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O livro
“Tudo tem princípio e fim
a regra do mundo é essa
mas, entre entrada e saída,
o percurso é que interessa.”

Neste livro delicado, a autora demonstra um olhar poético 
sobre o cotidiano, mesmo em suas atividades e fatos mais 
simples. De maneira singular, buscando sempre a beleza e 
o inusitado, até nos momentos mais despretensiosos, Marina 
Colasanti mostra que a poesia está nos olhos de quem vê e 
que tudo tem seu lado lírico. Somos convidados a renovar as 
percepções sobre os objetos e as situações que nos cercam e a 
enxergá-los com um novo encantamento. Assim, na brevidade 
de cada instante, a poesia se faz presente na vida de cada um.

Em sala de aula
Este livro permite trabalhar temas como poesia, cotidiano e 
imaginação.

Este é um livro de poemas. Em primeiro lugar, pode ser 
interessante discutir com os alunos as particularidades e 
características da poesia enquanto gênero. No que ela se 
distingue da prosa? Tendo como base os poemas do livro, 
apresente ou discuta conceitos como verso, rima e estrofe. 
Note também que a autora opta por trabalhar imagens e 
momentos próprios do cotidiano. Apesar de sua aparente 
simplicidade, ela consegue apresentá-los sob um viés singular: 
a estrutura poética ressalta que mesmo tais momentos se 
prestam à observação e à reflexão. 

Sobre a autora e ilustradora
Marina Colasanti nasceu na Eritreia, país africano à beira 
do Mar Vermelho, e morou na Líbia, país africano à beira 
do Mediterrâneo. Depois cruzou o mar e foi viver na Itália, 
mas só até os 10 anos, quando cruzou o oceano e veio viver 
no Brasil. Aqui estudou pintura e cursou Belas Artes, o que 
faria dela, mais adiante, a sua própria ilustradora. Porém, 
mais uma vez, mudou o rumo da sua vida e foi ser jornalista. 
Trabalhou em jornais e em muitas revistas, foi âncora e 
apresentadora em televisão, foi publicitária. Agora escreve 
seus livros de prosa e de poesia para adultos e crianças, 
faz traduções, lê muito, desenha e viaja, viaja e mais viaja. 
Dizem que cozinha muito bem.
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