiça, bom 

humor e reviravoltas. Essa história reafirma o valor da amizade entre pessoas diferentes 

e como ela pode mudar a vida de ambas. Por outro lado, também mostra como algumas 

pessoas podem ser aproveitadoras e nada honestas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tA52YZmL0U-ARJEuZWmk8sIM2RR7385F?usp=share_link


O dedão do pé do gigante é um conto com raízes na tradição oral, em que as artimanhas 

e a esperteza de um protagonista criativo ajudam a modificar uma situação 

desfavorável, fazendo justiça e divertindo o leitor. 

 

Autora: Claudia Souza 

Ilustradora: Bruna Ximenes 

Segmento: Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Faixa etária: a partir dos 9 anos 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Temas: Trabalho e consumo, Ética, Sociedade e relações interpessoais 

Assuntos: Amadurecimento, Amizade, Assédio, Resolução de conflitos 

Datas comemorativas:  

07/04 – Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola  

05/05 – Dia Nacional da Comunidade 

20/10 – Dia Mundial de Combate ao Bullying 

Ano: 4º ano 

Edição: 1ª edição/2022 

ISBN: 9788510087759 

Páginas: 40 

Formato: 20,5 x 23,5 cm 

 
Sobre Claudia Souza 

Mineira de Belo Horizonte. Psicóloga da educação, articulista e escritora para crianças, tem 

livros publicados em 8 idiomas diferentes. Pesquisadora da infância, há anos se dedica a 

projetos de intervenção cultural direcionados a crianças, pais e educadores. 

Foi professora, psicopedagoga clínica, fundadora e diretora de um centro cultural para 

crianças. Atualmente mora em Milão, na Itália, onde trabalha como psicopedagoga numa rede 

de escolas bilíngues (Bright Academy) e coordena cursos de Inglês em escolas públicas. Faz 

parte da Associação Italiana de Escritores para Crianças e Jovens (ICWA). Quando encontra 

tempo, escreve no blog quemconta.wordpress.com. 

Pela Editora do Brasil, publicou Josefina quer ser bailarina e traduziu O sonho de Youssef, de 

Isabella Paglia, livro que recebeu o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) 2019 na categoria de Tradução. 

 

Sobre Bruna Ximenes 

É ilustradora e autora. Concluiu o Ensino Médio em 2012 no Colégio Waldorf Micael de São 

Paulo. No ano seguinte, foi à Itália fazer o curso de graduação em Ilustração e Quadrinhos 

na Accademia di Belle Arti di Bologna. Durante a estadia, participou de diversos festivais de 

ilustração na Itália, como Bilbolbul, Ratatá e Bologna Children's Book Fair – nesta última, foi 

premiada em 2017. 

https://quemconta.wordpress.com/


Mora em São Paulo, tendo trabalhado como designer gráfica na Associação Brasileira de 

Encadernação e Restauro (ABER) e ministrado oficinas na área de publicações independentes e 

ilustração para o Sesc. 

Além de sua atuação no âmbito dos livros, Bruna trabalha também como cenógrafa e 

tatuadora. Nos dois últimos anos, realizou uma cenografia para o Sesc Osasco durante o 

evento FestA! – Festival do aprender. 

 

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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