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SILÊNCIO! 
Céline Claire e Magali le Huche 

 

 

INFORMAÇÕES DESCRITIVAS 

 

Sinopse: 

 

Seu Martim é um homem solitário e metódico, que gosta 

muito de tranquilidade e, principalmente, de silêncio. Seus 

vizinhos sabem disso, mas são muito vivazes e alegres, por isso 

às vezes se exaltam e fazem barulho demais. Seu Martim  

anda muito irritado com isso e, um dia, decide resolver de 

uma vez por todas essa situação, por meio de um invento 

engenhoso. No entanto, o resultado não é exatamente o 

esperado, fazendo-o repensar suas prioridades: o que vale 

mais a pena, viver isolado ou em interação com os demais?  

 

Texto de quarta capa: 

 
Seu Martim gosta muito de tranquilidade. Seus vizinhos sabem 

disso, mas às vezes acabam se esquecendo. Irritado com o 

barulho, ele decide tomar uma medida drástica… Será que 

ele conseguirá seu silêncio de volta? 

 



 

 

 

 

 

PONTOS FORTES 

 

 

 Obra plena de humor e criatividade que possibilita 

reflexões sobre interações sociais. 

  

 

 Ainda que ambientada em um contexto ficcional e 

aparentemente num tempo mais antigo que o nosso, 

a obra pode propiciar ricas discussões em casa/sala de 

aula, relacionadas ao momento atual: o isolamento 

social e, em contrapartida, a importância da 

convivência e do respeito ao espaço do outro. 

 

 

 As metáforas da bolha e do mundo exterior, que passa 

a ser representado em preto e branco pela ilustradora, 

podem ser ótimos disparadores para essas discussões. 

 

 
 As ilustrações, cheias de detalhes e altamente criativas 

(note-se a expressão das personagens e os movimentos 

de cena), complementam a narrativa textual, 

ampliando os sentidos do conto e possibilitando rico 

trabalho com leitura de imagens.  

 

 

 Contém nota informativa na última página sobre o uso 

de animais nas apresentações circenses, que pode 

suscitar reflexões acerca desse tema (presente nas 

ilustrações) e ser disparadora para atividades a 

respeito em sala de aula. 

 

 

Sobre a autora: 
 

CÉLINE CLAIRE nasceu nos Vosges, uma região montanhosa na 

França, perto da Alemanha. Céline dava aulas para crianças 

e, de tanto contar histórias, resolveu inventar as próprias 

narrativas. Publicou seu primeiro livro em 2006 e, de lá para cá, 

escreveu muitos outros. Céline vive em um vilarejo chamado 

Moselle e tem três filhos. 

 

 

 

 

 

 

Gêneros: Conto/ Livro ilustrado 

 

Temas principais: Isolamento 

social / Convivência/ Humor/ 

Silêncio/ Circo 

 

Temas Contemporâneos 

Transversais: Diversidade cultural/ 

Vida familiar e social 

 

Competências Gerais da BNCC:  

2. Pensamento científico, crítico e 

criativo/ 4. Comunicação/  

9. Empatia e cooperação/ 

10. Responsabilidade e cidadania 

 

 

Habilidades socioemocionais:  

Imaginação e experimentação/ 

Valorizar e desfrutar das diversas 

manifestações culturais/ 

Flexibilidade e abertura para o 

novo/ Reconhecer e praticar seus 

direitos e deveres/ Respeito aos 

direitos dos outros/ Sentimento de 

pertencimento/ Argumentar, 

negociar e defender ideias/ 

Resolução de conflitos/ Escuta 

ativa e diálogo respeitoso 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sobre a ilustradora: 
 

MAGALI LE HUCHE nasceu na região de Paris, França, e desde 

pequena gosta de inventar histórias e desenhar. Ela estudou 

Artes Decorativas na cidade de Estrasburgo, onde viveu por 

cinco anos, até retornar a sua cidade natal. Magali já ilustrou 

cerca de quarenta livros infantojuvenis, alguns escritos por ela, 

e de vez em quando cria também ilustrações para jornais e 

revistas. 

 

Informações para catálogo: 
 

Seu Martim gosta muito de tranquilidade. Seus vizinhos sabem 

disso, mas às vezes acabam se esquecendo. Irritado com o 

barulho, ele decide tomar uma medida drástica… Será que 

ele conseguirá seu silêncio de volta? 

 

 

CÉLINE CLAIRE nasceu nos Vosges, uma região montanhosa na 

França, perto da Alemanha. Publicou seu primeiro livro em 

2006 e, de lá para cá, escreveu diversos outros. Céline vive em 

um vilarejo chamado Moselle e tem três filhos. 

 

MAGALI LE HUCHE nasceu na região de Paris, França. Estudou 

Artes Decorativas em Estrasburgo, onde viveu por cinco anos, 

até retornar a sua cidade natal. Já ilustrou cerca de quarenta 

livros infantojuvenis, alguns escritos por ela, além de ilustrar 

para jornais e revistas. 

 

 


