
Um dos livros infantis em português mais vendidos fora do Brasil em 2021 ganha nova
edição, abrindo catálogo e coleção do selo editorial da Catavento Books

O idioma é um dos grandes responsáveis pelo fortalecimento da identidade de um país,
um meio para compartilhar ideias, construir e difundir a cultura. Quando brasileiros
saem de seu país e constituem família em outro lugar, a língua portuguesa passa a ser
um elo de ligação com suas origens e uma herança afetiva a ser transmitida para as
crianças.

Depois de ter seu primeiro filho em Londres, onde já vivia há anos, a brasileira Renata
Formoso publicou de forma independente o livro “Eu também falo português”, um dos
livros em português mais vendidos fora do Brasil em 2021.

Com texto leve, rimado e um clima delicado nas ilustrações do brasileiro Sacha Leon, o
livro apresenta Nina aos pequenos leitores. Como outras crianças de famílias brasileiras
ou multiculturais que moram em outros países, Nina às vezes vence a preguiça de falar
português ao ser lembrada de que é a forma de se comunicar com a avó. Em outros
momentos, percebe como o idioma tem palavras interessantes e escolhe suas favoritas.
Cercada de afeto e cultura, Nina entende sua identidade individual e como parte de um
grupo em que mesmo sendo tão diferentes, de certa forma são todos iguais.

“As crianças que moram no exterior se identificam bastante com a personagem, por isso
decidimos abrir o catálogo do selo editorial com esta obra e estender como uma coleção”,
aponta Michelle Rolinski, brasileira que vive nos Estados Unidos há mais de 12 anos. Mãe
de duas meninas, idealizou a Catavento Books como livraria virtual e primeiro clube de
assinatura de livros infantis em português nos Estados Unidos e Canadá devido à
dificuldade que tinha em encontrar livros de qualidade em português. Michelle expande
agora o negócio como editora, ampliando as entregas do Clube de Leitura para União
Europeia, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e da livraria on-line para mais de 50
países, inclusive o Brasil, alcançando cada vez mais famílias e crianças.
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Renata Formoso é brasileira, comunicadora
por formação e amante da língua portuguesa.
Assim como Nina, ela também foi bailarina. E
cresceu seguindo seus sonhos até parar em
Londres, onde se tornou mãe do Noah — sua
maior inspiração para escrever este livro — e
segue incentivando famílias ao redor do
mundo a manter o português como a língua
do coração. Acompanhe seu trabalho no
Instagram @nocaminhoeuteexplico

Sacha Leon é um nômade das galáxias
nascido no Brasil. Passou mais de uma
década observando Londres e tornou-se
ilustrador. Hoje, com base na costa de
Portugal, aprecia a natureza e escuta muita
música. Adora ensinar aos filhos curiosidades
sobre a Terra. Ama aprender com eles o ritmo
das estrelas.
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