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AUTOR
Chris Naylor-Ballesteros é um es-

critor e ilustrador inglês. Ele estu-
dou ilustração e design gráfico na 
Faculdade de Arte de Bradford (In-
glaterra), cidade onde nasceu. No 
ano 2000, Chris se mudou para a 
França, onde trabalhou como pro-
fessor de inglês e posteriormente 
como  designer de jornais. Foi a expe-
riência da paternidade, entretanto, 
que o levou a enveredar pela litera-
tura infantil. Desde então, escreveu 
e ilustrou diversos livros, destacan-
do-se: The Suitcase, I Am Going to 
Eat This Ant e Out of Nowhere, este 
último traduzido para o português 
e publicado pela Brinque-Book sob 
o título De repente. Em suas obras, 
a delicadeza e a comunicação vi-
sual são características marcantes. 
Atualmente, Chris vive no interior 
da França e está constantemente 
pensando em novas histórias para 
escrever e publicar.

OBRA
A amizade é o tema central desta 

delicada obra escrita e ilustrada por 
Chris Naylor-Ballesteros. Esse tema, 

como bem sabemos, é por essência 
amplo e pode se desenvolver por 
diversos caminhos, proporcionando 
uma vasta gama de reflexões. Em De 
repente, os processos de transforma-
ção que permeiam as relações são o 
caminho escolhido.

 A história tem como mote a ami-
zade cultivada entre um besouro e 
uma lagarta. Todos os dias, os ami-
gos se encontravam no alto de um 
rochedo para fazer um piquenique, 
conversar e observar o nascer da 
lua. Tudo corria bem até o dia em 
que o besouro, a quem se atribui a 
voz do narrador, se deparou com a 
inesperada ausência da amiga. As-
sim mesmo, de repente, ela havia 
desaparecido. O que ele não per-
cebeu, entretanto, é que a lagarta 
havia iniciado um processo de me-
tamorfose e estava, em realidade, 
dentro de um casulo. 

Nesse ponto, vale destacar o in-
teressante jogo entre imagem e pa-
lavra estabelecido pelo autor. Na 
mesma medida em que a narrativa é 
apresentada do ponto de vista do be-
souro, as ilustrações revelam ao leitor 
elementos que estão escondidos 
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dos olhos do narrador/personagem, 
como, por exemplo, o próprio para-
deiro da lagarta.

Mas voltemos à história.
Acreditando que a amiga pudesse 

estar perdida na floresta, o besouro 
se enche de coragem e parte à sua 
procura. Assim, ele inicia uma árdua 
busca que reafirma os valores da 
amizade na mesma medida em que 
desperta um sentimento de curiosi-
dade no leitor. Afinal, na certeza de 
que o besouro não encontrará a la-
garta na floresta, nasce a esperança 
das surpresas reservadas pela tra-
vessia – que certamente ganharão 
novas nuances com o rompimento 
do casulo. 

Quem seria, afinal, a borboleta a 
voar no céu?

Através dessa história, De repente 
convida o leitor a reflexões que trans-
bordam a temática central da amiza-
de. Pela metáfora da metamorfose 
da lagarta em borboleta, a história 
toca em temas como a passagem do 
tempo, os ciclos da natureza e, sobre-
tudo, os processos de transformação 
pelos quais passamos ao longo da 
vida. Em meio a tantas reflexões, o 
valor da amizade é reafirmado em 
sua capacidade de acolher as dife-
renças. Afinal, nós não precisamos 
ser iguais aos nossos amigos, basta 
que respeitemos e apoiemos os seus 
processos individuais.

3



4

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 

em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Peça aos alunos que observem a 
ilustração de capa, buscando identi-
ficar os elementos que a compõem: 
Quais sãos os animais retratados? O 
que eles estão fazendo? Eles parecem 
amigos ou inimigos? E o que dizer do 
ambiente que os acolhe? Após essa 
primeira imersão na imagem, repita 
o exercício, desta vez através da ob-
servação da quarta capa. Os alunos 
certamente notarão que um dos ani-
mais mudou: no lugar da borboleta 
inicialmente observada, a imagem 
agora apresenta uma lagarta! Ora, 

que suposições a respeito da história 
a turma é capaz de levantar a partir 
desse dado? 

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Oriente os alunos a fechar os olhos 
por alguns instantes, criando um 
ambiente propício para a escuta e 
para a concentração. Quando o clima 
adequado estiver instaurado, faça 
uma leitura em voz alta da sinopse 
do livro. O texto revela que o tema 
central da história é a amizade. Além 
disso, oferece pistas sobre algumas 
transformações que acometem os 
personagens. Diante disso, peça que 
os alunos abram os olhos a fim de 
comentar as suas expectativas para 
a leitura. Afinal, que mudanças estão 
por vir? Será possível deduzi-las a 
partir das imagens da capa e da quar-
ta capa previamente analisadas? 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações para 

responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos e sua 

conservação.

Como a turma bem observou 
nas imagens e na sinopse, o livro 
também aborda o processo de 
transformação de uma lagarta em 
borboleta. Mas, afinal, quais são as 
referências dos alunos a respeito 
desse processo? Nesse momento, é 
importante comentar a existência 
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do casulo como um estágio de tran-
sição entre essas duas fases, com 
duração de uma semana a um mês. 
Alguém já viu um casulo de verda-
de? Como ele era? Quais eram a sua 
cor e o seu tamanho? E o que dizer 
das lagartas e das borboletas? Onde 
elas podem ser encontradas? Caso o 
colégio tenha um jardim, leve a tur-
ma para procurar por alguns desses 
animais. Será uma ótima maneira de 
dar realidade à discussão. 

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações
(EI03ET07) Relacionar números 

às suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre 

em uma sequência.

Língua Portuguesa
(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 

tirinhas relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias).

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

O processo de transformação de 
uma lagarta em borboleta é um ótimo 
tema para uma tirinha. Ofereça a cada 
aluno um pedaço de cartolina de apro-
ximadamente 21 x 7 cm. As crianças 
deverão dividir o papel em três par-
tes iguais, simulando três quadrinhos. 
Em seguida, é só criar os desenhos 
em sequência cronológica, ou seja, o 
primeiro quadrinho deverá receber a 
imagem da lagarta, o segundo, a do 
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casulo, e o terceiro, a da borboleta. Se 
os alunos já estiverem em processo de 
alfabetização, peça-lhes que assinem 
seus trabalhos, exercitando a escrita 
do próprio nome.

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.

As ilustrações do livro são bastante 
expressivas, passíveis de conduzir a 
narrativa com certa autonomia. Le-
vando isso em conta, permita que os 
alunos realizem uma primeira leitu-
ra individual da história guiando-se 
exclusivamente pelas imagens. Para 
tanto, oriente-os a tomar o tempo da 
observação, identificando os cená-
rios, os personagens, seus pertences 
e, principalmente, suas ações. Em se-
guida, proponha uma segunda leitu-
ra, dessa vez coletiva e em voz alta. 
A cada par de páginas, as crianças 
deverão descrever a cena retratada, 
imprimindo a sua leitura pessoal ao 
desenrolar da narrativa.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias 
e outros textos, diferenciando escrita 
de ilustrações e acompanhando, com 
orientação do adulto leitor, a direção 

da leitura (de cima para baixo, da 
esquerda para a direita).

Língua Portuguesa
(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte, como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF01LP26) Identificar elementos 
de uma narrativa lida ou ouvida, 
incluindo personagens, enredo, 

tempo e espaço.

Faça uma leitura da obra em voz alta, 
pedindo aos alunos que acompanhem 
a história em seus respectivos livros. 
Certamente, a turma se surpreenderá 
com a narrativa em primeira pessoa. 
Afinal, que personagem está contan-
do a história? Além desse dado, que 
outras novidades a narrativa escrita 
acrescenta à visual anteriormente 



7

realizada? Além de trabalhar a escuta 
atenciosa, a atividade também per-
mitirá que a turma levante hipóteses 
quanto à linguagem escrita. 

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades 

do som (intensidade, duração, 
altura e timbre), utilizando-as em 

suas produções sonoras e ao ouvir 
músicas e sons.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF02) Inventar brincadeiras 
cantadas, poemas e canções, criando 

rimas, aliterações e ritmos.

Língua Portuguesa
(EF12LP19) Reconhecer, em textos 

versificados, rimas, sonoridades, jogos 
de palavras, palavras, expressões, 

comparações, relacionando-as com 
sensações e associações.

Arte
(EF15AR14) Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da música 

(altura, intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical.

Na p. 19, o besouro cantarola uma 
canção para lhe dar coragem na tra-
vessia. Que tal ajudá-lo improvisando 
algumas melodias com a turma? Será 
uma ótima maneira de exercitar a 
oralidade e a musicalidade. Durante o 
exercício, não se esqueça de ressaltar 
a presença das rimas que permeiam a 

canção (ver/saber, bicho-papão/não 
e cantar/ar); elas com certeza influen-
ciarão o ritmo das melodias criadas.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais 
e concretos, observando efeitos de 

sentido criados pelo formato do texto 
na página, distribuição e diagramação 

das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Chame a atenção da turma para as 
cores que compõem as ilustrações 
da obra. Predominantemente em 
tons de cinza, as imagens fogem do 
padrão dos livros infantis. Que sensa-
ções essa escala cromática provoca 
nas crianças? Será que ela imprime 
um tom mais melancólico à história? 
Por quê? Um importante detalhe, en-
tretanto, merece a atenção da turma: 
o vermelho que estampa a lagarta. 
Por que as crianças imaginam que ela 
seja a única personagem a ser retra-
tada com cor?

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(EF01LP26) Identificar elementos 

de uma narrativa lida ou escutada, 
incluindo personagens, enredo, 

tempo e espaço.
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Ao longo da história, o besouro 
passa por por diversos sentimentos, 
como alegria, coragem e frustra-
ção, entre outros. Durante a leitura, 
desafie a turma a identificar coleti-
vamente esses sentimentos, relacio-
nando-os às suas possíveis causas. 
Por exemplo, na p. 15, o besouro se 
enche de coragem para atravessar a 
floresta e encontrar sua amiga; já na 
p. 24, ele se frustra por não conse-
guir encontrá-la.

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP11) Reconhecer 

características da conversação 
espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do 

interlocutor.

Forme uma roda e proponha um 
bate-papo sobre o livro. De que ma-
neira as crianças relacionam a his-
tória ao título De repente? Será que 
ele se refere ao espanto de besouro 
ante a transformação de sua amiga? 
Que outras hipóteses a turma é ca-
paz de levantar? Para aprofundar 
o bate-papo, uma frase do filósofo 
Lamartine vem bem a calhar: “Jus-
to quando a lagarta pensou que o 
mundo tinha acabado, ela virou uma 
linda borboleta”. Ora, de que manei-
ra os alunos relacionam essa frase 
com a história do besouro? 
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O eu, o outro e o nós
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos 

outros, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.

Assim como a lagarta, todos nós 
atravessamos processos de transfor-
mação ao longo da vida. Muitas vezes, 
essas transformações surgem em de-
corrência de fatores externos, como 
uma mudança de cidade ou de colé-
gio, o nascimento de um irmão ou até 
mesmo o falecimento de algum mem-
bro da família. Levando isso em con-
ta, convide os alunos a partilharem 
algumas experiências pessoais que 
considerem especialmente transfor-
madoras. Através do relato oral, todos 
terão a chance de praticar a elabora-
ção de discurso, expressando senti-
mentos e pontos de vista pessoais.

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

As borboletas são excelentes formas 
visuais para praticar o desenho. Simé-
tricas, elas lançam o desafio da precisão 
da forma, além de incentivar a criação 
de estampas coloridas para compor as 
asas. Em um intercâmbio com as aulas 
de Artes, distribua folhas de papel-
-sulfite aos alunos, pedindo-lhes que 

as dobrem ao meio. Em seguida, eles 
deverão desenhar um par de asas, de 
modo que o corpo do animal fique lo-
calizado rente à dobra do papel. Para 
estampar as asas, todo tipo de formas 
e cores é bem-vindo. Quando essa eta-
pa do desenho estiver finalizada, será 
hora de desdobrar o papel, criando o 
segundo par de asas como um espe-
lhamento do primeiro. A atividade 
promoverá um assertivo desafio do 
olhar e da coordenação fina do traço. 
Ao final, exponha os desenhos nas pa-
redes da sala de aula.

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

Aos alunos da Educação Infantil, 
proponha a criação de borboletas 
através de outra técnica. Dessa vez, 
os materiais necessários são tinta 
acrílica e uma folha de papel-sulfite 
dobrada ao meio. Na face interna 
da dobra, mais ou menos na região 
central, as crianças deverão aplicar 
duas cores de sua preferência e em 
seguida refazer a dobra, apoiando o 
papel sobre a mesa. A etapa seguin-
te será espalhar a tinta com as mãos 
pela face externa do papel, de modo 
a buscar o formato de um par de asas. 
Quando a forma estiver pronta, é só 
abrir a folha, revelando a borboleta 
completa, com seus dois pares de 
asas simétricas. Como é de praxe, as 
obras poderão ser expostas nas pare-
des das salas de aula.
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Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET06) Relatar fatos 
importantes sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade.

História
(EF01HI01) Identificar aspectos do 

seu crescimento por meio do registro 
das lembranças particulares ou de 
lembranças dos membros de sua 
família e/ou de sua comunidade.

Logo no início do livro, o besouro faz 
um relato curioso a respeito de sua ami-
ga lagarta: “Ela chegou um dia de re-
pente. Perguntei de onde tinha vindo, 
mas ela simplesmente não sabia”. Ora, 
não conhecer a própria origem é uma 
situação um tanto curiosa, que pode 
render algumas reflexões com a turma. 
Use esse gancho para perguntar aos 
alunos quais são as suas próprias ori-
gens. Onde eles nasceram? Onde fica 
sua casa? Quem são seus pais e avós? 
Essas e outras perguntas podem guiar 
a atividade em um intercâmbio com as 

aulas de História. Para tornar a ativida-
de mais completa, proponha a criação 
de uma pequena árvore genealógica 
pessoal, que pode ser feita tanto atra-
vés de desenhos quanto de registros 
fotográficos dos antepassados. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF06) Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 

função social significativa.

Língua Portuguesa
(EF01LP25) Produzir, tendo o professor 

como escriba, recontagens de 
histórias lidas pelo professor, histórias 

imaginadas ou baseadas em livros 
de imagens, observando a forma 

de composição de textos narrativos 
(personagens, enredo, tempo e espaço).

Que tal inventar um passado para a 
lagarta? Coletivamente, crie uma his-
tória para essa simpática personagem. 
Para tanto, forme uma roda com a tur-
ma, pegue uma bola e proponha um 
exercício de improvisação oral. Com 
a bola na mão, um voluntário poderá 
iniciar a narrativa contando, por exem-
plo, o nascimento da lagarta: ela pode 
ter nascido de um ovo posto na super-
fície de uma grande folha verde e ter 
algumas dezenas de irmãs. Quando 
uma ideia ou uma frase for concluída, 
o aluno deverá lançar a bola a um co-
lega de sua escolha, que deverá dar 
continuidade à história. A ideia é in-
ventar o passado da personagem até 
o momento em que ela encontra o be-
souro. Durante a atividade, tome nota 
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das falas dos alunos, redigindo uma 
única narrativa escrita, a ser posterior-
mente lida para a turma.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Lingua Portuguesa
(EF01LP17) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.
(EF15LP09) Expressar-se em situações 

de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 

pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 

articulação e ritmo adequado.

A amizade é um tema muito im-
portante abordado pelo livro; afinal, 
foi em nome dela que o besouro en-
frentou seus medos para procurar a 
lagarta na floresta. Levando isso em 
conta, peça aos alunos que tomem 
alguns instantes para refletir sobre 
o assunto. Quais são, na opinião das 

crianças, os principais sentimentos 
que permeiam uma relação de ami-
zade? Compreensão, apoio, respeito, 
cuidado? Certamente, as opções são 
muitas. Crie uma grande lista com a 
turma, garantindo que todos tenham 
a chance de contribuir com seus pon-
tos de vista. Se a turma já se encon-
trar em processo de alfabetização, 
escreva a lista na lousa, estimulando 
a identificação das palavras. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão.

Um tema que se entrelaça à amiza-
de do besouro e da lagarta é a questão 
da separação. Levando isso em conta, 
convide os alunos a partilharem algu-
mas experiências pessoais. Alguém 
já vivenciou uma situação parecida 
com a do livro, como, por exemplo, a 
mudança de cidade ou de escola por 
parte de um amigo? Como eles se 
sentiram na ocasião? Conseguiram 
manter a amizade mesmo à distância? 
De que maneira? Quando isso acon-
teceu? Permita que todos tenham a 
chance de participar do bate-papo, 
exercitando a elaboração de discurso 
e a expressão de sentimentos.
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