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autora Ana Maria Machado

ilustrador Laurent Cardon

coleção Abrindo caminho

editora Ática

formato 27,5 x 20,2 cm

número de páginas 40

faixa etária sugerida 10/11 anos

antes de ler o livro

a) atividade de familiarização com o livro

Proponha aos alunos que manuseiem o 
livro, observem as informações da capa e 
contracapa e relatem ou anotem os dados 
que identificam o livro que será lido, como:

Título do livro: DE FORA DA ARCA
Autor: ANA MARIA MACHADO
Ilustrador: LAURENT CARDON
Coleção ou série: ABRINDO CAMINHO
Editora: ÁTICA

Explique, se houver dúvidas, a função  
de cada item. Mostre onde geralmente 
estão o nome da cidade da editora,  
o número da edição e o ano da publicação.  
A familiarização com a ficha técnica  
do livro leva às crianças a entender melhor 
o que são informações bibliográficas.

B) atividades de preconhecimento/
contextualização soBre o tema

1. Procure saber com os alunos se 
conhecem Ana Maria Machado e se leram 
alguma obra que ela escreveu. Qual?

biografia da autora

Ana Maria Machado nasceu no 
Rio de Janeiro, em 1941. Viveu cercada 
de histórias. Trabalhou em rádio, jornal, 
foi professora universitária, dona de 
livraria e pintora. Nos anos 1970, 
começou a contar e a escrever histórias 
para grandes e pequenos. Entre seus 
sucessos para crianças estão Menina 
bonita do laço de fita, História meio 
ao contrário e Abrindo caminho. 
Tem mais de cem livros publicados  
no Brasil e no exterior. É a primeira 
autora infantojuvenil eleita para  
a Academia Brasileira de Letras. 
Ganhou vários prêmios por suas obras. 
Em 2000 recebeu o mais importante 
prêmio da literatura infantil mundial,  
o Hans Christian Andersen.

Relembre à classe algumas informações 
sobre a autora ou peça às crianças  
que pesquisem sobre ela no site  
www.anamariamachado.com.

roteiro de leitura

DE FORA DA ARCA
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biografia do ilustrador

Laurent Cardon é francês, vive no Brasil 
desde 1995, faz desenhos animados e 
ilustra livros para crianças e adolescentes. 
Seu trabalho traz influência dos muitos 
países que conheceu. Laurent recebeu o 
prêmio de melhor ilustrador da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil com 
outro livro de Ana Maria Machado:  
Procura-se lobo. É autor de Calma, 
Camaleão, uma história contada só por 
imagens.

2. Indague os alunos se eles sabem 
dizer qual é o assunto da história lendo  
o título do livro e o texto da contracapa.

resenha do livro

De fora da Arca começa com Noé 
sendo chamado por Deus para salvar  
o mundo. Ele constrói uma arca.  
Nela estarão sua família e muitos  
pares de animais. Vem o dilúvio, e surge 
uma história dentro da outra, com  
a família Noé lembrando de diversos 
animais fantásticos. Nessa parte,  
a autora mescla seres imaginários  
de mitos da Grécia antiga, do bestiário 
medieval e de outras culturas.  
Em “A história desta história”, a autora 
relaciona o conto bíblico da Arca de 
Noé com o trabalho dos ecologistas 
do mundo de hoje.

capa

Dentro de uma grande barca, através 
das janelas e em cor diferente, notam- 
-se casais de alguns animais. Na parte 
externa, de cor azul, destaca-se o 
contorno prateado de um dragão.  
Sua cauda, como seta, indica o título 
da obra, levando a relacionar sua 
figura com a perspectiva de fora da 
arca. O texto da contracapa confirma 
a criativa ilustração de Laurent 
Cardon e esclarece que a história fala 
sobre os animais fantásticos que não 
embarcaram na arca de Noé.

Temas: animais (reais e imaginários) / 
lendas e mitos.

3. Proponha também que prestem 
atenção na ilustração da capa. A ilustração 
e o título remetem ao tema da obra. 

durante a leitura do livro

Bate-papo soBre a história

Numa leitura compartilhada, faça 
interrupções em momentos estratégicos 
do texto com perguntas que 
gerem suspense sobre os próximos 
acontecimentos da história, recurso que 
avalia o entendimento e aproxima o 
leitor do texto, prendendo sua atenção. 
Sugestões de pergunta:
> Na p. 5, o narrador diz “pouca gente 
sabe do que aconteceu com quem 
ficou de fora da arca”. Na p. 16, “...que 
aconteceu com quem ficou de fora da 
Arca?...”. O que vocês acham? Quais serão 
os bichos que não embarcaram? Vamos 
arriscar palpites? 
> No dicionário, “arca” é definida como 
um tipo de caixa grande. O narrador da 
história, na p. 7, diz que Noé entendeu 
“arca” em vez de “barca”. O que vocês 
acham, será um relato verdadeiro ou 
brincadeira da autora?



3

E
st

e 
R

o
te

iro
 d

e 
Le

itu
ra

 re
fe

re
-s

e 
à 

o
b

ra
 D

e 
fo

ra
 d

a 
ar

ca
, d

a 
E

d
ito

ra
 Á

tic
a.

 N
ão

 p
o

d
e 

se
r 

co
m

er
ci

al
iz

ad
o

.

> Havia muitos animais diferentes 
(p. 16: “Noé não aguentava mais aquela 
montoeira de gente e bicho...”). Como 
vocês supõem que tenha sido a convivência 
de animais e pessoas na arca. Por quê?

depois da leitura do livro

a) hora do deBate

Introduza questões para que a classe reflita 
sobre o conteúdo da história. Relacione 
a narrativa bíblica da Arca de Noé e os 
animais fantásticos de fora da arca com 
o trabalho dos ecologistas de hoje e dos 
contadores de histórias de sempre. 

ilustrações

As ilustrações do livro mostram 
claramente os movimentos do trabalho 
da família na construção da arca,  
da ida dos animais à arca, a expressão 
de alegria e ansiedade dos animais. 
Tudo em tons marrons, de terra.
Depois vem o momento de transição 
para o verde das águas, do dilúvio,  
até voltar ao marrom da terra,  
quando a arca ficou sobre o morro. 
Na parte que se refere aos seres 
imaginários, o fundo é azul escuro, 
e os traços, em branco, sugerindo  
as definições dos seres fantásticos  
aos desenhos na imaginação.  
Nas últimas páginas, quando  
todos festejam e desembarcam, 
retorna a cor de terra, levemente 
mesclada de verde.

Independentemente das respostas, 
é importante conversar com a turma 
sobre o respeito às diferenças e a 
valorização da solidariedade.

Estimule a turma a participar do 
debate, mostre que a opinião de  
cada um é muito importante para  
o entendimento e fruição da leitura.

> Na p. 21, “Porque Cam, Sem e Jafé 
não se esqueceram deles”. O que será  
que a família Noé fazia na arca, quando 
não estava trabalhando e ocupada com  
os animais?
> Observando apenas a ilustração do livro, 
é possível contar a história da arca de Noé 
e a dos seres fantásticos?

Veja algumas sugestões:
> Quem gostou da história? Por quê?
> Quem não gostou da história? Por quê?
> Contem o que entenderam da história. 

No caso de dúvida por parte de algum 
aluno, redirecione o entendimento do 
tema, dos personagens e do enredo. 
Sugestões de perguntas:
> Se vocês tivessem que salvar apenas dez 
animais, quais escolheriam para a sua arca? 
Por quê? 
> Quais dos animais fantásticos da história 
vocês conheciam? 
> O que diferencia visualmente a história 
de Noé e a descrição dos animais 
fantásticos de fora da arca? 

B) atividades de reconhecimento  
dos elementos da narrativa

O entendimento da turma com relação aos 
elementos da narrativa pode ampliar as 
referências para auxiliá-los na interpretação 
da história e a criar novos significados. 
Sugestões:

1. Na p. 5 descobrimos quem são os 
personagens principais: a “família de 
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personagens

> Noé; a esposa dele; seus três filhos: 
Cam, Sem e Jafé; e as noras. 
> na arca: um par (macho e fêmea) 
de animais de cada espécie.
> de fora da arca: animais mitológicos 
e fantásticos em ordem alfabética: 
Anfisbena, Basilisco, Centauros, 
Dragão, Esfinge, Fênix, Grifos, Hidra, 
Íbis, Jurupari, Lâmia, Mafagafos, 
Náutilo, Orco, Pégaso, Quimera, Roca, 
Sereia, Trolo, Unicórnio e Viverno.

2. Quem será que está contando a história?

3. Como é a linguagem usada pelo 
narrador e personagens? 

narrador

O narrador conta a história na terceira 
pessoa. Sabe tudo o que aconteceu mas 
não participa da história. O narrador 
aparece na primeira pessoa apenas  
na p. 5, quando diz: “Até chegar  
a nossa vez, sua e minha, e de todos  
nós que vivemos hoje em dia por aqui”.  

linguagem e tipo 
de discurso

A linguagem é bem-humorada, desde a 
estrutura narrativa à caracterização das 
personagens. Há predomínio do discurso 
direto nos diálogos entre as personagens.

4. Na p.16 ficamos sabendo que a arca 
de Noé ficou muitos dias navegando  
e boiando até parar o dilúvio. Mas e  
na história, o narrador utiliza que tempo 
para relatar os acontecimentos?

tempo

Há o tempo presente na abertura do 
livro, quando o narrador se dirige ao 
leitor sobre a história que irá contar: 
“Há um tempão que todo mundo 
sabe da história da Arca de Noé”. Ela 
é descrita no tempo pretérito, assim 
como a narrativa da família Noé, dentro 
da história, sobre os animais fantásticos 
que ficaram de fora da Arca.
A letra da música tem o tempo passado 
nos primeiros versos e o presente nos 
dois últimos de cada estrofe.

5. “… se ouviu um tranco: Póim! Brum! 
A maior sacudidela. A Arca tinha encalhado 
no alto de um morro”. Além do morro, que 
outros lugares fazem o cenário da história?

cenário (espaço)
A terra, antes, durante a construção  
da arca e o embarque; o mar,  
ao começar o mau tempo; o interior  
da arca, durante todo o tempo  
do dilúvio;  o morro, onde encalha  
a barca; e novamente a terra.

c) atividade de criação

Proponha que os alunos criem,  
em grupo, um animal fantástico.  
Depois, podem desenhá-lo e escrever  
uma história sobre ele. No final, cada 
grupo mostra para os demais o que criou.

Noé: ele, a mulher, os três filhos e as 
mulheres dos filhos”. Como eram esses 
personagens?


