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 Este  é um livro de interrogações. Será que é? Pode 
ser também de exclamações! Que não seja nunca de um 
ponto final, pois o propósito dele é a continuidade das re-
flexões apresentadas.
 A autora inspirou-se nas histórias infantis, nas brin-
cadeiras de criança e trouxe para a literatura a reflexão 
sobre meio ambiente natural, sobre relacionamentos so-
ciais, sobre a vida, enfim. Por vezes, as respostas prontas 
atrapalham o caminho. Nem sempre representam a reali-
dade. Por isto, tão importantes as perguntas. Por isto, tão 
importante buscar respostas. 
 Que este livro nos ajude a perguntar, a responder, 
a realizar! É mais uma publicação da coleção Contando e 
Cantando Histórias, que a CPRH disponibiliza como instru-
mento da Educação Ambiental.

Boa Leitura! 

 Paulo Teixeira de Farias
Presidente da CPRH

Apresentação



Será que é
Por que o saco é jogado na lixeira e não reciclado? 

Por que derrubam árvores? 

Por que os rios são sujos, fedidos, poluídos? 

Será que pássaro na gaiola canta  feliz? 

Por que não chove, quando não chove? 

Por que o sol queima o solo e a esperança de muita gente? 

Quem disse os serviços das mulheres e os serviços dos homens?

Por que manguezais sem pés de mangue? 

Será que rua é lugar de carro reinar?

Por que se quer tanto ser o que o outro é? 

Por que a gente se vê tão pouco? E vê tão pouco o pouco que vê? 



É a vida...! Será que é?

É a vida, numa cantiga de roda que roda, roda, roda... 

semeando perguntas e buscando resposta-inspiração!
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O saco não dá no pé   

Não dá porque não quer

Ele tá lá na lixeira

Não dá no pé porque não quer

Será que é?
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A árvore não tá de pé   

Não tá porque não quer

Motosserra tá na floresta

Ela não corre porque não quer

Será que é?
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O rio fede a chulé

Cheira ruim porque ele quer

Ele passa na minha cidade

Não cheira bem porque não quer

Será que é?
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Passarinho não canta “olé”

Não canta porque não quer

Tá preso lá na gaiola

Não bate as asas porque não quer

Será que é?
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Pitomba não tá no pé

Não tá porque não quer

O sol foi muito forte

Mas a pitomba forte é

Será que é?
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O mangue não tem mais pé

Não tem porque não quer

Ele tá na foz do rio

Não se segura porque não quer

Será que é?
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A chuva não molha Zé

Nem molha sua mulher

A culpa é de Rosinha

Não pede chuva, não tem mais fé

Será que é?
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Bicicleta deu marcha-a-ré

Não roda porque não quer

Aqui nesta cidade 

Não tem espaço porque não quer

Será que é?
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Papai não faz café

Não faz porque não quer

Ele diz que isso é chato

Que é serviço de mulher

Será que é?
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Tatá não conhece Teté

Não conhece porque não quer

Ela tá no facebook

No bate-papo com Lelé

Será que é?
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Zazá não conhece Zezé

Não conhece porque não quer

Ela mora no mesmo bairro

Na mesma rua que José

Será que é?
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Carneirinho não faz mais “mé”

Não faz porque não quer

Tá triste, aperreado

Só pensa em ser o que não é

Será que é?
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