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Deliciosos contos! Sempre presentes desde o berço, a adiarem a hora de dormir de 

bilhões de almas, a interromperem lágrimas, disputas e discussões com os seus 

encantamentos! Deliciosos contos que até hoje acompanham os primeiros passos dados por 

tantos indivíduos no mundo literário... São tantos e tantos já conhecidos, de inúmeras 

variedades, que penetram na vida das crianças de muitíssimas formas, seja por sua leitura 

direta, seja parodiados na televisão e em outros meios de transmissão. A criança tem um 

contato tão intenso com os contos que a maioria já vem para a escola carregando muitos deles 

em seu repertório cultural. 

Desde tempos antiquíssimos, povos dos cantos mais remotos do planeta compartilham 

experiências e criações com o próximo, que são passados ao longo das gerações em um 

constante processo de recriação. Muitos elementos semelhantes parecem se repetir nessas 

narrativas, mas cada conto retransmitido a cada público diferente é um claro testemunho de 

uma efetiva apropriação do texto realizado pelo ouvinte ou leitor. Isso significa que ao lidar com 

a narrativa, é tecida uma belíssima interação entre emoções e lembranças que desabrocham 

da essência da vida do leitor,  e que se associam às sensações transmitidas pelo conto, 

enriquecendo e recriando a obra infinitamente. É o que nos lembra Langlade e Rouxel (2004), 

ao tratar do sujeito leitor, este indivíduo que percebe uma obra de acordo com a sua própria 

perspectiva,  saboreando a obra com um prazer espontâneo e sincero.  Assim, quando leio 

“Um livro em minha poltrona para meu prazer”, a atenção se focaliza antes aos “elementos que 

remetem a minha personalidade global: meus conhecimentos literários e minhas leituras 

anteriores, sem dúvida, mas também minha experiência de mundo, minhas recordações 

pessoais, minha história própria” (ROUXEL, A., LANGLADE, G. 2004.) 

   O conto de fadas aparece como porta de entrada para estimular sonhos, esperanças 

e fantasias na criança, pois apela diretamente para os seus corações, olhos e ouvidos abertos. 

Ao abordar um conto, não se deve apenas se ater a uma mera esquematização  ou a sua 

decomposição em partes, mas deve-se antes visar despertar a criança para a importância do 

desenvolvimento de uma leitura subjetiva, prática esta que a leve a questionar, sonhar e a 



recriar ativamente  o repertório que consigo já traz. Falemos de duendes, fadas, bruxas e 

outros seres mistreriosos, mas não para mencioná-los como meros elementos que compõem 

mais um gênero textual, mas procuremos explorar até a mais profunda raiz desta relação 

intrincada que tais seres estabeleceram com a história humana e a vida da própria criança 

atual, o mais jovem fruto desta humanidade. Procuremos descobrir através da leitura de um 

conto a forma como diversos povos de tempos distantes lidavam com as suas crenças e 

tradições, constituíam suas relações sociais, quais eram seus valores e temores, e como isso 

foi se depositando hoje em tantos países sob forma de tamanho legado cultural. O contato com 

os demais povos e culturas é um fator imprescindível para a formação de um indivíduo 

plenamente integrado com a sociedade em que vive, a fim de eliminar barreiras, preconceitos, 

e despertar curiosidade, respeito e reflexão para com a multiplicidade dos povos que convivem 

neste planeta.  Quanto maior o contato da criança com tal contexto diverso, sem dúvida mais 

profunda será a sua formação, que será pautada pela riqueza das diversidades étnico-culturais 

e pela herança de tradições milenares. 

  E por último, ao observarmos a linguagem e as ilustrações da obra, tentemos nos 

sensibilizar quanto ao profundo respeito e sinceridade introduzidos pelo autor e ilustrador 

quando se lançaram neste maravilhoso projeto de ofertar um bem de ótima qualidade às novas 

gerações. Tratando assim o conto em todo o seu poder e riqueza como gênero, tanto em 

termos literários como estéticos, a nossa esperança é de que através desta seqüência didática, 

o aluno possa fortalecer ainda mais esta saudável relação com as magias da leitura. 

 

2- OBJETO DE LEITURA E OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS 

   O público-alvo será composto por alunos do Ciclo I do 4º ano ( 8-9 anos). Por ocasião 

deste trabalho com contos, foram desenvolvidos os seguintes objetivos a serem desenvolvidos 

ao longo das aulas: 

Explorar o conto essencialmente como fonte e reflexo dos elementos culturais e 

tradicionais de outras épocas e países, provendo assim a oportunidade da criança 

estabelecer vínculos com as demais culturas,  assim como aprofundar o seu respeito 

para com as diversidades e o imenso patrimônio cultural da humanidade.  

   Para especificar esta proposta, destacamos entre os contos selecionados, “A ALMA E 

O CORAÇÃO DA BALEIA”, uma história contada por esquimós do Alasca. Ao trabalharmos 



com esta narrativa, procurar-se-á pôr as crianças em contato com aspectos tradicionais e 

culturais do povo esquimó, o seu modo de vida, assim como mostrar a elas a harmonia da 

relação que mantêm com a natureza,  tendo como base para reflexão os elementos do conto 

que ilustram de forma natural os traços únicos que caracterizam este povo. O conto em 

questão aborda temas existenciais, sobre a fragilidade da vida, o que constitui a possibilidade 

de belíssimas aprendizagens a partir da abertura às concepções de vida de outra cultura. Outro 

conto escolhido, “MUSHKIL GUSHA”, de origem iraniana,  apresenta às crianças a magia dos 

seres fantásticos e encantamentos surgidos entre as regiões desérticas do Oriente Médio, o 

que proporciona um grande enriquecimento, tanto em termos histórico-culturais quanto em 

conhecer diferentes entidades mágicas concebidas por outros povos. 

O objetivo central visará ser cumprido tendo como base os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Trabalhar as estruturas textuais do conto de modo simplificado , destacando 

com as crianças alguns dos elementos normalmente presentes em contos, como as 

expressões comuns para marcar o início do conto, situação inicial, complicação, clímax, 

desfecho, narrador. Estas ferramentas serão passadas às crianças apenas como auxílio 

para uma atividade em que se pedirá que escrevam um conto. Porém, esta parte objetiva 

do trabalho não deve se sobrepôr à abordagem mais subjetiva de penetração no universo 

simbólico e reflexivo proporcionado pelo conteúdo dos contos. O mais importante nesta 

proposta será de destacar às crianças os elementos e as particularidades que marcam e 

distinguem o conto dos outros gêneros textuais em termos histórico-culturais, tradicionais, 

as peculiaridades que marcam a sua passagem da oralidade para a escrita, mostrando 

assim como este gênero foi tomando forma ao longo dos anos entre os mais diversos 

povos do planeta. As histórias da obra selecionada giram em torno de quatro temáticas 

centrais e universais de contos clássicos: Encantamentos, Trapos e Plumas, Heróis e 

Heroínas,  e O Amor tudo vence. Cada uma destas características, que foram propostas 

pelo autor da obra,  serão explicadas de maneira mais detalhada ao longo da seqüência 

didática, e serviram como base para a seleção dos contos trabalhados, pois considerou-se 

que abordam características que permitem uma exploração mais profunda do conto em sua 

essência e universalidade.  

2) Incentivar as crianças a desenvolverem suas próprias perspectivas e referências a 

partir da discussão e interação com os contos lidos; em outras palavras, levá-las a 



incorporarem o conto como parte de suas experiências e conhecimentos para a vida. 

Assim, como se verá adiante na seqüência didática, cada conto será acompanhado por 

sessões de discussão e compartilhamento, tendo o professor como mediador das 

experiências pessoais das crianças com os aspectos abordados de forma direta e 

indiretamente nos contos. Serão também propostos exercícios (especificados adiante) que 

visarão trabalhar com as crianças a identificação do ouvinte/leitor com os personagens, 

identificar semelhanças entre suas situações, diferenças, formular opiniões, desenvolver 

senso crítico, criatividade... 

3)  Encontrar elementos próprios da cultura de cada região nas histórias, saber associá-

las e compará-las com a realidade que circunda a criança. Procurar aprofundar-se mais 

sobre o significado e a valorização destes elementos culturais apresentados. Ao trabalhar 

cada conto, o professor deverá destacar elementos que julgar interessantes para 

apresentar uma outra cultura às crianças, sendo estes, por exemplo, aspectos peculiares 

de seu modo de vida, caracterísitcas naturais e históricos das regiões de origem, crenças e 

tradições. Estes aspectos serão explorados mais profundamente por meio de discussões e 

pesquisas feitas pelas crianças e apresentações preparadas pelo próprio professor.  

4) Procurar interepretar as ilustrações da obra, enxergar novas possibilidades de 

leituras, analisar intenções e mensagens trazidas pelo ilustrador em conjunto com a parte 

textual. Feita a leitura da obra, as ilustrações devem ser observadas com atenção pelo 

pofessor e pelos alunos, e o professor deverá buscar nelas elementos que permitem uma 

identificação mais forte com a presença da subjetividade do ilustrador, que mostre seu 

esforço em prover sustento e complemento ao conto. Assim, é preciso que se incorpore 

profundamente a parte textual e que esta seja ligada à ilustração através de leitura e 

reflexão minuciosa prévia, para abordá-las depois nas discussões com as crianças, 

chamando atenção para expressões dos personagens, cores utilizadas, paisagens, etc. 

   Visando tais objetivos, a obra selecionada é “Volta ao mundo em 52 histórias”, com 

narração de Neil Philip e ilustrações de Nilesh Mistry, da editora Companhia das Letrinhas. 

Trata-se de uma coletânea de 160 páginas, contendo  52 contos recolhidos de 33 países nos 

cinco continentes, incluindo desde clássicos com os quais já estamos bem familiarizados, tais 

como A Bela Adormecida, João e o pé de feijão, e até oferece contos mais desconhecidos 

pelas crianças hoje, como aqueles provenientes de remotos povos africanos, tribos indígenas, 

povos europeus nórdicos, e muito mais.       



   O livro conta com belíssimas ilustrações que se espalham pelo livro todo, sob forma 

de desenhos, quadros famosos e fotografias que dialogam com cada um dos contos narrados. 

Esta interação rica das imagens com as narrativas permitem que os alunos estabeleçam 

vínculos históricos, culturais, geográficos com este belo planeta e sua longa história em uma 

viagem literalmente encantadora. A obra inicia com uma apresentação introduzindo o leitor às 

origens remotas dos contos de fadas nos diversos países e a sua transformação ao longo das 

gerações. Seguindo esta introdução, é feita uma abordagem de elementos que encontramos 

tipicamente nos contos de fadas do mundo todo, como  é o caso da justiça infalível nas 

histórias, nas quais quase sempre há generosas recompensas para os bons e severos castigos 

para os maus.  

   Todos os contos da coletânea são complementados por quadros paralelos ilustrados, 

contendo informações sobre sua origem, tema e símbolos, assim como sobre locais e 

personagens relacionados com os protagonistas, sobre o país e a época em que teriam se 

desenrolado, etc.  Cada uma das obras foram frutos da pesquisa e da organização do autor 

Neil Philip, que é especialista em mito e folclore na literatura infantil. A obra apresentou-se, 

portanto, como ideal para a proposta, que consiste justamente em introduzir a criança não 

somente ao mundo dos contos, mas também para levá-la a descobrir e saborear os inúmeros 

elementos culturais, sociais, e histórico-geográficos de diversos povos, através de um bom 

aproveitamento da parte textual e ilustrativa da obra.  

 

3. SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

Foram selecionados 3 contos para serem explorados ao longo de 7 aulas, sendo 

reservadas duas aulas para cada conto e uma aula especificamente para permitir uma maior 

familiarização do aluno às particularidades do conto como gênero textual, sem trabalhar com 

nenhum conto específico neste dia. 

 

3.1. AULA 1 - APRESENTAÇÃO DO GÊNERO CONTO PARA AS CRIANÇAS 

1) Levar vários livros de contos de fadas clássicos, e apresentando-os às crianças, 

discutir as seguintes questões: Vocês sabem como costumam chamar essas histórias? 

Explicar a elas que essas histórias são comumente conhecidos como contos, e continuar: 



Por que estas histórias são chamadas contos? Para vocês, o que são contos? Quais contos 

vocês conhecem? Como vocês conheceram esses contos? 

2) Explicar sobre as possíveis origens dos contos, baseando-se na introdução do livro 

Volta ao  Mundo em 52 Histórias, que descreve em um belo trecho os primórdios dos 

contos de fadas “ histórias narradas durante séculos ao pé do fogo no mundo inteiro, em 

distantes zonas rurais e vilarejos remotos, distraindo e instruindo os numerosos ilustrados 

do passado.” (PHILIP,1998, p. 14). Nesta explicação, o professor pode mostrar a elas o 

quadro pintado “História de uma noite de inverno”, do pintor inglês Daniel Maclise, 

ilustrando a página 14, que retratou uma família ouvindo a história contada pela avó: 

destacar os personagens da ilustração, as suas expressões de concentração e fascínio em 

torno da contadora, a noite escura e fria do lado de fora e o aconchego da história em volta 

da lareira) 

Ainda baseando-se nas palavras do autor: “Quando contavam aos filhos a história de 

Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, os pais pretendiam ensiná-los a não falar com 

pessoas estranhas. Foi assim que aprenderam essa lição, e assim seus netos também a 

aprenderão. A mesma história era transmitida de geração a geração, sempre com o mesmo 

objetivo.” (PHILIP, 1998, p. 8) Assim, povos do mundo inteiro, ingleses, esquimós, 

americanos, japoneses, expressavam suas vidas nos contos: contavam sobre seus 

costumes, suas festas, suas tristezas, seus medos, tesouros, que são muito variados. 

   Seus enredos são antiquíssimos, e muitas vezes se repetem com os mesmos 

detalhes em diferentes culturas e nos diversos continentes. Podem ser antigos, mas nunca 

são iguais, pois se renovam constantemente à medida que vai passando de um contador 

para outro. São um pouco que nem sonhos. Vão surgindo de imagem em imagem, de cena 

em cena, e transportam magicamente o leitor para lugares onde tudo pode acontecer, de 

acordo com o que sente, o que imagina. O contador incluía em um conto suas próprias 

crenças, emoções, esperanças e anseios, modificando-o ao retransmiti-lo. Assim, será 

diferente escutar uma história da Bela e a Fera, por exemplo, contada em um livro de 

Andersen, com uma história recontada na versão da Disney, por exemplo. Será diferente 

uma história da Chapeuzinho Vermelho contada por alguém na França, e contada por 

alguém no Brasil. Será diferente se for contada por uma avó para seus netos, e se for 

contada de uma criança para a outra. Esta é a bela tradição da narração oral existente em 

um conto de fadas. 

3) Pedir a algumas crianças que narrem do jeito que conhecem alguns contos 

conhecidos, como o da Cinderela, dos Três Porquinhos, e perguntar às outras crianças se 



notaram diferenças com as versões que já escutaram ou leram antes, e para que 

comentem estas diferenças. Feito isso, comentar com elas que em um conto de fadas, 

notamos que há muitos elmentos que se repetem com freqüência (explicação elaborada 

novamente a partir do livro selecionado):  

Reúnem elementos fantásticos, eternos, imaginários, que tem o poder de fazer uma 

princesa dormir por cem anos e de transformar uma abóbora em carruagem, animais que 

falam e até podem se tornar mais espertos que o homem; os justos são geralmente 

recompensados no fim e os maus são castigados; homens. Além disso, há sempre a 

presença de seres misteriosos, como fadas, duendes, elfos... Nas regiões rurais realmente 

acreditava-se na sua existência e em seu poder, e muitas vezes consideravam-nos 

responsáveis por desastres, catástrofes naturais, sumiços, etc. Ao se fazer essa explicação, 

seria muito bom mostrar as imagens ampliadas do próprio livro, que tem lindas ilustrações 

de criaturas misteriosas e cenas mágicas de vários contos de fadas, a fim de transmitir um 

pouco desta atmosfera fantástica presentes nas narrativas e nas crenças dos povos 

antigos. Perguntar se as crianças conseguem identificar quais são os seres mágicos 

retratados nos quadros, e quais outros seres mágicos conhecem nos contos. 

4) Para terminar, as crianças, por sorteio, receberão uma lista com uma série de 

palavras diversas relacionadas a elementos presentes em contos clássicos, assim como 

elementos  do seu cotidiano, e utilizando estas palavras, terão de trabalhar em grupo para 

criar um conto curto e expô-lo para a turma:  

 

Ex: coelho, fantasma, gruta, telefone, fórmula mágica, escola, duende.  

 

Através desta atividade, procura-se explorar livremente a sua criatividade, pintando o 

seu cotidiano com elementos mágicos e fantásticos de um conto, enxergar diferentes 

possiblidades e desfechos em situações e elementos com os quais já estamos tão 

familiarizados.  Para iniciar esta atividade, esclarecer com as crianças e registrar de modo 

simplificado alguns dos elementos básicos que tradicionalmente compõem os contos: 

expressões comuns para marcar o início do conto, situação inicial, complicação, clímax, 

desfecho, narrador, etc. 

 

3.2. AULA 2 – TRABALHANDO COM O CONTO “A ALMA E O CORAÇÃO DA 

BALEIA”(ALASCA) 



1) Comentar antes com as crianças sobre o universo do conto que será lido: uma bela e 

triste história contada entre os esquimós do Alasca, que transmite o respeito deste povo 

pela beleza e fragilidade da vida no ambiente inóspito do Ártico. Discutir sobre a região do 

Ártico: a sua fauna e flora, o clima, os povos que vivem lá; como comem, como se vestem e 

sobrevivem no frio rigoroso, os seus idiomas, destacar sobre a sua cultura de convivência 

harmoniosa com a natureza e respeito absoluto para com o seu equilíbrio. Nesta parte 

introdutória, sera também interessante mostrar aos alunos fotos dos povos esquimós, 

inclusive das crianças deste povo, permitindo que todos tenham contato com o seu modo 

de vida tão rico e diverso. 

2) Ler o conto com as crianças 

3) Discutir as idéias principais do conto com as crianças, emoções, preocupações, 

memórias que lhes vieram à mente. Destacar a questão do encantamento, muito freqüente 

em contos de fadas: é comum os personagens serem transformados por algum 

encantamento. A missão do herói consiste muitas vezes em reconhecer a essência da 

pessoa que está por trás da aparência. Neste conto, o encantamento que se rompe com a 

chegada do corvo é a própria vida, “o dom mais precioso e mais frágil de todos” (PHILIP, 

2009, p. 17).  

   As ilustrações devem ser observadas com atenção, buscando nelas elementos que 

permitem uma identificação mais forte com as mensagens transmitidas no conto, mostrando 

a presença da subjetividade do ilustrador ao sustentar e complementar o conto em suas 

ilustrações. Por exemplo, pode-se destacar a expressão da jovem que vive dentro da 

baleia: que sensação se depreende pela sua expressão (tranqüilidade, bondade)? Será que 

isso mostra o carinho e o coração que o povo esquimó sente pela baleia, pela mãe-

natureza? Como o ilustrador retrata a casa “muito limpa e confortável, bem iluminada e 

quentinha” na imagem? Como o autor desenhou o “homenzinho feio e estropiado” 

associando-o ao corvo? 

Seguem algumas sugestões de questões que podem ser abordadas com as crianças: O 

que será que significa a frase da jovem: “É só a vida... A vida e o ar que se respira” ? O que 

essa frase denota? Calma, equilíbrio, serenidade? Destacar que, no conto, o corvo 

desobedeceu à jovem, acontecimento freqüente em tais narrativas, quando uma promessa 

é sempre quebrada e desencadeia alguma conseqüência grave e inesperada. Qual foi o 

erro do corvo destacado no texto? “Se intrometer onde não foi chamado e destruir algo de 

belo que não conseguira compreender”. O que significa isso? Por que a declaração do 

corvo de ter matado a baleia fez com que se tornasse um grande homem? Os esquimós 



admiram e respeitam qualquer pessoa que consiga matar um animal. O que vocês pensam 

disso? Para vocês, o que significa matar um animal? Será algo necessariamente maldoso?, 

e outras questões que o professor julgar pertinentes para aprofundar a apropriação do texto 

pela criança. 

 

3.3. AULA 3- CONTINUANDO O TRABALHO COM O CONTO “A ALMA E O CORAÇÃO 

DA BALEIA”  

     1) Repassar oralmente o conto junto com as crianças, escolhendo algumas delas 

para que recontem alguns trechos específicos da história baseados nas ilustrações. Discutir 

novamente algumas das questões que tinham sido levantadas com a leitura do conto. 

2) Pesquisar na internet sobre outros povos indígenas, como na América do Sul e 

no resto do continente norte-americano. Em seguida, elaborar cartazes simples com fotos e 

explicações que respondam para as seguintes questões: Que tipo de valores e crenças 

estes outros povos indígenas teriam em comum com os inuits? Como é a sua relação com 

a natureza comparada com o homem moderno nos centros urbanos a nossa volta? E 

outras questões podem ser elaboradas, a critério do professor. 

3) Para encerrar a aula, cada aluno registrará as suas memórias sobre o conto 

trabalhado: como diz a palavra memória, não se trata de resumir e recontar a narrativa, mas 

de escrever um pequeno texto reflexivo colocando nele as suas visões espontâneas sobre 

as questões abordadas, as emoções, dúvidas que surgiram, e ilustrar o conto de acordo 

com as suas impressões, conforme a sua criatividade, através de fotos, recortes de jornais 

e revistas. 

 

3.4. AULA 4 – TRABALHANDO COM O CONTO “MUSHKIL GUSHA” (IRÃ)  

 

1) Esta história foi selecionada por ser um conto bem divertido e que contém 

interessantes abordagens da cultura desértica no Oriente Médio, além de apresentar seres 

fantásticos da região.  

2) Introduzir a próxima história para as crianças: esta, diferente do Pólo Norte 

gelado da última história, se passa lá no deserto iraniano, em terras muito quentes, onde a 

plantação é seca e rara. O professor pode até preparar o ambiente passando uma música 

de fundo calma, típicas do estilo do Oriente Médio. 



3)  Falaremos que nesta história, aparecerá um personagem mágico de contos 

iranianos, diferente das fadas, dos gigantes, e das bruxas com que estamos acostumados: 

trata-se do bom guardião Mushkil Gusha, o misterioso cavaleiro dotado de poderes 

mágicos, atuando como se fosse um anjo da guarda. Segundo a lenda, ele pode ser 

invocado para proteger as pessoas quando se jejua dois dias seguidos, uma quinta e uma 

sexta-feira, e depois conta sua história para uma criança. Ele está sempre disposto a ajudar 

os mortais comuns, porém em troca exige lealdade absoluta. Toda esta parte introdutória 

deve ser feita com bastantes ilustrações e fotos dos elementos descritos, que mostrem bem 

as características descritas sobre a região em questão.  

4) Leitura do conto Mushkil Gusha  

5) Discutir com as crianças outros detalhes da obra, observando as ilustrações: 

Perguntar se elas conhecem os bazares do Oriente Médio: amplos mercados com várias 

lojas que vendem de tudo, jóias, tecidos, perfumes, especiarias, comida, animais, onde 

ocorre grande interação entre vendedores e compradores. Qual foi a situação engraçada 

que ocorreu neste mal-entendido entre o vendedor e a esposa do lenhador? A princesa 

prendeu o pobre lenhador, confiscou os seus bens, e o expôs à zombaria em praça pública 

sem nem procurar o colar e sem nenhuma prova. O que vocês acham disso? Será que uma 

coisa dessas poderia acontecer hoje em dia só porque uma pessoa tem poder e riqueza? 

6) O professor também pode comentar outro importante aspecto freqüente no 

conto, o chamado “Trapos e Plumas”, conforme definido pelo autor da coletânea, quando 

muitas pessoas enriquecem da noite para o dia nos contos de fadas, “trocando os trapos de 

sua pobreza pelas plumas de uma vida luxuosa.” Às vezes, essa grande mudança se deve 

a um simples lance da sorte, ou até como uma recompensa concedida à bondade, à 

coragem ou à fidelidade do protagonista. Naturalmente, quem ganha dinheiro fácil também 

pode perdê-lo com a mesma facilidade, e quem exige demais da sorte geralmente acaba na 

miséria. Na história, por que será que Mushkil Gusha ajudou o pobre lenhador?   

7) Observar as ilustrações: como o ilustrador retrata a paisagem seca do conto? O 

que lembra as fromas de estrelas que se sobrepõem às imagens? (janelas do palácio, 

como se alguém estivesse observando os acontecimentos?) Que tipo de sensação trazem 

as cores fortes e vivas da ilustração? Etc.  

 

3.5. AULA 5- CONTINUANDO O TRABALHO COM O CONTO “MUSHKIL GUSHA” 

 



1) Repassar oralmente o conto junto com as crianças: o professor cita alguns 

trechos ou palavras específicos e pedem que as crianças expliquem a parte 

correspondente na narrativa. Discutir novamente algumas das questões que tinham sido 

levantadas com a leitura do conto.  

 

2) Pedir às crianças que pensem novamente em Mushkil Gusha, o Removedor de 

Dificuldades: pensar um pouco e apresentar, uma de cada vez, quais são as suas 

dificuldades que gostaria de pedir que Mushkil Gusha resolva, e que história gostaria de 

contar para outra criança para que seu desejo seja realizado. Sentadas em roda, o 

professor pode passar cestas com tâmaras e passas para as crianças experimentarem e 

conhecerem os frutos secos comumente consumidos nestas regiões de climas desérticos. 

 

3) Para encerrar a aula, cada aluno registrará as suas memórias sobre o conto 

trabalhado, da mesma forma que foi feita na aula com o conto anterior. 

 

3.6. AULA 6 - TRABALHANDO COM O CONTO “SOLIDAY E O CORVO” (JAMAICA) 

1) Explicar que a  história “Soliday e o corvo” se passa em uma bela ilha montanhosa do 

Caribe chamada Jamaica, notável por suas belezas naturais. Pode-se apresentar 

novamente com bastantes ilustrações e música as características naturais e culturais do 

país. Nesta história, conheceremos Anancy, personagem imaginária local que se 

caracteriza pela esperteza, pela preguiça e pelo otimismo. Geralmente assume a forma de 

aranhas e vive de ludibriar os poderosos, vangloriando-se de façanhas que não realizou.  

Esta personagem veio originalmente de Gana, da África Ocidental, incorporada pelos 

escravos ao folclore caribenho. Será interessante o professor trabalhar um pouco a história 

da Jamaica, explicando o seu passado como colônia da Inglaterra, daí o motivo do país 

adotar o inglês como um idioma principal, conforme até podemos ver nos nomes que 

aparecem nos contos (Soliday, Kingston). É possível até abordar um pouco o contexto 

histórico das colonizações, e dos escravos africanos que vieram trabalhar no país. Estes, 

mesmo em meio à exploração, preservaram e retransmitiram a sua cultura de origem, 

através de contos, crenças, danças, religião, tradições, etc, adicionando cor à cultura loal. 

O professor pode até estabelecer um paralelo desta situação dos escravos caribenhos com 

os escravos africanos que vieram ao Brasil.       

2) Leitura do conto 



3) Discutir com as crianças as suas impressões e reflexões com a obra, observando 

juntos as ilustrações. As seguintes questões podem ser abordadas:  

4) Qual a astúcia empregada por Soliday para matar o corvo? O personagem corta a 

língua e os dentes do corvo para provar que o matou. Conhecem algum conto em que 

acontece alguma coisa semelhante? Pode-se abordar também a característica Heróis e 

Heroínas, conforme descrito pelo autor da coletânea: “Coragem e perseverança 

constituem duas das qualidades mais importantes que os heróis e heroínas dos contos 

de fadas devem ter.[...] São eles que fazem e acontecem. Não esmorecem nem perdem 

a cabeça se por desgraça se vêem casados com um assassino, perseguidos por uma 

madrasta malvada, ou ameaçados por uma monstruosa cabeça voadora.” (PHILIP, 

2009, P.87) É o que acontece, por exemplo, em contos conhecidos como João e o Pé 

de Feijão, Barba Azul, Branca de Neve, etc.  

3.7. AULA 7- CONTINUAÇÃO DO TRABALHO COM O CONTO “SOLIDAY E O CORVO”   

1) Repassar oralmente o conto junto com as crianças, escolhendo algumas crianças 

para que contem a história baseadas nas ilustrações. Discutir novamente algumas das 

questões que tinham sido levantadas com a leitura do conto.  

2) O professor pode destacar a seguinte questão: neste conto, procura-se explicar uma 

causa possível que levou as aranhas a se esconderem no teto. Explicar para as crianças 

que existem muitos contos antigos que já aparecem em culturas muito primitivas, 

explicando como surgiram seres, objetos, eventos ou características. No Brasil também 

existem contos semelhantes, que explicam sobre a origem da vitória-régia, da mandioca, da 

lua, etc...   

3) Pode ser feita uma atividade em grupo para a aula toda, pedindo que as crianças 

pesquisem em livros e na internet algum “conto de origem” que exista no Brasil e em outros 

países e que contem as histórias encontradas para a turma, através de ilustrações feitas à 

mão. Quem quiser pode até inventar o seu próprio conto de origem. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A obra selecionada, “Volta ao mundo em 52 histórias” é uma obra sem dúvida fantástica 

tantos em termos textuais quanto estéticos, por abordar justamente tantos contos que hoje, 

freqüentemente chegam às crianças através dos canais modernos de comunicação ou através 



de obras literárias de qualidade muitas vezes duvidosa. Percebe-se nitidamente que cada 

conto é trabalhado e escolhido com o maior cuidado, redigido e talhado de forma a harmonizar-

se perfeitamente com cada uma de suas ilustrações, proporcionando prazer, sonho e reflexão 

sem limites. 

 É diante de tais obras que somos levados a refletir novamente quanto ao significado e 

relevância das delícias da literatura infantil. Desde que se tratem de obras de qualidade, na 

qual estejam claramente expressos o esforço sincero e a espontaneidade da articulação entre 

autor e ilustrador, estas sempre surgirão como enormes baús de possibilidades a serem 

exploradas entre professores e alunos, pais e filhos, irmãos e irmãs.  Como nos lembra Peter 

Hunt, “A suposição que a literatura infantil seja necessariamente inferior a outras literaturas é, 

tantos em termos linguísticos como filosóficos, insustentável. [...] Supor que a literatura infantil 

seja de algum modo homogênea é subestimar sua diversidade e vitalidade.” (HUNT, 2010, p. 

48)  

Tais infelizes preconceitos apontados pelo ensaísta britânico são infelizmente reais. A 

grande difusão de obras de má qualidade, que se auto-denominam como literatura infantil por 

apresentarem linguagem barata e desprovida de qualquer significado relevante (por estarem 

“adaptadas à compreensão do público infantil” pode ser apontada como uma das causa 

principais para a formação de tais estereótipos com relação à literatura infantil. Partindo de tais 

pressupostos, é muito comum aos professores apenas se restringirem a uma exploração 

precária e limitada do livro em suas mãos, sem saber distinguir a qualidade e a paixão que 

foram injetadas em certas obras, com o descaso e desleixo que se fazem em outros. Não 

tomam o cuidado de apropriar-se da obra de forma mais profunda e significativa, contentando-

se apenas e decompô-la de maneira objetiva, técnica e esquematizada aos seus alunos.  

  Conforme as reflexões de Annie Rouxel (ROUXEL, 2004.), “A utilização do texto é 

antes de tudo sinal de apropriação do texto pelo leitor e fonte de seu prazer. Ela é constitutiva 

da experiência do leitor. Ajuda a moldar “o texto do leitor”, lugar de encontro entre os sinais do 

texto e a trama de uma existência.” Nada mais certo do que esta abordagem ao se lidar com 

uma obra de literatura infantil. Um livro de verdadeira qualidade possibilita não apenas uma 

análise linear e superficial, mas se desdobra em inúmeras dimensões e viagens sem fim. 

Embora esta seqüência tenha sido elaborada sem qualquer especialização ou profissionalismo 

prévio, o prazer e satisfação genuínos provenientes da leitura da obra selecionada levam a um 

desejo espontâneo de compartilhamento com outros leitores, sobretudo com o público infantil, a 



fim de partirmos juntos para reflexões e extensões mais profundas do conteúdo lido. Contando 

com a extrema imaginação e capacidade de observação das crianças, é possível escavar mais 

detalhes e interpretações antes despercebidas, tanto na parte textual quanto visual. Aliando as 

nossas experiências com a rica bagagem cultural a que elas têm acesso hoje em dia, por conta 

do rápido desenvolvimento dos meios de comunicação, sentimos que podemos ir mais e mais 

longe a cada obra trabalhada.   

    Apesar de não ter sido possível explorar todos os contos da obra nesta seqüência 

didática, foi possível depreender uma magia e respeito sem precedentes dos organizadores da 

coletânea para com o fantástico universo dos contos de fadas.  Este anseio pode ser 

transmitido naturalmente a qualquer leitor, independentemente de faixa etária; basta apenas 

olharmos cuidadosamente para a forma como cada palavra foi selecionada, para as cores e 

traços escolhidos em cada uma das ilustrações. Todos os contos poderiam ser trabalhados de 

inúmeras formas e sem dúvida trariam sementes para muitas outras discussões. Ao trabalhar 

com literatura infantil em sala de aula, a tarefa do professor consiste em realizar uma mediação 

(nem sempre necessária) entre a criança e a obra, unicamente no sentido de mostrar a elas 

que não há limites para aprendizagens significantes e duradouras. Ao cumprir tal empreitada, o 

que mais importa é a escolha de obras saborosas com uma sábia condução das suas 

explorações, garantindo sempre que as aprendizagens vão em sentido duplo, do professor 

para o aluno, e do aluno ao professor.   
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