
 

 

 

 
Livro “À espera do Natal” é uma oportunidade de construir significados valiosos com as crianças 

Coleção de histórias infantis de Érica Toledo será lançada em programação especial do Museu dos Brinquedos  

 
O livro “À espera do Natal” é uma coleção de 24 histórias sobre o Natal, escritas pela jornalista e psicanalista 

Érica Toledo para seus três filhos – Clara, Miguel e Ana Carolina. Com objetivo de oferecer às crianças algum sentido 

sobre a festa mais famosa do mundo, ela escreveu um texto para ser lido a cada dia ao longo do mês de dezembro.  

A primeira edição da coletânea, lançada em 2012, está esgotada e agora a coleção ganha nova edição em 

formato grande, ricamente ilustrada por Daniel Gomes, publicada pela Editora Pomar de Ideias. 

As histórias revelam segredos e curiosidades como: O que carneiros, figueiras e dançarinos mascarados têm a 

ver com o Natal? De onde vem o Papai Noel? O que faz um galo no presépio? Em linguagem bem próxima da realidade 

infantil, em conto ou poema, a jornalista Érica Toledo mostra que cada tradição ou conto típico dessa época oferece 

um lindo significado, e descobri-los pode transformar o mês de dezembro em oportunidade para a família 

compartilhar valores e tempo de convivência. 

O livro, com ilustrações para serem coloridas, traz uma história por página, numeradas de 1 a 24, para serem 

lidas uma a cada dia do mês de dezembro. Além disso, um encarte em papel rígido traz os personagens coloridos para 

serem recortados e colocados um a um na montagem de um presépio, que se completa no Natal. 

 

Autora 

Érica Toledo é mineira de Belo Horizonte, formada pela UFMG em Comunicação Social e em Teoria 

Psicanalítica. Trabalhou por 20 anos na imprensa diária. Foi repórter e editora na TV Globo, apresentadora e editora 

chefe dos programas “Feminina”, na TV Alterosa, e “Opinião Minas”, na Rede Minas. Atua em consultório, faz palestras 

na área de comportamento e cursos para pais sobre o desenvolvimento emocional dos filhos. Como escritora, já 

publicou também o livro “Sanguínea”, de crônicas adultas e “Elas, a alma, a cura”, de poemas femininos. 

 

Para os pais 

Érica Toledo defende o investimento de tempo dos pais em atividades conjuntas com as crianças que possam 

significar construção de vínculo e enriquecimento simbólico. Veja o texto da autora sobre a importância da leitura: 

 

“Quando você conta histórias para uma criança, você a torna mais humana, porque a competência de 

produzir representações com as palavras é o que nos diferencia de todas as outras espécies animais. 

Você acorda nela o dom de perceber o que os olhos não enxergam, de reconhecer o que os sentidos não 

captam e de interpretar as mensagens não ditas. 

Você protege a identidade autêntica, a expressão espontânea e o contato com os sentimentos. 

Você a treina para mergulhar mais fundo na leitura dos fatos, das pessoas e das emoções. 

Você a incentiva a fabular, a elaborar sentidos para a experiência tão pobre e literal da nossa época, em que 

tudo parece desconectado e vazio. 

Você transmite valores e ela entende que há razões para agir que estão em cada um. 

Você a ensina a idear. E idear não é só ter ideias, é construir ideais. 

Você revela a mágica do mundo simbólico e ela descobre a esperança, o segredo de imaginar dias melhores. 

Você a estimula a procurar significados e isso vai ajudá-la a encontrar motivos para persistir nas horas difíceis. 

Você previne que ela adoeça de falta de sentido. Você encoraja os sonhos. 

Você oferece a ela um tipo de liberdade de saber que, mesmo quando não é possível mudar o cenário, é 

possível mudar a forma de lidar com ele. 

Quando você lê histórias para uma criança, você estimula a capacidade criativa que há nela. 

E essa capacidade é que permite inventar saídas. Para nós mesmos e para o mundo.” 



 

 

Lançamento 

 

 O lançamento do livro “À espera do Natal” não poderia acontecer em local mais apropriado: o Museu dos 

Brinquedos. A ideia de resgatar os significados da festa e estimular a imaginação das crianças combina perfeitamente 

com a proposta do Museu, que eterniza a infância por meio de brinquedos de todas as épocas e de todas as partes do 

mundo.  

 “À espera do Natal” irá inaugurar uma programação especial do Museu dos Brinquedos. Com o tema “Brinca-

deira de rua com livros para descobrir a lua”, as atividades culturais programadas no Museu para os sábados e feria-

dos de novembro e dezembro vão mergulhar no mundo da literatura e dos brinquedos. O lançamento do livro será 

realizado no pátio do Museu com diversas atividades gratuitas. E, durante o horário do lançamento, a visita ao acervo 

do Museu poderá ser feita por um preço promocional de apenas R$ 5,00. 

 

Programação 

15h - Oficina de desenho 

15h30 - Contação das histórias de Natal, com Lucrécia Leite 

16h - Bate-papo com a autora Érica Toledo 

16h15 - Autógrafos e brincadeiras 

17h - Encerramento 

 

Serviço 

Lançamento do livro “À espera do Natal” 

Dia 09/11/19 (sábado), às 15h 

Museu dos Brinquedos (Av. Afonso Pena, 2564 – Funcionários) 

 

Informações 

Érica Toledo – (31) 98451-1121 - www.ericatoledo.com.br 

Editora Pomar de Ideias – (31) 98724-1962 

 

Livro: Formato 20 cm x 25 cm - 56 páginas 

Brindes: 1 caixa com 12 lápis de cor, 1 marcador especial, 1 enfeite para árvore de Natal e 1 base para montagem 
Valor: R$45,00 
 


