
O caso da lagarta que tomou 
chá de sumiço

Texto de Milton Célio de Oliveira Filho e ilustrações de André Neves

Projeto: leitura e produção de texto
Indicação: Educação Infantil e Fundamental 1

Elaborado por: Alba Regina Spinardi Bueno



Ao mediador

Este é um livro de conteúdo “po-
licial”. Melhor explicando, tem um 
enredo que desenvolve uma in-
vestigação muito bem articulada. 
A estrutura se repete: um animal 
fala do outro, com certa crítica, 
e dá uma pista para continuar a 
busca do paradeiro da lagarta que 
tinha sumido. Então, não faça pre-
paração do texto e vá direto à lei-
tura da obra, parando em cada pá-
gina e enfatizando a insinuação de 
quem seria o próximo bicho, para 
que as crianças descubram qual é. 
Coloque o grupo em círculo, para 
que todos possam participar oral-
mente.

Capa – É encabeçada pelo nome 
do autor. O título é um tanto lon-

go, mas será que ele está contando 
o final da história? Dar título a um 
livro requer criatividade, pois sua 
função é expor a essência da nar-
rativa, sem entregá-la. Neste caso, 
duas palavras aguçam a curiosida-
de do leitor: caso e sumiço. Repare 
que pouquíssimos títulos têm um 
verbo. 

O nome do ilustrador se inscreve 
numa folha. De onde sai a Lagar-
ta? O que ela faz? O que signifi ca 
tomar “chá de sumiço”? Os alunos 
devem explicar.

(p. 1) Uma imagem apresenta o 
título, é a página chamada “olho”. 
(p. 2) Nela estão os créditos. (p. 3) 
O que sugere esse amontoado de 
folhas? A Lagarta estaria escondi-
da aí? (pp. 4 e 5) Num galho com-
prido vemos a Lagarta, e o que ela 
faz? Observe que essa dedicatória 
remete diretamente aos nomes 
e vem assinada apenas por quais 
iniciais? (pp. 6 e 7) O que é “jogar 
conversa fora”? Qual o problema 
anunciado? Por que a Joaninha foi 
perguntar primeiro para a Coruja? 
Deixe as crianças falarem. A coru-
ja não dorme à noite. Seus olhos 
talvez estejam aumentados para 
expressar que ela enxerga tudo e 
sempre é considerada como sá-
bia.Seu bico fica minúsculo perto 
deles. Como não sabe responder, 
que pergunta ela faz? (pp. 8 e 9) A 
Joaninha levanta uma hipótese, 
dando uma dica para o início da 



investigação.  A Coruja faz o papel 
de detetive, sempre em busca dos 
animais suspeitos. (pp. 10 e 11) O 
que é “boa-praça”? Você não lê a 
pergunta, mas tem certeza de que 
foi feita pela Coruja. Qual o argu-
mento da Galinha para se isentar? 
Ela indica um bicho que “tramava”. 
Quais os signi ficados de “tramar”? 
A Coruja entendeu e foi atrás da... 
(pp. 12 e 13) A Aranha soube bem 
se defender, como? Que crítica 
faz, apontando sua desconfi ança? 
O que signifi ca “tricotar” e “bater 
pernas” nesse contexto? (pp. 14 e 
15) A Centopeia lamenta de uma 
forma delicada. Como ela trata 
a Coruja? Será que tinha mesmo 
“tantos calos”? Observe que ela 
continua educada quando sugere 
um suspeito, por ser preguiçoso, 
mas não o culpa, quando diz:... 
(engolido por engano). (pp. 16 e 
17) A Preguiça baseia o seu argu-
mento no que come: as folhas da 
umbaúba (uma árvore que tem 
seiva leitosa, também chamada 
de “árvore-da-preguiça”). Ela não 
deixa de emitir uma crítica quan-
do diz “lavar roupa-suja” e “soltar 
o verbo” ao desqualificar quem a 
acusa. Diz que a Lagarta estava na 
laranjeira, embora sejam as folhas 
da amoreira a sua comida predi-
leta. (pp. 18 e 19) Pesquise o que 
signifi ca “sem eira, nem beira”. A 
Mosca reconhece que tem pouco 
valor, porém, quando joga a culpa 

em outro bicho, demonstra uma 
ponta de ciúme. Como ela expres-
sa isso? (pp. 20 e 21) Procure sa-
ber como funciona uma colmeia. 
A Abelha, como “boa operária”, 
é traba lhadeira e sua vida “é um 
livro aberto”! Explique essa lin-
guagem figurada. Ela aponta um 
animal que se esconde... (pp. 22 e 
23) “Bode expiatório”, o que signifi 
ca? O Tatu se exime da acusação, 
mas conhece outro bicho que se 
esconde e, além do mais, muda 
de cor. E ainda, o tamanho de sua 
língua!!! (pp. 24 e 25) O Camaleão 
sente-se insultado, pois mudar de 
cor não justifi ca aquela acusação. 
Isso ocorre por quê? De sua longa 
língua ele não fala, mas menciona 
a ave de bico enorme. (pp. 26 e 27) 
O Tucano é rápido na sua defesa e 
em apontar uma resposta. Não fala 
diretamente, mas refere-se a uma 
gravata que foi muito usada numa 
época em que era moda e, por 
sua semelhança, recebia o nome 
de... Desta vez a Coruja descobriu 
o enigma. (pp. 28 e 29) Por que foi 
difícil chegar até a personagem 
sumida? Pesquise sobre a meta-
morfose das lagartas. (pp. 30 e 31) 
Você já viu esse galho antes, ele é 
igualzinho ao das pp. 04 e 05. Nele 
estão pendurados os personagens 
que passam pela história. Acom-
panhando a imagem, reconstrua a 
narrativa, tentando lembrar-se das 
pistas e dos bichos nelas contidos, 



mas preste atenção porque um 
deles saiu da ordem, e como você, 
leitor, agora se tornou um deteti-
ve, aponte a resposta a mais essa 
investigação.

Sugestão

Os alunos podem criar uma nova 
história com outros bichos e usar a 
mesma estrutura do livro: um ani-
mal deve livrar-se da acusação, jus-
tifi cando seu comportamento e 
indicando outro a quem pode ser 
atribuída uma suposição. Para isso 
os animais escolhidos precisam ter 
características explícitas, além de 
falas bem ajustadas e sugestivas, 
para incitarem a curiosidade.
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