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Preparando a leitura

A capa e o título
Peça aos alunos que observem a 

ilustração de capa e quarta capa do 
livro. O que a imagem representa? 
Como a relação entre a lua e o sol 
dialoga com o título Tudo tem prin-
cípio e fim? Se, por um lado, pode
mos pensar que a noite é o fim do 
dia, por outro, não seria o próprio 
dia o fim da noite? Após essa breve 
conversa, questione os alunos sobre 
as suas expectativas para a obra. 
Afinal, qual será o seu tema central? 
Permita que todos levantem algu
mas hipóteses, estimulando a curio
sidade para a leitura.

O universo e a obra
Leia os textos complementares 

apresentados nas orelhas do livro 
e na quarta capa. Eles nos atentam 
para a importância de se aprovei
tar os caminhos percorridos entre 
os ditos começos e fins! Uma óti
ma maneira de se aproximar dessa 
ideia é por meio da metáfora de 

uma viagem. Horas de “espera” no 
carro ou no avião podem parecer 
monótonas à primeira vista, mas se 
bem aproveitadas também podem 
render bons momentos e experiên
cias valiosas. Será que os alunos 
possuem alguma lembrança de 
uma longa viagem que gostariam 
de compartilhar com a turma? 

Lendo o livro

1. Por se tratar de uma obra 
poética, peça que os alunos 
exercitem a leitura de alguns 
poemas em voz alta, experi
mentando o ritmo e a sonori
dade dos versos.

 
2. As ilustrações do livro merecem 

especial atenção. Priorizando a 
representação de detalhes, elas 
desafiam o leitor a pequenas in
terpretações. Assim, nada me
lhor do que se atentar a essas 
imagens, buscando identificar 
as relações que elas estabele
cem com o texto.

Os momentos “desimportan
tes” da vida muitas vezes passam 
à margem da nossa percepção. 
(Passagem do tempo) Afinal, é 
bem mais fácil reconhecer e valo
rizar os grandes acontecimentos 
que conduzem o nosso viver para 
os caminhos ditos “importantes”. 
Tudo tem princípio e fim, entretan
to, chama a atenção justamente 

para o que acontece quando não 
estamos prestando tanta atenção. 
Por meio de pequenos poemas, 
(Gênero textual: Poesia) o livro 
nos convida a aguçar a percepção 
para a beleza do cotidiano em sua 
simplicidade devastadora. É um 
generoso convite ao jovem leitor 
que possui toda a sede do olhar 
pela frente.

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS
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Além dessas atividades de caráter 
geral, chame a atenção da turma 
aos seguintes pontos:

Entre o fim e o princípio
p. 8: Afinal, como será um agapan

to azul? Que tal uma pesquisa na 
internet para poder melhor visu
alizar essa bela flor? 

p. 11: Mais uma flor é apresentada 
ao leitor: o antúrio. Mais uma 
vez, uma rápida pesquisa na in
ternet pode enriquecer a leitura.

p. 17: Afinal, o que é a traça cinti
lante no céu? Que os alunos le
vantem suas hipóteses!

Um cantar chama no mato
p. 24 e 25: Comer um escorpião?! 

O que as crianças acham disso? 
Teriam coragem de experimen
tar um escorpião como refeição? 
Por quê?

p. 26: Não é curioso que desta vez 
seja o inseto que se alimenta do 
ser humano? Que sensação esse 

poema causa nas crianças, se 
comparado ao anterior?

p. 29: Será que alguma criança 
guarda ou já guardou a carca
ça de algum animal? Apesar de 
soar mórbido, esse tipo de “cole
ção” pode ser bastante comum 
na infância... Que tal comparti
lhar algumas experiências com 
a classe?

Sem enrolar a língua
p. 39: O que será que significa “poe

mojo”? Os alunos acharam o 
poema nojento? Já passaram 
por alguma situação similar que 
gostariam de compartilhar com 
a classe?

Olhando do outro lado
p. 49: A ideia de que um quadro 

pode ter vida própria e observar 
o que se passa do lado de fora 
de sua moldura é bastante inte
ressante! Os alunos já pensaram 
nisso antes? Como seria se os 
quadros de sua casa pudessem 
observálos?
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p. 53: Será que os alunos possuem 
algum objeto de enfeite em seus 
quartos que também desperta a 
imaginação? Qual é o objeto? 
De que material é feito?

p. 57: Qual é o principal tema des
te poema? Os alunos já sentiram 
que às vezes ficam tão obceca
dos por algo que podem até 
perder o controle? Qual é o limi
te entre o gosto por uma brinca
deira ou atividade e o vício?

Após a leitura

Reflexão
Forme uma roda com a turma e 

proponha uma conversa em torno 
da obra. Quais foram os poemas 
mais marcantes para cada aluno? 
Por quê? Houve algum poema di
fícil de entender? Qual? Ao fazer 
essa retrospectiva da leitura, per
mita que alguns poemas possam 
ser relidos em voz alta e interpre
tados pela turma em conjunto. Por 
fim, peça que cada aluno diga uma 
palavra que sintetize a mensagem 
da obra, por exemplo: tempo, cui
dado, atenção, etc.

Gênero textual: poesia
Valorizar os pequenos momentos 

da vida requer certa dedicação. Peça 
aos alunos que procurem resgatar 
alguma lembrança de bemestar 
vinculada a um momento cotidiano 
de suas vidas, por exemplo: passear 
com o cachorro ou observar o mo
vimento da rua através da janela. 
Uma vez resgatada a lembrança, é 
hora de transformála em poesia! 
Assim como na obra de Marina Co
lasanti, não é preciso utilizar rimas e 
o número de versos também pode 
variar. O desafio será justamente 
sintetizar a sensação de uma lem
brança em poucas palavras. Por fim, 
organize um pequeno sarau de lei
tura dos poemas criados.

Gênero textual: narrativa visual
As ilustrações que acompanham 

cada poema são bastante simbóli
cas, privilegiando um de seus deta
lhes ou aspecto singular. Peça aos 
alunos que escolham um poema 
de sua preferência para construir 
uma adaptação ilustrada, buscan
do explicitar no traço todos os seus 
versos. O desafio desta atividade é 
exercitar a transposição de lingua
gens. Para tanto, oriente os alunos 
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a criarem uma espécie de histó
ria em quadrinhos, na qual cada 
quadrinho represente um verso 
do poema. Ao final, peçalhes que 
comparem suas criações com as 
ilustrações originais. Uma exposi
ção nas paredes da sala de aula é 
sempre bemvinda!

Passagem do tempo (Gênero 
textual: relato de experiências)

O livro preza pela percepção do 
momento presente. Atualmente, 
vivemos uma realidade de grandes 
e frequentes estímulos que, muitas 
vezes, dificultam a possibilidade de 
contemplação, tão valorizada na 
obra. Assim, que tal fazer um exer
cício lúdico com a turma? Peça aos 
alunos que fechem os olhos por cin
co ou dez minutos, buscando pres
tar atenção tanto no próprio corpo 
quanto nos estímulos sensoriais 
que provêm do ambiente externo. 
“Como está a minha respiração? 
Sinto frio ou calor? Que barulhos 
estou escutando? Consigo identifi
car algum cheiro no ambiente? E o 
que dizer dos meus pensamentos? 
Estão acelerados ou mais calmos?”. 
Uma vez finalizado o exercício sen
sorial, peça aos alunos que façam 
um relato escrito da experiência. 
Afinal, como foi trazer a mente e o 
corpo para o momento presente? 
Fácil? Difícil? Por quê?
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