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Aos meus pais, Josefa Maria e Francisco Osmidio, pela 

orientação e incentivo à minha jornada profi ssional 

para nunca desistir dos meus objetivos.

Ao meu esposo Nertan Gomes, pelo companheirismo, 

apoio e incentivo a todas as decisões de minha vida.

Aos meus sobrinhos Raul e Luiz Neto, meu afi lhado 

Arthur e minha prima Sthefany, primeiras crianças 

ouvintes e leitoras dessa obra.
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Gente ou animal,
cada um tem o seu lugar.
Aqui, apresento alguns.
Vamos escolher onde morar?
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Todo bicho tem um cantinho,
aquele lugar preferido,
para criar a família 
e servir de abrigo.
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Tem bicho especialista,
um verdadeiro arquiteto,
capricha nos acabamentos,
reforça as portas e o teto.
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As abelhas são exemplos
de capricho e delicadeza,
têm a casa mais bela
de toda a natureza.

8



Outra casa admirável
é a do senhor passarinho.
Escolhe sempre o melhor galho
e capricha em seu ninho.
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Já o sapo mora na lagoa.
Adora o seu lugar.
Lá, ele é muito feliz,
Alegre a coaxar.
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Um dilema vive o caracol,
todo dia aqui e acolá,
pois carrega a casa nas costas,
não tem lugar fi xo para morar.
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Da toca sai o coelho.
Precisa suas pernas esticar.
Sai correndo em disparada,
come e pula sem parar.
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A vaca mimosa e sua família
vivem no mesmo lugar.
Num cercado de madeira,
onde podem descansar.
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O cavalo ganhou uma casa nova
de seu cuidadoso dono.
É uma baia confortável,
para uma boa noite de sono.

16



Gato e cachorro são espertos,
gostam de carinho e mordomia.
Moram juntos com o dono
em uma mesma moradia.
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A dona galinha vive preocupada
com sua ninhada de pintinhos.
Tranca a porta do galinheiro
e se esconde em seu ninho.
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Porém, nem tudo que parece é.
Tem casa que pode confundir.
Naquele profundo buraco,
mora cobra, tatu ou jabuti?
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Cada bichinho faz o que pode
para ter o seu próprio lar,
um cantinho para chamar de seu,
onde possa descansar.
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O zoológico não é a casa dos animais.
Serve apenas para proteger aqueles que   

 já foram caçados. 
A sua verdadeira casa é na natureza
onde vivem livres e são amados.

23



Gabrielle Neara 

Sou Gabrielle Neara, ilustradora e artista que entre 
projetos de criação, gosta de dar vida a bonecos 
e personagens. Produzo também umas papelarias 
divertidas e participo de grupos de estudos e de 
debates sobre o feminino e feminismo. Esse é o 
terceiro livro que ilustro e que agora vai ganhar 
o mundo através de vocês.

Kerliane da Silva Uchôa

Meu nome é Kerliane da Silva Uchôa. Sou professora 
licenciada em matemática pela Universidade Estadual 
do Ceará (Uece). Nasci em Orós, mas moro em Quixelô, 
Ceará, onde leciono para crianças e adolescentes. 
Todos têm direito a um lar. No mundo animal não é 
diferente. Quando comecei a escrever este livro, quis 
mostrar a variedade de lares e aconchegos de cada 
animal e provocar a imaginação das crianças para 
levá-las a algumas delas que, possivelmente, elas 
nunca poderiam chegar perto, ou por ser perigoso ou 
pelo difícil acesso. Quero que essa história desperte 
a curiosidade das crianças e que apreciem a leitura.





Realização

Apoio

O Governo do Estado do Ceará desenvolve, com os seus 184 municípios, o 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC, com o compro-

misso de garantir e elevar a qualidade e os resultados da educação de suas 

crianças e seus jovens.

Publicada pela Secretaria da Educação do Estado, através do MAIS PAIC, a 

Coleção Paic, Prosa e Poesia, rica em identidade cultural, reúne narrativas 

de autores do Ceará que tiveram seus textos selecionados por meio de se-

leção pública. Esse acervo constitui um estímulo a mais para se ler e contar 

histórias em sala de aula, garantindo, assim, um letramento competente.


