
 

  
 

 
MÁGICA DE CARROSSEL 
de Elizabeth Hazin 
 
SOBRE o LIVRO 
Um menino e seu sonho, o cavalo, o gira-gira, o carrossel. Um 
destino perseguido ou traçado? Ou sonhado? Apenas uma brinca-
deira de criança? Poesia de verdade para toda gente: pequenas e 
grandes. Com os versos da poeta Elizabeth Hazin as crianças giram 
alegremente com o menino em seu carrossel. Brincam porque 
compreendem o desenrolar desse destino. Acompanham o meni-
no e seu cavalo, seu sonho: passo a passo, verso a verso. As deli-
cadas e belíssimas ilustrações de Bruna Assis Brasil conduzem com 
rara competência os leitores. A cada página, uma revelação, ima-
gem e palavras juntas, sentido e destino sendo construídos aos 
poucos. Para, por fim, compreender a mágica do menino e seu 
cavalo e desfrutar da alegria de girar em um carrossel. 

 

SOBRE a AUTORA, Elizabeth Hazin 
Nasci em Recife e cresci em frente ao mar, talvez por isso goste tanto de cores e de brilho. Também gosto do 
barulho da espuma desmanchando na areia. Faz tempo saí de lá e comecei a andar pelo mundo, o que às 
vezes é muito divertido, pelo menos no meu caso foi. Hoje, vivo em Brasília – depois de fazer doutorado na 
Universidade de São Paulo/USP, especialização na Inglaterra e pós-doutorado em Roma – e, além de profes-
sora de Literatura na Universidade de Brasília/UnB, sou poeta. Tenho oito livros publicados. Esse é o segundo 
para crianças, o primeiro foi Arco-íris. Aprendi a ler muito cedo e me dou conta, agora, de que no início, en-
quanto me perdia em meio às páginas dos livros que lia, nunca imaginei que um dia eu mesma seria escritora. 
Tenho oito netos. 
 

SOBRE a ILUSTRADORA, Bruna Assis Brasil 

Nasci em Curitiba, em 1986, e me apaixonei pelos livros logo na infância. Mais tarde, percebi que eram as 
ilustrações que mais me encantavam. E, assim, depois de terminar os cursos de jornalismo e design gráfico, 
decidi me tornar ilustradora. Hoje, sou pós-graduada em ilustração criativa pela Escola de Disseny i Art de 
Barcelona e tenho mais de vinte e cinco livros publicados. 
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