
O livro 
Como eu cheguei aqui? Para responder a essa pergunta, o livro 
traça a sua história desde o Big Bang (teoria que explica a origem 
do universo) até o seu nascimento. A tarefa não é fácil, mas, com 
muita graça e simplicidade, nosso autor começa a apresentar a 
formação das estrelas, do sistema solar, do planeta Terra, dos pri-
meiros seres vivos até chegar a você. No correr da leitura, o leitor, 
que também é personagem, descobre que todos os seres humanos 
têm a mesma origem. Assim, não há como negar o destino comum 
de todos nós, e a necessidade de atuarmos juntos para preservar 
a nossa espécie e o planeta que habitamos.

Em sala de aula
Teoria Big Bang; origem do universo; identidade; evolução das 
espécies; cidadania; responsabilidade; respeito às diferenças e 
humor são temas presentes na obra. Quem sou eu? De onde 
eu vim? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Curiosas e 
questionadoras, as crianças querem saber tudo. Ao promover 
um primeiro contato com a teoria do Big Bang, o livro mostra 
que achar respostas a esses questionamentos filosóficos e exis-
tenciais – que compreendem áreas do conhecimento como quí-
mica, física e biologia – pode não ser um bicho de sete cabeças. 
Localizando o planeta Terra no sistema solar, apresentando a 
ideia de átomos, seres unicelulares, seres aquáticos e terrestres, 
a obra dá forma lúdica a conceitos abstratos que serão apresen-
tados ao longo da vida escolar dos alunos. Além disso, busca 
conscientizar cada indivíduo de seu papel diante do planeta e 
da sociedade. Se queremos um mundo melhor, temos de lutar 
por ele. Qual é o meu e o seu papel neste mundo? 
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Como eu cheguei aqui?
Do Big Bang até o seu nascimento. Esta é a sua 
biografia resumida!


