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Como virar a página de um dia 
feliz?

O que fazer com a memória de 
momentos felizes que nos pro-
porciona a consciência de estar-
mos vivendo acontecimentos fora 
de nossa rotina? Esta inquietação 
é o tema básico de Para Onde Vai 
a Quinta-Feira?, um livro que se 
propõe a responder, em um texto 
muito original, às perguntas da 
personagem Pingo, no dia de seu 
aniversário.

Perguntas que poderiam ter sido 
feitas por qualquer criança.

Nada melhor do que uma histó-
ria bem contada para acabar com 
o medo e a solidão do fim da festa, 
no dia seguinte.

A história é lúdica e ao ser assi-
milada pelo pequeno leitor co-
meça a atuar em seu espírito. O 
conhecimento, a consciência de 

um mundo que existe dentro do 
livro dá-se no instante em que se 
completa o elo entre a criança que 
lê e o objeto que lhe proporciona 
respostas emocionais, ou seja, a 
sensação de alívio, beleza e prazer 
de um texto poético.

Para Onde Vai a Quinta-Feira? es-
tabelece com o leitor uma cumpli-
cidade através do gênero, o conto 
acumulativo, onde a indagação é 
uma constante e o ritmo da narra-
tiva, um jogo divertido.

“Uma facécia”, no dizer de Câma-
ra Cascudo, “onde a surpresa é o 
prêmio para o leitor.”

A história e o tema

Organizar o tempo dentro de 
nós é um esforço de crescimento. 
A memória é uma conquista dos 
que já viveram muito. O ritmo das 
emoções infantis é tumultuado, e 
uma criança passa, rapidamente, 
da alegria à tristeza.

O dia do aniversário é só de festa. 
Mas quando o ursinho Pingo vai se 
deitar, não consegue dormir. Para 
onde irá aquela quinta-feira feliz, 
antes da sexta-feira chegar?

Janeen Brian brinca com as pala-
vras, usa figuras de linguagem, tra-
balha com onomatopeias e com o 
tempo: “Piuií ! Piuií !... gritava a lo-
comotiva com as rodas girando”... 
e nos mostra como é bom ser feliz 



olhando a lua cheia. E quando che-
ga a sexta-feira, é possível concluir 
que a recordação de dias felizes 
fica na nossa vida para sempre.

As ilustrações

Stephen Michael King conse-
guiu um efeito surpreendente ao 
ilustrar um texto que fala da noite 
em azul e verde, em vários tons 
de sombreados e iluminados pelo 
amarelo de balões ou das luzes nas 
casas.

E o branco dos pontinhos de um 
céu estrelado e da lua cheia, que 
se esconde para dar lugar ao ama-
nhecer. São efeitos lindos. As ima-
gens falam de sonho e da beleza 
dos mistérios de uma noite feliz. 
São ricas em detalhes e comple-
tam a poesia do texto.

Antes da leitura

Fale com as crianças sobre o 
tempo. O tempo cronológico que 
corre nos ponteiros do relógio, no 
nascer do sol e no despontar da 
lua, quando o céu se enche de so-
nhos. Depois, fale sobre o tempo 
emocional. Aquele que aconte-
ce dentro de cada um de nós. Do 
prazer de brincar e de se esquecer 
da vida. Do que aconteceu ontem 
e do que está acontecendo hoje. 
Brinque de inventar o amanhã.

Depois da leitura

É bom falar de dias especiais. Do 
aniversário passado, lembrar do 
que aconteceu, se houve bolo ou 
se não teve festa. Ou lembrar das 
comemorações do Natal, feriados, 
passeios em grupo. É importante 
desenvolver nas crianças o hábito 
de esperar por coisas boas. Isso 
dará a elas o significado da pala-
vra esperança: esperar que coisas 
boas aconteçam.

Atividades

Que tal conversar com as crian-
ças sobre o dia do desaniverário?...

aqueles 364 dias em que não co-
memoramos a data do nosso nas-
cimento. É um ótimo tema para 
ensinar a planejar uma agenda 
para os dias futuros. Faça um jogo: 
invente um bingo. Ponha em uma 
sacola os números dos dias, de 1 a 
31. Em outra, os 12 meses do ano. 
Faça um sorteio com a turma. O 
último a sortear o dia de seu ani-
versário recitará um poema para 
todos.

Um papo sobre tristeza. Peça às 
crianças para falarem do texto, de 
como Pingo ficou triste porque 
seus amigos voltaram para casa. 
Trabalhe com as ilustrações das pp 
4 e 6. Lembre o valor da amizade.

Trabalhe com as ilustrações. Mos-



tre às crianças o efeito de movi-
mento da luz e das sombras da noi-
te no desenho. Pergunte para que 
lado corre o rio da p. 11. Chame a 
atenção para a proporção da ima-
gem de Pingo e Filó olhando para 
o céu na p. 13. Procure adivinhar 
quantos vagões teria a locomotiva 
das pp. 16 e 17. Nas pp. 20 e 21, 
veja o sobe-e-desce do ursinho e 
de seu amigo, e a noção de “mui-
to longe” sugerida pela ilustração. 
Motive a criança a desenhar sua 
festa de aniversário, mas não insis-
ta se ela disser não. Talvez ela quei-
ra só reler o livro muitas vezes.
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