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Se é bom ouvir histórias, melhor 
é poder ler histórias. Quando elas 
são narradas através de imagens 
é melhor ainda, porque estas dão 
a palavra e a voz ao leitor. Na nar-
rativa visual o autor busca os mais 
diversos recursos para reproduzir 
concretamente o que sua imagina-
ção criou e o leitor sente a liberda-
de para contá-la apoiando-se nos 
traços, formas, cores, movimentos, 
texturas... Neste livro o autor nos 
leva para profundos e longínquos 
mares, espaços totalmente inusita-
dos para nós.

Leitura pluripartilhada

Disponha o grupo em círculo 
para que todos participem desta 
atividade feita oralmente. O pró-
prio autor não quis usar palavras 

escritas, então os leitores também 
só vão contando de acordo com o 
que as imagens sugerem.

Capa – Nela encontramos uma 
proposital apresentação do títu-
lo. O quesugere a disposição das 
letras e as cores escolhidas. Onde 
o movimento ainda aparece? (nas 
borbulhas que sobem) 

Depois do azul e vermelho, ao 
abrir o livro, encontramos o preto: 
ausência total de luz (seria o des-
conhecido?), mas que nos deixa 
ver movimentos irregulares de le-
ves linhas brancas. Sabe como ele 
conseguiu este efeito? No fi nal do 
livro você terá a resposta.

A dedicatória foi para Stela, que 
em latim signifi ca “estrela”. Ao lado 
está o planeta Terra, com a repre-
sentação de que lugar?

Como as páginas não são nume-
radas vamos, em sequência, apon-
tando cada virada de página, que é 
sempre dupla, com um travessão.

- Mais próximo de nós, o conti-
nente se aproxima.

- Chegamos ao Brasil (a 1a das 
duas palavras escritas nesta nar-
rativa) e uma seta indica um ar-
quipélago. É no nordeste, em que 
estado e capital? (Ceará/Fortaleza)
Localizar no mapa para os leitores 
darem a resposta.

- Estamos nos aproximando da 
indicação.



- É uma chegada aérea. Nossos 
olhos sobrevoam as ilhas e bem no 
topo da página direita vemos uma 
jangada. Observando, descreva-a.

- O que o jangadeiro tem nas 
mãos? Onde está o remo? Como 
está a toalha? Era uma vez uma 
toalha vermelha que...

- ... caiu no mar. Como reage o 
jangadeiro?

- Por que não vemos mais o jan-
gadeiro? A partir de agora o leitor 
vai mergulhar e, junto com a toa-
lha, encontrar uma grande varie-
dade de peixes e tartarugas.

- Quais deles você conhece? 
Quase saindo da página vemos 
um...

- ... que está fazendo o quê? Viu 
o peixe atingido? Arpão é um ins-
trumento empregado na pesca de 
peixes grandes e cetáceos. Bem 
no canto superior, à direita, quem 
está chegando?

- Descreva esta cena. O que o 
pescador teria sentido diante des-
te gigante?

- Olhando a imagem, suponha o 
que vai aparecer à direita.

- Veja a resposta. Acertou? Você 
está sempre atento à toalha ver-
melha?

- Partindo deste navio submerso 
vemos que o azul do mar se estrei-
ta formando um túnel e a toalha 
vai passando dentro dele. O preto 
volta à página. Aqui uma informa-

ção do autor ajuda a compreen-
dermos o que ocorreu. Ele conta 
que estava num barco em Paraty 
(Rio de Janeiro) e viu uma toalha 
vermelha cair no mar, desapare-
cendo. Desta cena real surgiu a fi 
cção, quando ele se pergunta: “Se 
a toalha entrasse num buraco, no 
mar de Fortaleza e seguisse em 
linha reta, aonde sairia?” A imagi-
nação também entrou no mar e foi 
sendo criada a história. Pesquisas 
enriqueceram a ilustração para ga-
rantir a fidelidade da vida no mar 
das costas brasileiras e depois do 
lugar de chegada, que você saberá 
no final da narrativa.

- A toalha continua se movimen-
tando...

- ... até atingir o mar do outro 
lado...

- ... e topar com um imenso sub-
marino, na maior profundeza do 
mar. Avistamos novos outros pei-
xes. Você conhece quais? E o tu-
barão martelo? No topo da página 
há cinco embarcações, de quem 
seriam?

- A toalha passeia no meio das 
arraias. Você sabe que elas têm um 
ferrão no rabo?

- Observe uma nova vegetação, 
um mergulhador e barcos, fale so-
bre eles.

- Corais se sobressaem na ima-
gem e os pescadores estão em 
busca de quê? O que ocorre com 



a toalha?
- Um novo país aparece no mapa 

e de longe ainda vemos os peque-
nos barcos.

- A seta indica onde foi parar a 
toalha.

- Na China (2ª palavra escrita da 
narrativa)

- O planeta Terra fica novamente 
na escuridão.

- Mais longe vemos o mapa do 
lado totalmente oposto ao ponto 
de partida da toalha vermelha.

Mais informações

- Leia sobre o autor e no final dos 
agradecimentos descubra quem é 
a Stela.

- Leia o texto em que o autor fala 
sobre o processo de criação desta 
história no site da Brinque-Book: 
www.brinquebook.com.br.
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* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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