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Pré-leitura (motivação e 
levantamento de hiPóteses) 

• Questione: Vocês têm algum segredo? A quem o con-
tariam?

Por quê? Sabem guardar segredos?
Combine com os alunos a data em que todos deverão 

ter lido o livro. 

leitura comPartilhada oral 
1) Pergunte: Quais são os elementos verbais e visuais 

da capa?

A capa apresenta as informações de praxe: o título do livro em 
azul (como o segredo de Cecy, como informa a primeira frase 
do texto), os nomes do autor, da ilustradora e a logomarca da 
editora na cor preta. A imagem da capa sugere que o leitor 
vê a cena de cima: um menino falando no ouvido de uma 
menina; os dois estão sentados em um banco. Em torno deles 
há várias folhas voando. Aparentemente, estão num espaço 
aberto. Ao lado do menino, no banco, há uma chave azulada. 
Voando, uma borboleta lilás. Comente que a chave simboliza 
o guardar (= trancar) segredo; a borboleta, metamorfose. As 
ilustrações da capa e do livro são feitas em aquarela.

2) Explique que a quarta capa (ou contracapa) é a parte 
posterior externa da capa de um livro. Pergunte-lhes:

a) Quais são os elementos verbais e visuais da capa?

A quarta capa apresenta as mesmas cores da capa, repro-
duzindo folhas verdes voando em círculos, um texto e o 
endereço da editora.

b) Peça que leiam o texto da quarta capa. Pergunte: 
qual é seu objetivo?

Dar algumas “pistas” sobre história, a fim de despertar o 
interesse e a curiosidade do leitor em ler o livro. 

c) Observem o código de barras que aparece na quarta 
capa: o que é e qual é a sua função?

São barras paralelas (de diferentes larguras) e números, usa-
dos para identificar eletronicamente um produto e seu preço. 

• Questione-os sobre o significado da palavra “Autên-
tica”, que dá nome à editora. Explique que “autêntica” 
tem o sentido de “verdadeira”, “original”. Embaixo, vem 
o endereço eletrônico da editora. Sonde se sabem o que 
significa “www”. Ajude-os a concluir que significa, em 
inglês: world (mundo) wide (grande) web (teia) e que tem 
o sentido de “grande teia/rede mundial” de computadores.

3) Peça que abram o livro e descrevam as páginas.
• O verso da capa e as páginas 1, 2 e 3 são brancas folhas 

verdes (algumas, azuis, remetendo à cor do segredo de 
Cecy) levadas pelo vento. 

• Na página 3, há uma dedicatória. A quem o livro é 
dedicado?

A Sofia, neta do autor, recém-nascida quando o livro foi 
publicado. 

• A página 4 apresenta os copyrights (©), a ficha catalo-
gráfica e os créditos e dados técnicos da obra: endereços da 
editora, local de publicação, edição, nomes dos profissionais 
que produziram o livro.

• A página 5 apresenta a Folha de rosto. Quais são as 
diferenças entre a folha de rosto e a capa?   

A folha de rosto apresenta as mesmas informações da capa. 

www.autenticaeditora.com.br

ProPosta de sequência  
didática Para trabalho  
em sala de aula 
Graça Sette e Márcia travalha

... mas é segredo...
Jorge Miguel Marinho (autor)
Juliane assis (ilustrador)



Proposta de sequência didática para trabalho em sala de aula –  ... mas é segredo...2

A ilustração é diferente: um chaveiro com cinco chaves, quatro 
na cor cobre e uma azul.

• O que representa essa ilustração?

Chaves, em geral, representam algo secreto, segredo guardado; 
a chave azul representa o segredo das personagens do livro. 

leitura comPreensiva do texto
1) Conto é uma narrativa literária curta, com um pe-

queno número de personagens que enfrentam poucos pro-
blemas.

a) Quais são as personagens do conto?

Cecy e Alex.

b) Um conto pode narrar fatos comuns, cotidianos, ou 
fatos incomuns. Que tipo de fatos foram narrados em ...mas 
é segredo...? Exemplifiquem.

O conto narra fatos inusitados, incomuns: a personagem 
Alex tem asas azuis; a menina conversa com o vento; os dois 
conversam com o sol e as estrelas; o menino voa, as asas 
desaparecem...

c) O que esses fatos podem simbolizar?

A dificuldade que as pessoas que fogem aos padrões estabe-
lecidos pela sociedade enfrentam na convivência social; o 
preconceito contra os que são diferentes, contra as minorias.

2) Espaço ou cenário é o lugar onde se desenvolvem as 
ações. É possível identificar com exatidão os lugares onde 
se passam as ações?

Não há um espaço determinado. Há referências à escola, ao 
Horto Florestal, à casa.

3) É possível indicar com precisão quando os fatos acon-
teceram? Quanto tempo as ações narradas duraram? 

Não é possível determinar, com precisão, o tempo de dura-
ção da maioria dos fatos narrados: tanto pode ter sido uma 
semana, quanto um mês ou até mais. Apenas o tempo do 

desaparecimento do menino é indicado com precisão: dois 
dias, cinco horas, 32 minutos e 43 segundos (p. 35). A precisão 
para determinar o tempo pode indicar que a menina sentiu 
tanta falta do menino que ficou contando o tempo longe dele. 

• Chame a atenção para expressões que indicam a se-
quência temporal dos fatos: “A primeira vez”/“Num outro 
dia”/“Foi então”/“Agora...”

4) Conflito é o fato que provoca tensão e motiva as ações 
das personagens. Qual é o conflito nessa história?

Guardar o segredo de Alex. Nem ele nem Cecy sabem o que 
fazer com esse segredo.

5) Enredo ou trama é o conjunto de ações realizadas 
pelas personagens. Quais foram as ações das personagens 
para resolver o conflito?

O menino tentou esconder da menina o segredo, mas acabou 
contando. Os dois tentaram esconder o segredo das outras 
pessoas. Quando a menina percebeu que as asas dele estavam 
crescendo, deu ao menino uma blusa de manga comprida e 
gola alta para escondê-las. Sugeriu que ele contasse para a 
família, procurasse um médico. Ela negou para a família que 
conhecia o segredo. Os dois fugiram juntos.

5) Clímax é o momento de maior tensão da história. 
Qual é o clímax da história de Alex e Cecy?

O momento em que Alex voa e desaparece.

6) Desfecho é a resolução do problema. Expliquem o 
desfecho desse conto.

O menino voltou sem asas: no lugar delas, havia pequenas feri-
dinhas azuis que estavam desaparecendo - e o narrador alerta 
o leitor para o fato de que nem as personagens nem ele próprio 
entenderam o que aconteceu, mas que a história é verdadeira 
e continua em segredo. “...mas é segredo...”. Leve os alunos a 
refletir: o desfecho pode sugerir a aceitação do próprio corpo, 
o processo da passagem da infância para a adolescência, com 
todas as suas marcas, e a descoberta da sexualidade. 
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7) Em que pessoa a história é narrada? Exemplifique.

Em 3ª pessoa - “O segredo era só do Alex, e ficou sendo dela 
porque um dia ele contou pra Cecy.” p. 7. 

8) Explique o uso da 1ª pessoa, do pronome você e de 
expressões da fala coloquial nestes trechos:

“... não sei bem direito, juro, mas acho que os dois amigos 
foram ficando, um pouco azuis...” (p.15)

“Bom, o resto a gente já sabe, agora é só ver o que tem 
dentro do segredo que era do Alex e ficou sendo também da 
Cecy... Mas é segredo nosso, entendeu? (p. 17)

Agora, que esta história é de verdade, você não tenha a 
menor dúvida... (p. 36)

Para buscar interação com o leitor, o narrador comenta, opina 
em 1ª pessoa (“sei”,“acho”); dialoga com ele (“segredo nosso’; 
“ você não tenha a menor dúvida...”) e usa ainda expressões 
comuns na fala coloquial (“bom”, “agora”, “entendeu?”), tam-
bém com o objetivo de se aproximar do leitor.

8) Quais são as temáticas do conto?

Amizade, companheirismo, confiança, angústia, o ser di-
ferente, dificuldade de se aceitar e medo de não ser aceito 
pelos outros.

9) Explique o título do livro. 

O título está intimamente relacionado, primeiro, à ilustração 
da capa: sugere que o menino está contando seu segredo e 
pedindo que a menina não o conte para ninguém. Pode ser 
também uma solicitação do narrador: a história narrada é 
um segredo e o leitor deve guardá-lo só para si.

análise dos recursos linguísticos  
e estilísticos emPregados na 
construção do texto

1) Expliquem:
a) O uso de inicial minúscula e de reticências no título.

O uso de inicial minúscula indica que foi suprimido um 

trecho do título. As reticências no início também indicam 
supressão de trecho e as reticências no final podem ser um 
recurso para provocar curiosidade no leitor ou supressão de 
outro trecho. Peça que infiram o que pode ter sido suprimido. 
Sugestão: “Eu vou contar para vocês, mas é segredo, não 
contem para ninguém...” As reticências podem indicar, 
ainda, que a expressão “mas é segredo” está no meio de uma 
conversa, que coisas foram ditas antes (provavelmente, o 
segredo) e outras ainda serão ditas, ou que a conversa está 
terminando com uma entonação de suspense, ou que as 
reticências finais substituem um “viu?” 

b) O uso de linhas pontilhadas e reticências em deter-
minados momentos do texto.

Podem sugerir que o narrador está contando oralmente a 
história e a interrompe, faz algumas pausas para se lembrar 
do que aconteceu; podem revelar a dificuldade que as per-
sonagens e o narrador têm de entender os fatos ou podem 
também ser uma estratégia para provocar curiosidade no 
leitor e deixá-lo imaginar o que aconteceu, criando emoção 
e suspense. 

c) As frases interrogativas da p. 9:

Representam as preocupações e hipóteses de Cecy a respeito 
das consequências do segredo de Alex. 

e) O uso de letras maiúsculas nos trechos:
“O QUE A GENTE FAZ COM ESSE NOSSO SEGRE-

DO? A GENTE MOSTRA PRO MUNDO OU GUARDA 
SÓ PRA NÓS?” (p. 17)

“POR QUE A GENTE TEM QUE TER SEMPRE UMA 
COISA AZUL........?” (p. 21)

“CONTO OU NÃO CONTO?” (p. 26)

As maiúsculas são usadas para indicar a intensidade do 
sentimento das personagens por causa do segredo, como se 
elas estivessem “gritando” o que sentem.

f) A contradição de sentimentos em: “o amigo da Cecy 
apareceu um pouco triste e bastante contente.” (p. 35)
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Alex estava triste pela experiência de perder algo, mas feliz 
por ver seu problema resolvido.

g) O comentário: “Quer dizer, quando um filho da gente 
tem uma coisa azul, a gente finge que não sabe, que é pra 
essa coisa azul não ficar de verdade, e desse jeito ninguém 
tem que ver.”(p. 27)

Por ter dificuldade de enfrentar problemas (uma “coisa azul” 
diferente do usual) dos filhos, alguns pais fingem não ver o 
que está acontecendo.

• Peça que localizem, na p. 25, falas que revelam pre-
conceito contra as diferenças.

• Peça que identifiquem, na p. 27, trechos que mostram 
que problemas podem prejudicar desempenho escolar das 
crianças. 

leitura comPreensiva da relação 
entre texto e imagens

Oriente os alunos a apreciar e descrever algumas ima-
gens secundárias, relacionando-as ao texto: 

• As folhas voando carregadas pelo vento podem de-
notar a passagem do tempo. Assim como a presença de 
borboletas que simbolizam transformação, metamorfose. 
As figuras da borboleta e das folhas derrubadas pelo vento 
podem sugerir a passagem da infância para a adolescência.

• Outra imagem simboliza o conflito: um cachorro 
está cavando para encontrar ou enterrar um osso – seu 
segredo (p. 9).

• A tartaruga (p. 12) ilustra a fala do narrador: “Alex 
não disse mais nada, resolveu que ia ficar escondido bem 
lá dentro dele...” 

• O pássaro preso na gaiola (p. 14) é uma metáfora da 
situação de Alex. 

• As bolhas azuis e as penas voando (p. 21 a 25) repre-
sentam a intensificação do conflito, a proximidade do risco 
de o segredo ser descoberto.

• O relógio (p. 35) pode representar o tempo que passa 
mais devagar durante a ausência da pessoa querida.

• A imagem do gato observando a saída do menino 
(p.11), uma pomba (p. 17), brincando com as bolhas (p. 
23) e com uma pena (p. 37) pode representar a amizade, a 
fidelidade, o companheirismo do animal. 

amPliação da leitura
Opinem a respeito dos pontos de vista da personagem 

Cecy:
a) “[...] tem mentira bem boa, mentira de verdade, men-

tira de amigos de verdade mesmo, mentira de heróis.” (p. 33)
b) “[...] amigo que é amigo espera o amigo voltar, até se 

ele não voltar nunca mais nunca mais...” (p. 34)
c) “[...] como é que um menino e uma menina podiam 

se gostar os dois assim juntos, tanto assim...?”

atividades comPlementares

1) roda de conversa

a) Solicite que releiam o trecho da página 29 e discutam: 
Há tarefas que devem ser realizadas somente por mulheres 
(“coisa de mulher”) e outras, só por homens? 

b) Como as pessoas devem lidar com as diferenças? 

2) novo desfecho

Peça que criem outro desfecho para o conto.
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