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Preparando a leitura

A capa e o título
Para começar, pergunte aos alunos 

“Onde começa a história?”. Será sem-
pre com o clássico “Era uma vez...” ou 
existem outras possibilidades? Colha 
suas respostas de modo a valorizar 
suas reflexões sobre o tema. Em se-
guida, apresente-lhes a capa do livro. 
O que a ilustração parece dizer? Será 
que essas crianças também estão, as-
sim como eles, tentando responder 
essa pergunta? Eles se reconhecem 
nesse grupo? Vale ressaltar também 
que se trata de um grupo bastante 
heterogêneo, com crianças de todas 
as raças e possivelmente com cultu-
ras diversas. 

O universo da obra
Peça para algum aluno ler em voz 

alta a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. A partir dessas no-
vas informações, pergunte à turma 
quais são as suas expectativas sobre 
a obra que estão por ler. O que eles 
entendem pela expressão “uma-
-história-dentro-de-uma-história”? 
Alguém conhece alguma história, 
seja de um filme ou de um livro, que 
apresente esse formato? Qual? Pode 
recontá-la rapidamente à turma?

Ainda na quarta capa, há um de-
talhe bastante curioso que também 
merece a atenção da turma: o recado 
dado pelo caramujo de que pessoas 
alérgicas a elefantes não devem ler 
o livro! Os alunos conhecem alguma 
pessoa com essa alergia? Será que 
existem mesmo pessoas alérgicas a 
elefantes? Será que este alerta deve 
ser levado a sério ou se trata apenas 

A obra em poucas palavras

Onde começa a história? Com esta 
indagação, o livro convida o leitor in-
fantil a se aventurar no processo cria-
tivo da escrita (Criatividade). Uma 
história pode nascer de uma ideia, de 
um desenho, de uma palavra, de uma 
personagem... Pode fluir facilmente 
ou empacar na segunda ou terceira 
frase! (Imaginação). Assumindo a voz 
da própria autora que constrói, com a 
ajuda de várias crianças, uma história 
dentro da história, o livro com certeza 
vai surpreender pela originalidade, ca-
tivando o leitor com seu caráter lúdico 
e divertido! 



de uma brincadeira proposta pela 
autora? Qual é a opinião dos alunos?

Lendo o livro

Permita que os alunos façam, em 
silêncio, uma primeira leitura do livro. 
Para tanto, oriente-os a se atentarem 
às ilustrações, bem como às diferen-
tes personagens e aos tipos de falas 
que permeiam a obra. Por exemplo: 
existe o discurso da autora do livro; 
existem as falas das crianças e dos 
animais que conversam com a auto-
ra; e existe ainda a narrativa de uma 
nova história, escrita por todas as 
personagens acima citadas. 

Uma vez que a primeira leitura for 
finalizada, proponha uma retomada 
do texto, desta vez guiada pelas se-
guintes observações:

p.4: Nesta ilustração, vemos uma per-
sonagem ruiva, de óculos. Quem 
é ela? A julgar pelos objetos es-
palhados ao redor de sua mesa, 
o que podemos concluir que ela 
está fazendo?

pp. 10 e 11: “uma página em branco 
poderia virar... uma nevasca...” 
Com esta afirmação, a autora 
propõe um jogo de imaginar 
uma história a partir da cor do 
papel onde ela é escrita. No caso 
da nevasca, que outros elemen-
tos poderiam ser inseridos na 
história além dos já sugeridos 
pelas personagens crianças? Um 
esquimó em seu iglu? Uma pista 
de esqui? Um bando de husky 
siberianos perdidos? Oriente a 

turma a imaginar novas figuras, 
animais e objetos que também 
poderiam fazer parte dessa his-
tória.

pp. 12 a 15: O jogo de imaginar histó-
rias a partir das cores prossegue 
em mais cincos exemplos: um 
papel velho amarelado que abri-
ga uma história de dinossauros, 
um azul-turquesa que fala de 
um naufrágio, um cinza-arroxea-
do que conta a história de uma 
tempestade, um verde que tem 
como cenário uma floresta e, 
por fim, um papel preto perfeito 
para uma história de terror. De-
safie os alunos a, assim como as 
crianças do livro, também inven-
tarem possíveis histórias para se-
rem escritas em cada um desses 
papéis. É hora de deixar a imagi-
nação correr solta!

p.19: Quando a história finalmente 
começa a ser escrita, a autora 
tem uma espécie de branco, e 
não consegue finalizar a frase 
que está criando: lá na floresta 
escura, “vivia um...” Peça aos alu-
nos que procurem completar a 
frase, trazendo uma nova ideia 
para a autora. Para tornar essa 
ideia mais concreta, eles tam-
bém podem fazer um desenho.

p.31: Neste momento, a autora final-
mente começa a escrever sua 
história. Peça aos alunos que se 
atentem às alterações de dia-
gramação que diferenciam essa 
passagem do resto do livro. Por 
exemplo: a fonte se assemelha a 
uma escrita manual e as ilustra-
ções são enquadradas e nume-



radas, como se representassem 
páginas de um livro.

pp.32 e 33: Em meio à ilustração, há 
uma série de onomatopeias que 
contribuem para a instauração 
do clima da floresta. Quais são 
essas onomatopeias? Que tal ex-
perimentar a sua sonoridade em 
voz alta?

p. 35: Mais uma vez, a história é es-
crita em uma folha de caderno. 
Quem está escrevendo? É a au-
tora ou outra pessoa? Chame a 
atenção da turma para o fato de 
que nesta passagem há vários 
erros de português, explicitados 
e corrigidos. O que eles revelam 
sobre quem está escrevendo?

pp. 36 e 37: Se comparada às de-
mais ilustrações do livro, o que 
o monstro tem de diferente? Pa-
rece que ele foi desenhado pela 
autora ou pelas crianças? Por 
quê?

pp. 42 e 43: Peça aos alunos que, 
mais uma vez, se atentem à dia-
gramação do texto, em especial 
aos momentos em que a palavra 
“pare” é pronunciada pelo gigan-
te. Em cada uma das três vezes 
em é escrita, a palavra é apresen-
tada de um jeito diferente! Por 
quê? Que sensações essas dife-
renças causam na leitura?

pp.44 e 45: Qual é nome do monstro? 
Os alunos conseguem pensar 
em um nome mais apropriado 
para ele? A julgar pela ilustração, 
como eles imaginam que seja a 
sua voz? Será que é uma voz bra-
va e assustadora? Ou uma voz 
fraca e amuada?

p.47: Qual é a história que o gigan-
te vai ler para o monstro? Parece 
familiar? Não é curioso que o gi-
gante leia a sua própria história? 
Que sensação isso causa?

p. 52: Por que a palavra “fim” é riscada 
e substituída pelo “início”. Qual 
história os alunos imaginam que 
poderia começar agora, após a 
finalização da leitura?

Que tal fazer uma atividade mais lú-
dica através da leitura? Organize uma 
terceira leitura do livro, desta vez em 
voz alta, contando com a participa-
ção dos alunos. Você pode assumir 
a voz da autora, que comenta o seu 
processo criativo, enquanto que os 
alunos ficam responsáveis pelas in-
tervenções dos demais personagens. 
A narração da história que é escrita 
dentro do livro também pode ser de-
signada a um único aluno ou aluna. 
Esta atividade, além exercitar a escu-
ta e a oralidade, vai desafiar a turma 
a desenvolver uma noção de jogo 
na medida em que todos devem se 
empenhar para finalizar uma leitura 
comum, buscando evitar atropelar 
ou interromper as falas dos colegas.

Após a leitura

Reflexão
Proponha uma roda de conversa 

com os alunos, buscando colher as 
suas primeiras impressões sobre a 
obra. Para eles, qual é o tema central 
do livro? Seria a história do gigante? 
A imaginação das crianças? Ou ainda, 
o processo de criação de um livro? 



Colha as suas sensações, de forma 
livre e descontraída. Os alunos imagi-
navam que o processo criativo de um 
livro era assim tão complexo? Após 
a leitura de Onde começa a história?, 
será que algum aluno ficou com von-
tade de se tornar escritor? Por quê?

Gênero textual: Carta
Que tal escrever uma carta com 

algumas perguntas para a autora 
Marie-Louise Gay? Na página 55, há 
um endereço de correspondência 
e o convite para as crianças envia-
rem suas dúvidas para a autora! Para 
guiar esta atividade, comece fazendo 
uma leitura das perguntas e respos-
tas presentes nas páginas 54 e 55. Em 
seguida, em sala de aula, questione 
os alunos sobre o que eles gosta-
riam de perguntar para Marie-Louise. 
Conforme as ideias forem surgin-
do, registre-as no quadro-negro. Se 
muitas dúvidas forem levantadas, 
selecione com a turma as cinco ou 
seis perguntas mais interessantes.  
A escrita da carta pode ser realizada 
em conjunto, em nome da turma do 
colégio, e deve conter os elementos: 
local, data, saudação, corpo, despedi-
da e assinatura. Ao final, permita que 
cada aluno assine a carta, dando um 
toque pessoal ao documento. Agora 
é só enviar e torcer por uma resposta!

Gênero literário: narrativa
Que tal experimentar um procedi-

mento criativo proposto por Marie-
-Louise? Peça aos alunos que façam 
o desenho de um lugar, incluindo o 
máximo de detalhes possíveis, como 
objetos e personagens. Se possí-

vel, ofereça folhas de papel colori-
das como inspiração. Quando todos 
os desenhos estiverem finalizados, 
proponha que as crianças fechem 
os olhos e procurem imaginar que 
história poderia acontecer nesse lo-
cal. Seria uma história de comédia, 
de terror, de aventura? Quais são os 
sons e os cheiros que habitam esse 
lugar? E as personagens, como se-
riam? Após essa condução imagé-
tica, é hora de abrir os olhos e criar 
uma breve narrativa. Para começar, 
nada melhor do que o clássico “Era 
uma vez...”. Como sugestão, a história 
pode se dar ao longo de três pará-
grafos: um de apresentação, um de 
desenvolvimento e um de desenlace.

Criatividade
Proponha um divertido exercício 

criativo à turma! Primeiramente, or-
ganize os alunos em uma grande 
roda, distribuindo um pedaço de pa-
pel para cada. O papel deve conter 
uma lista com os seguintes tópicos: 
lugar, personagem, característica, 
desejo e medo. Uma vez distribuí-
dos os papéis, peça que cada criança 
escreva o nome do lugar no campo 
correspondente e, em seguida, do-
bre o papel de modo a esconder sua 
resposta, passando-o para o colega 
a sua direita. Na segunda rodada, as 
crianças deverão escrever quem é a 
personagem e assim por diante. Ao 
final de cinco rodadas, todos os cam-
pos estarão preenchidos, aludindo a 
uma história bem maluca! Cada alu-
no deverá então formular uma frase 
juntando todas as partes do papel 
que receber.



Por exemplo: No planeta Marte vi-
via um cachorro verde. Seu sonho era 
aprender a voar, mas ele tinha medo 
do escuro.

Para tornar esta atividade ainda 
mais completa, desafie os alunos a 
criarem um desenho representando 
a história que receberam. O resulta-
do dos trabalhos pode ser exposto 
nas paredes da sala de aula.

Desafio

Ao tratar de seu próprio processo 
criativo, a obra de Marie-Louise Gay 
lança mão de um recurso bastante 
elaborado no mundo das artes: a me-
talinguagem. Para tornar esse con-
ceito mais palpável, ofereça aos alu-
nos dois exemplos de obras de arte 
que, assim como “Onde começa a 
história?”, também são auto-referen-
tes na abordagem de seus processos. 
No campo da música, a canção “Sam-
ba de uma nota só”, de Tom Jobim 
(https://www.letras.mus.br/tom-jo-
bim/49064/), brinca com sua própria 
estrutura musical ao dizer “Eis aqui 
este sambinha feito numa nota só / 
Outras notas vão entrar, mas a base 
é uma só”. Nas artes plásticas, a obra 
“Mãos desenhando”, de M.C. Escher 
(http://www.mcescher.com/gallery/
back-in-holland/drawing-hands/), é 
bastante didática ao apresentar duas 
mãos que se desenham mutuamen-
te. Apresente essas duas obras à tur-
ma, buscando relacioná-las com o 
livro de Marie-Louise. Da mesma for-
ma que o livro fala de seu processo 
de escrita, não podemos dizer que a 
música fala de sua própria estrutura e 
que a imagem tem como tema o pró-
prio desenho? 
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