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autor José Paulo Paes

ilustrador Rubens Matuck

coleção Poesia para crianças

editora Ática

formato 17,5 x 30,5 cm

número de páginas 16

faixa etária sugerida 8/9 anos

roteiro de leitura

OLHA O BICHO

elas podem significar? De que forma esses 
desenhos se relacionam com o título e com 
os textos da capa e da contracapa? 

antes de ler o livro

a) atividade de familiarização com o livro

A leitura do livro inicia antes da leitura 
do texto. O trabalho pode começar 
com uma roda de conversa em que os 
alunos explorem à vontade o objeto-livro. 
Oriente-os a observar e localizar dados 
técnicos da obra. Alguns itens que podem 
ser encontrados na exploração:

Título do livro: OLHA O BICHO
Autora: JOSÉ PAULO PAES
Ilustrador: RUBENS MATUCK
Editora: ÁTICA

Pode-se também orientá-los a procurar 
outras informações, como indicação de 
mais livros do mesmo autor ou ilustrador.

B) atividades de preconhecimento/
contextualização soBre o tema

1. Oriente os alunos a observar as 
ilustrações de Rubens Matuck presentes 
na capa e na contracapa do livro. O que 

resenha do livro

Olha o bicho é composto por oito 
poemas que falam sobre animais  
da fauna brasileira. Com rimas, ritmo 
e associações de ideias, os poemas 
apresentam para a criança curiosidades 
sobre os bichos e brincam com a 
composição de palavras e expressões.  
A obra funde, com muito humor e 
leveza, poesia e informação. José Paulo 
Paes compôs os poemas de Olha o 
bicho, lançado em 1989, a convite de 
Rubens Matuck. Graças à beleza das 
ilustrações e à qualidade literária dos 
poemas, a obra não tardou a agradar 
o público e a crítica, recebendo o selo 
Altamente Recomendável da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil.
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2. Pergunte aos alunos quem já conhece 
José Paulo Paes e seus poemas. Fale um 
pouco sobre o autor da obra.

biografia do autor

José Paulo Paes é paulista de 
Taquaritinga, onde nasceu em 1926.  
Seu avô era livreiro e tipógrafo, por  
isso José Paulo mergulhou cedo no 
universo da literatura. Quando adulto, 
resolveu estudar Química, mas não 
seguiu a profissão. Aprendeu sozinho 
diversas línguas, dentre elas grego, 
latim, dinamarquês e tupi-guarani.  
Tornou-se tradutor, ensaísta e crítico  
de literatura. Grande poeta para 
adultos, começou a produzir poesia 
para crianças quando nasceram seus 
sobrinhos. Um apaixonado pela língua 
portuguesa, tudo o que fez para as 
crianças é marcado pela alegria e pela 
leveza. O autor faleceu em 1998.

biografia do ilustrador

Rubens Matuck nasceu em 1952 na 
cidade de São Paulo. Formado em 
Arquitetura, é ilustrador, artista plástico, 
tipógrafo, designer gráfico e professor. 
É autor de vinte livros, além de ter feito 
ilustrações para inúmeros outros.  
A paixão pelo meio ambiente está 
sempre presente em seus trabalhos.

Temas: animais / língua portuguesa 
(jogos com palavras).

4. Abra uma roda de conversa em que 
todos falem sobre os animais da fauna 
brasileira, levantando o conhecimento 
prévio dos alunos sobre o tema abordado 
na obra.
> Quais são os animais da nossa fauna? 
> Que características têm?
> Qual seu hábitat?
> Do que se alimentam?

durante a leitura do livro

É interessante que os poemas de  
Olha o bicho sejam lidos em voz alta, 
primeiramente. Dessa forma, o ritmo  
dos versos de José Paulo Paes ganha 
destaque, e as crianças o percebem.  
Como cada poema possui um  
significado em si mesmo, sem 
continuidade com os demais além da 
temática, eles podem ser trabalhados 
um a um. A cada poema lido, mostre as 
respectivas ilustrações à classe. A seguir 
estão sugestões para o momento de 
leitura de cada um dos poemas. 

1. Sem barra 
Após a leitura, ouça as manifestações da 
classe. Incentive os alunos com perguntas 
como: 
> O que acharam? 
> Conhecem alguma história em que esses 
dois bichos também apareçam?

Leia para os alunos e, se possível, escreva 
na lousa a fábula “A cigarra e a formiga”, 
na versão de La Fontaine, que é composta 
em versos. Estimule a classe a levantar as 
diferenças e semelhanças entre os dois 
textos. Para completar, leia com a classe 
a versão em prosa da mesma fábula, de 
Esopo. Converse sobre a relação entre essas 
versões e o poema de José Paulo Paes.

3. Em seguida, fale também sobre o 
ilustrador, Rubens Matuck.
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2. Raridade 
Depois de ler o poema, incentive  
a interpretação das crianças, primeiro 
ouvindo as impressões da classe.  
Faça algumas perguntas sobre o tema, 
como:
> O que está acontecendo com as araras? 
> Existem outros animais correndo os 
mesmos riscos?
> O que pode causar a extinção dos 
animais?

Incentive os alunos a reparar na forma 
como o poema foi construído. Levante 
algumas perguntas: 
> Que palavras se repetem? Vocês sabem 
por quê?
> O que significa a palavra “arrara”, 
criada pelo poeta?
> Qual a relação do título “raridade” 
com o tema tratado nos versos?

2a. Pesquise com os alunos e levante 
outras “raridades” da fauna brasileira.  
Faça uma lista dos animais lembrados 
pelos alunos, registrando na lousa 
conforme forem citados, para que  
todos possam acompanhar. Depois,  
peça que os alunos, em grupos,  
registrem em cartazes os animais  
lembrados pela turma. Para que se 
mantenha a memória deste trabalho,  
deixe o material exposto para toda  
a classe.

3. Emprego
Após a leitura, peça que os alunos sugiram 
outros empregos para o bicho-preguiça 
e que apontem as consequências dessas 
novas profissões, tais como:
> Professor
> Cozinheiro
> Sapateiro
> Pescador
> Cabeleireiro
> Pintor

4. Procura
Explique aos alunos que trava-línguas 
também fazem parte do gênero poesia, 
assim como as adivinhas e as parlendas.
Escreva na lousa o trava-língua abaixo e 
desafie os alunos a repeti-lo bem rápido, 
sem errar:

– Alô, o tatu taí?
– Não, o tatu num tá.
Mas a mulher do tatu tando
É o mesmo que o tatu tá.

Chame a atenção para a intertextualidade: 
qual a relação entre o trava-língua do 
tatu com o título do poema, “Procura”? 
Comente também sobre a pontuação:  
qual recurso aparece no poema e no  
trava-língua?

As relações intertextuais, além de 
facilitar a compreensão, enriquecem 
o conhecimento do aluno e  
permitem uma ampla construção  
de significados. A leitura de Olha 
o bicho propicia ricas relações 
com outros textos, que podem  
já ser conhecidos das crianças.

Neste poema, José Paulo Paes  
fala do desaparecimento da arara 
devido à caça. A ave é chamada 
no final do poema de “arrara” – 
um neologismo que substitui a 
expressão “a rara” e faz trocadilho 
com o nome “arara”. O título 
do poema também pode ser 
interpretado como uma derivação  
da palavra “arara”.
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5. Chatice 
Leia o poema para os alunos. Em seguida, 
peça que observem a ilustração de Matuck. 
Estimule que relacionem o título do poema 
“Chatice” com o verso “larga do meu pé” 
e a ilustração. Peça aos alunos que ilustrem 
outras metáforas, por exemplo:
> De mãos abanando
> Levantar com o pé esquerdo
> Ficar com água na boca 

6. Mistério de amor
A fórmula do trocadilho, explorada no 
poema com a palavra “beija-flor”, pode 
ser recriada pelos alunos com outros 
substantivos compostos. Sugira à classe 
palavras como:
> Guarda-chuva
> Bicho-de-pé

7. Barriga cheia
Após a leitura do poema e uma conversa 
sobre o tamanduá, peça que os alunos 
façam uma pequena pesquisa sobre o 
animal. Com os dados trazidos por toda  
a classe, incentive a produção coletiva  
de um texto informativo. Conforme as 
crianças falam o que encontraram sobre  
o tamanduá, vá registrando na lousa.
Depois, oriente-os a observar as diferenças 
entre os dois tipos de texto: poético  
e informativo.

8. Companhia
Proponha a brincadeira “corre-cotia”, 
também conhecida como “lenço atrás”. Os 
participantes sentam em uma roda e cobrem 

os olhos. Um deles anda em volta com um 
lenço na mão para deixar atrás de um dos 
amigos. E todos vão cantando a música: 

Corre cotia, na casa da tia
Corre cipó, na casa da vó
Lencinho na mão caiu no chão
Moça bonita do meu coração
Posso jogar?
Ninguém vai olhar?

O jogador que achar o lenço corre atrás  
do que jogou. Quando pegá-lo, o outro 
senta, e a brincadeira recomeça. Após 
a brincadeira, pergunte aos alunos se o 
poema “Companhia” combina com a 
brincadeira. Explore as relações intertextuais.

9. Por fim, peça que os alunos reparem 
novamente nas ilustrações de todo o livro:
> Como são essas ilustrações?
> O que lhes chama a atenção?
> Que material parece ter sido utilizado 
para fazê-las? 

depois da leitura

Após a leitura, conversa e estabelecimento 
das primeiras significações sobre cada 
poema, é o momento de retomar com os 
alunos alguns pontos comuns a todo o livro. 
Agora podem ser averiguados com mais 
embasamento aspectos do gênero poesia. 
Também é importante retomar o tema  
recorrente na obra: a fauna brasileira.

a) hora do deBate

1. Pergunte aos alunos de qual poema
do livro mais gostaram e por quê. Faça  
um grande quadro na lousa e vá anotando 
as escolhas de cada um e as razões.
Solicite que as crianças copiem e ilustrem 
livremente o poema que mais gostaram. 

Nesse momento, pode-se falar do uso 
do travessão. Embora seja mais comum 
em textos em prosa, também é utilizado 
em poesia. Nos dois textos (poema e 
trava-língua), ele indica um diálogo.
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Discuta com a classe o poema mais 
escolhido pela turma.

2. Peça que falem um pouco mais sobre 
os animais da fauna brasileira:
> Que animais do livro já viram?
> Quem conheceu esses animais em seu 
hábitat?
> Quem os viu em um zoológico?
> Qual é o melhor lugar para os animais 
viverem?

Nesse momento, apresente aos alunos o 
material produzido pela classe durante a 
leitura do poema “Raridade”. Solicite que 
observem cada animal dos cartazes e falem 
sobre eles: seu hábitat, suas características... 
Depois, peça que pensem em outros 
animais que não estão em extinção. Estimule 
o pensamento crítico dos pequenos: 
> Por que devemos proteger os animais?
> Como deve ser a relação do homem 
com os animais?
> O livro transmite essas respostas? 
De que forma?

B) atividades de reconhecimento  
dos elementos dos poemas

Chame a atenção dos alunos para o gênero 
poesia. Levante com eles os elementos que 
compõem um poema. Convide a classe a 
identificar nos poemas de José Paulo Paes 
o que é verso, estrofe, rima e ritmo.

c) atividade de criação

Para o autor, ler poesia implica releituras, 
pois ela consiste num ir e vir entre o  
que está à frente e o que ficou para trás.  
A releitura chama a atenção para os  
vários significados do texto.

Sarau poético
Fazendo valer as palavras do poeta, 
organize um sarau com os alunos.  
Eles podem declamar os poemas  
do livro Olha o bicho. Convide outras 
classes para assistir ao recital.

Fale também sobre a composição 
poética. Observe junto aos alunos que:
> a semelhança dos sons entre duas 
palavras é recorrente em poesia,  
mas nem todos os poemas têm rima;
> o ritmo surge por meio da 
repetição de determinada estrutura;
> os poemas podem apresentar 
pontuação diferente da convencional.

gênero e linguagem

Em seu livro de depoimento Poesia 
para crianças (Editora Giordano, 
1996), José Paulo Paes conta como 
é importante e difícil escrever poesia 
para os pequenos, devido às limitações 
de vocabulário e do conhecimento 
prévio da faixa etária. Uma forma de 
aproximar o gênero poesia do público 
infantil é a presença de referências  
ao universo das crianças. É também 
recorrente o uso de uma linguagem 
repleta de trocadilhos, combinações 
inusitadas e humor, características  
tão presentes em cantigas, parlendas  
e outras manifestações populares que 
as crianças conhecem bem. Nos versos  
de Olha o bicho, José Paulo Paes 
explora todos esses recursos.

tipo de discurso e tempo

Na obra são utilizados os discursos 
direto e indireto, com a voz lírica  
em primeira e terceira pessoa.  
O tempo predominante é o presente.


