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O livro
O besouro tinha uma amiga. Ela chegou, de repente, e se insta-
lou com ele no alto do rochedo. Lá, todos os dias, eles faziam 
um piquenique e, ao entardecer, observavam a lua. A amiga, 
porém, sumiu – de repente. O besouro procurou, procurou, pro-
curou até que, do alto do rochedo, de repente, pensou ter avis-
tado a amiga do outro lado da floresta. Partiu, então, em uma 
jornada arriscada para encontrá-la. Mas será que é mesmo ela? 
Usando com maestria apenas o preto e o vermelho nas ilustra-
ções, essa delicada fábula combina duas narrativas, a textual e 
a visual, para contar uma história de amizade cheia de nuances 
e camadas de leituras. 

Em sala de aula
Amizade é o principal tema de De repente. Quem são os amigos 
das crianças da turma? O que eles gostam de fazer em conjun-
to? Por que eles acham que o besouro se arriscou tanto para 
reencontrar a amiga? A coragem também pode ser abordada 
em sala com as crianças. Em sua jornada, o besouro enfrenta 
alguns de seus medos. Do que as crianças têm medo? Que es-
tratégias criam para enfrentá-los? Você pode ajudá-las a nomear 
alguns deles e a pensar sobre como se sentem mais seguras dian-
te desses desafios. Vale a pena notar também como os pequenos 
leitores reagem à narrativa visual, que vai contando uma história 
diferente da textual. Eles percebem? Como eles interagem com 
essa nuance da obra? E por que será que só a amiga é colorida, 
enquanto as ilustrações são em preto e branco? A transformação 
vivida pela lagarta também pode virar tema de conversa e de 
pesquisa. As crianças já sabem como surge uma borboleta? E 
que transformações vivemos ao logo da vida? Mesmo diferentes 
– quando crescemos, por exemplo – ainda somos os mesmos? 
O que nos torna nós mesmos? E o besouro, como reconheceu a 
amiga, mesmo transformada?

Sobre o autor e ilustrador
Chris Naylor-Ballesteros nasceu em Bradford (Inglaterra). 
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De repente
A amizade é transformadora!

• Livro em letra bastão;
• História delicada sobre amizade
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