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VESTIDA PARA ESPANTAR GENTE NA RUA 

É o primeiro título infantil da Editora Estação da Letras e Cores que inicia um trabalho dirigido ao 
público infanto-juvenil editando conteúdos na área de arte, moda e design. 
 
O livro fala da diferença, do ser diferente e da importância de perceber o vestir-se como forma de 
identificação de construção de sua personalidade, da história de cada um que vai sendo escrita por meio 
de roupas e acessórios. 
 
A história é de uma menina criativa que usava roupas diferentes, tão diferentes que acabava assuntando 
gente na rua, de tanto que chamavam a atenção.  
 
Vestindo-se e desvestindo-se foi descobrindo a si mesma. Entendeu como uma gostosa brincadeira 
inventar novas formas de se vestir e acaba formando um clubinho onde estas diferenças no ser e no 
parecer são bem aceitas. O livro convida a todos a aceitarem o jeito como são, a aceitar o outro como ele 
é, de procurar uma forma divertida e criativa de olhar para as diferenças.  
 
Fica o convite para que façam parte do clubinho enviando suas fotos vestidos em produções pessoais 
quem inventem e inovem ou que mostrem o seu jeito de ser. 
 
O livro é lindamente ilustrado pela própria autora. 
 
Sobre a autora: 
 
miki w. é inventora. Formada em Desenho Industrial pela Faap e pós-graduada em Styling de 
Moda pelo Senac, construiu uma trajetória de 8 anos em Web Design colecionando experiências 
em direção de arte e criação, desenvolvimento de metodologia e coaching. Hoje, inventa projetos 
artísticos, lúdicos e educativos em seu ateliê e tem um sonho que sabe pretensioso: dar a sua 
contribuição para um mundo melhor. | mundomiki.wordpress.com 
 
Sobre a editora: 
Fundada em 2006, a Estação das Letras e Cores tem como proposta publicar obras de referência 
para provocar a reflexão, o conhecimento e a pesquisa nas áreas de moda, design e artes.  Seu 
catálogo reúne títulos assinados por especialistas de renome nacional e internacional.  Este é o 
primeiro livro infantil da editora que já conta com uma programação na área orientada para o 
desenvolvimento de relações com a escola média. 
 
 

Lançamento:  

Dia 28 de agosto a partir das 16h, acontecerá o lançamento do livro: 
Vestida para espantar gente na rua 
Na Livraria da Vila – Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena 
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No lançamento haverá oficina de vestíveis para pais e filhos com a Caixa-teatro de Mariana 
Ruzante e oficina de pintura de desenhos da própria autora. 
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