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A ARANHA
E EU
Um belo dia, de repente, uma aranha
gorda e feia, saltou do céu
e veio aterrar no meu corpo.
Primeiro, a descarada, explorou um dedo
do meu pé, volumoso como um kiwi.
Depois, subiu até aos meus tornozelos,
rugosos como a pele de uma tangerina.
Um álbum de grande beleza artística e literária, ideal
para todos os públicos, desde os primeiros leitores
até aos adultos, pela delicadeza com que as
palavras percorrem a geografia do corpo humano na
figura de uma menina, comparando cada parte com
um fruto, através do seu formato, tamanho e
textura. O recurso à aranha, socialmente
considerada como um animal pouco querido,
proporciona um subtil contraste e inclusivamente um
certo toque de humor, tornando os leitores
partícipes das sensações que a protagonista recebe
da narrativa ao longo do percurso do insecto. Esta
obra oferece uma abordagem visual e poética do
corpo humano.
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■ Temática: o corpo, os frutos, as metáforas
■ Idade recomendada: a partir dos 5 anos
■ Aspectos a destacar: beleza estética das imagens;
texto poético acessível a todas as idades; metáforas
literárias e visuais; vocabulário sobre os frutos, o
movimento, os insectos
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