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Apresentação
Um antigo conto chinês que aborda responsabilidade e culpa é recontado em cordel por Nireuda Longobardi,
que, além de escrever, assina as ilustrações da obra, todas feitas em xilogravura. O livro também conta com
uma breve explicação acerca da literatura de cordel, com exemplos dos diferentes esquemas de estrofes e
rimas, e da técnica empregada para ilustrar a obra.

Justificativa
A obra aborda ensinamentos e valores morais, ressaltando o reconhecimento da culpabilidade, atitude de
tolerância e responsabilidade. Destaca também o nível de sabedoria e discernimento de alguém por ocasião
do enfrentamento de um julgamento sobre suas ações. Além disso, a obra é construída em forma de cordel,
outro ponto importante da linguagem para ser explorado em sala de aula.

Projeto pedagógico
Como reconhecer nas pessoas os valores de caráter humano. Como identificar, compartilhar as necessidades
básicas para a sobrevivência do ser humano. Como reconhecer erros, omissões, intolerâncias praticadas
no meio social.

Temas secundários
Família, política social, comportamento, poesia, cultura.

Áreas de conhecimento
Arte, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências (social e política), Filosofia.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Educação, Saúde, Trabalho.
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Indicação
Para alunos a partir do 4º ano.

Objetivos
Conduzir o aluno, pela leitura, a atribuir sentido para o texto. Desenvolver a capacidade de associar o processo
de formação humana espelhado nos personagens da narrativa, mostrando como é possível mudar o rumo da
história de uma pessoa com pequenas atitudes. Mostrar até que ponto um indivíduo pode contribuir para a
sociedade se tornar mais humana e mais igualitária, envolvendo os estudantes em questões de conscientização
sobre os diferentes comportamentos do homem, suas relações e sua subsistência.

Antes da leitura
Criar situações para o aluno refletir, questionar e debater sobre o tema do livro, perguntando:
• O que pode levar alguém a furtar?
• De que modo a administração de um governo pode influenciar as condições de vida das pessoas?
• O que você sabe sobre fome, miséria e desemprego?
• Expor assuntos ligados ao tema, como as ocupações de moradores de ruas nos grandes centros urbanos
espalhados embaixo de viadutos, praças etc.

Sugestões
Solicite aos alunos que apontem:
• o título do livro;
• o nome da autora;
• o nome da ilustradora;
• a editora;
• o ano de publicação do livro.

Pergunte:
A quem a autora Nireuda Longobardi dedica a obra Ana e o mundo do avesso?

Iniciando a leitura
• Leve os alunos a fazer uma primeira leitura silenciosa, e, a lápis, sublinhar de leve as palavras que não
consigam ler ou cujo significado desconheçam.
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• Transcreva no quadro as palavras apontadas por eles.
Incentive os alunos a se manifestar sobre o livro, perguntando:
– Qual a sua opinião sobre o livro? Gostou da história?
– O assunto é de difícil ou de fácil compreensão?
– Houve algum trecho que você não entendeu direito?
Fazer uma releitura, mas revezando os papéis: ora o professor, ora um aluno, ora outro, sendo o
professor o modelo para o aluno observar a expressividade: pontuação, entonação, ritmo, pausa etc.
Analisar o texto com os alunos esclarecendo as dúvidas ou desconhecimentos de significado de
palavras e expressões.

Atividades
Oral
A. Organizar os alunos em dupla
Sugerimos estimulá-los a conversar e trocar ideias sobre suas interpretações e o que descobriram sobre o
sentido de frases e palavras.
Pergunte:
• Que tipo de relação as pessoas devem ter umas com as outras em uma sociedade?
• Em sua opinião, por que há nas grandes cidades tantos moradores de rua?
• Por que há tanta desigualdade social: alguns ricos, outros muito pobres?
Proponha, se possível em conjunto com professores de outras áreas, como Ciências, História e Geografia e alunos
de outras salas, um “bate-papo” sobre questões sociais e ambientais em sala de aula ou no pátio da escola.

B. Lendo imagens
Na página 31, a autora do livro oferece ao leitor explicações sobre como as ilustrações foram feitas, utilizando
a xilogravura.
Aqui no Brasil, entre as poucas mulheres xilógrafas, Nireuda tem utilizado a xilogravura colorida. Há quem
afirme que a xilogravura e o cordel são parceiros de longa data, há mais de um século.
Proponha aos alunos que façam um mapeamento nas ilustrações.
Provoque-os com perguntas sobre o significado das imagens, das cores, linhas e formas.
Depois que eles tiverem explorado atentamente as páginas, solicite:
1. Quais sensações ou sentimentos as ilustrações da capa despertaram em você?
2. Que tipo de ambiente mostram as imagens da capa?
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3. Escolha uma ou duas imagens e, com suas palavras, descreva-a.
4. O que as imagens escolhidas representam para você?
5. Qual seria a intenção da autora e ilustradora ao produzi-las?

Pesquise
• Como é feita e o que é a xilogravura do cordel?
• Como é o processo de xilogravura?
• Como e quando surgiu a xilogravura?
• Quais são as outras obras de Nireuda Longobardi publicadas pela PAULUS Editora?

Escreva
Observe e, depois, responda:
1. O que compõe a ilustração da dedicatória (página 3)? Quais foram as cores utilizadas?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. O que compõe as ilustrações da cena Feira em uma aldeia na China? Qual cor predomina as ilustrações?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Agora é com você
Elenque os elementos e cores que compõem as ilustrações dos textos páginas 6 e 7:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

No caderno ou em folha sulfite
Escolha um trecho da história e faça um desenho para ilustrar o que
nele aconteceu. Feito isso, mostre ao professor e colegas da sua classe.

C. Pensando sobre a história
1. Qual o assunto principal abordado?
2. Quem é o personagem principal?
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3. O livro menciona outros personagens. Quais são eles?
4. A história da semente da pera mágica transcorre em mais de um lugar. Quais são eles?

No caderno
Resuma a história em poucas palavras, citando os fatos principais e qual trecho mais lhe chamou a atenção.

Relembrando:
Estrofe é o conjunto de vários versos.
Verso é cada linha de um poema.

1. Leia e responda:
Era um homem muito pobre
que numa aldeia morava
e não tendo o que comer
diversas vezes furtava
pão ou tigela de arroz
e sua fome matava.
a. Com quantos versos a estrofe foi composta? __________________________________________________
b. De acordo com essa estrofe, um homem furtava pão ou tigela de arroz. Por que o homem tinha tal

comportamento? __________________________________________________________________________
Pensando sobre o texto:

2. De acordo com a narrativa, o homem foi pego por um guarda furtando uma pera e encaminhado para a prisão.
Passou semanas na cela
úmida, suja e solitária.
Após refletir, concluiu
que roubar não leva a nada.
Olhando para a janela
com sua face encharcada.
a. Quais eram as condições da cela em que o homem se encontrava preso? __________________________
b. Quanto tempo o homem passou na cela úmida e solitária? ______________________________________
c. Após refletir, a que conclusão o homem chegou? ______________________________________________

Agora é com você
Em sua opinião, o que você faria se estivesse na mesma situação daquele homem?
Também roubaria? Pediria? Ofereceria um trabalho em troca de uma pera? Como
você se comportaria? ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Escreva abaixo as palavras que rimam:
O que trazes para mim?
Perguntou o imperador.
Uma semente de pera,
majestade, meu senhor,
não é semente comum.
Respondeu sem temor.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Marque, no texto abaixo, os sons e as palavras que se repetem:
Pensava que iria morrer,
E sem ver o sol nascer.
Tudo isso por uma pera?
Então veio a perceber
Uma pequena semente
Dentro do bolso a mexer
Observando a semente,
uma boa ideia brotou:
- Guarda! Guarda! Apareça!
Imediatamente gritou.
O guarda mais que ligeiro
chegou e lhe perguntou:
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Para pensar e conversar com o colega.
1. Explore o sentido (significação) do texto abaixo:
Então o jovem ladrão,
frente àquele imperador,
falou olhando nos olhos
do monarca, seu senhor:
- Ao supremo magistrado
eu sugiro com louvor
- O Magistrado falou:
- Eu agradeço o presente,
mas preciso rejeitá-lo!
- Era claro e evidente
que em alguns raros casos
o justo é ineficiente.

2. De que modo podemos reconhecer a função social nas seguintes estrofes?
Disse o jovem rapaz:
- Todos aqui revelaram
Que a menos uma vez
Em suas vidas erraram,
Com intenção ou dissimulo,
Já mentiram e enganaram
No final dessa história,
eu sou um pobre coitado.
Sem um centavo no bolso,
e muito desassossegado,
preso por rouba uma pera,
sentindo-me injustiçado.

Vocabulário
Procure o significado para as palavras:
Furtar | Suculenta | Esbravejar | Desvalido | Encharcada
Inestimável | Reluzente Suborno | Subordinado | Magistrado
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Uma coisa leva a outra
• Em sua opinião, o que leva uma pessoa a praticar um crime? É da própria vontade dela?
• Quais seriam os fatores que a leva ao crime?
• Você conhece alguém que cometeu algum tipo de crime?
• O que você sente em relação à pessoa que rouba, furta ou mata? Há justificativa para
tais conduta?

Desafio
Escolha algumas das sugestões abaixo e desenvolva a atividade:
a. Escolha e musique algumas estrofes do poema.
b. Declame ou faça um repente com o texto da obra.
c. Transforme o poema em prosa ou em história em quadrinhos.
d. Dramatize a história.

Sugestões para avaliação:
Participação nas atividades; atendimento
às propostas de trabalho; desempenho nos
trabalhos em grupo e nos debates; criatividade.
Ressaltamos que as atividades aqui
propostas têm por objetivo oferecer
subsídios para a mediação do trabalho
pedagógico com a obra A semente de
pera mágica em cordel, da PAULUS
Editora, e que não pretendem ser
determinantes no trabalho desenvolvido
em sala de aula, tendo em vista que
somente o professor conhece as
necessidades específicas de sua turma.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

