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Especial Formação de Professor

Por Beatriz Tavares de Souza*

Ana e o mundo do avesso
Autora: Mônica Guttmann
Ilustrações: Bill Borges
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP.
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Apresentação
Ana é uma menina esperta e sensível, que tenta descobrir qual é seu lugar no mundo. Para isso, ela viaja até
o Mundo do Avesso em busca de respostas que nem sempre são fáceis de ser achadas, mas essenciais para
que se encontre a verdadeira felicidade.

Justificativa
O livro é aborda conflitos existenciais, como aceitação, confiança, compartilhamento de sentimentos e dúvidas do universo infantil, que podem ser trabalhados em debates ou discussões em sala de aula.
Projeto Pedagógico
Qual o nosso papel ou lugar no mundo? Considero-me aceito no meu ambiente familiar? Aceito as pessoas
como elas são?
Temas Secundários
Família, autoconhecimento, interatividade
Temas Transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Educação
Áreas de Conhecimentos
Língua Portuguesa, Psicologia, Artes, Geografia, Ciências.
Indicação
Ciclo 1: indicado para alunos a partir do 4º ano.
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Objetivos
Pela leitura, conduzir o aluno a atribuir sentido para o texto. Desenvolver a capacidade de reconhecer o processo da construção de formação de caráter durante a infância, a partir de determinados comportamentos,
atitudes e relacionamentos no ambiente familiar.
Antes da Leitura
Criar situações, ambientes para o aluno refletir, questionar e debater sobre o tema do livro.
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 Mônica Guttmann 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.
• 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.
Objetivos
Oral
a. Organizar os alunos em dupla
Sugerimos estimulá-los a expressar, trocar ideias sobre suas interpretações e o que descobriram sobre o
sentido de frases e palavras.
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Objetivos
Oral
a. Organizar os alunos em dupla
Sugerimos estimulá-los a expressar, trocar ideias sobre suas interpretações e o que descobriram sobre o sentido de frases e palavras.
b. Mapeando o texto
Lendo Imagens
Proponha aos alunos que façam um mapeamento das 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. Escolha uma ou duas imagens e, com suas palavras, a descreva.
2. O que essas imagens escolhidas representam para você? Qual seria a intenção do ilustrador Bill Borges em
produzi-las?
3. Quais sensações ou sentimentos as ilustrações da capa despertaram em você?
4. Que tipo de ambiente a capa apresenta?
Escreva
Observe as ilustrações e, depois, responda:
1. O que compõe a ilustração da dedicatória (página 3)?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Quais foram as cores utilizadas?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Que a cor predomina nas ilustrações?
_____________________________________________________________________________________________
4. Descreva o que aparece no texto ilustrativo da página 5.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Quais as cores utilizadas para ilustrar a flor e o barco?
_____________________________________________________________________________________________
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6. Nas ilustrações da página 6, o que aparece atrás da janela?
_____________________________________________________________________________________________
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. Discutindo sobre a história
Qual o assunto principal abordado?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Quem é o personagem principal?
_____________________________________________________________________________________________
O livro menciona outros personagens. Quais são eles?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Atividades
1. Com base na leitura, responda:
a. Com quem Ana dormia abraçada?
_____________________________________________________________________________________________
b. Quando dormia, mesmo abraçada com sua estrela, elas seguiam juntas?
_____________________________________________________________________________________________
c. A estrela seguia para um mundo e Ana para outro. Em seus sonhos, de quem Ana escutava a voz?
_____________________________________________________________________________________________
Em uma frase, o que disse a voz do Sol para Ana? __________________________________________________
2. Complete, de acordo com texto da página 7:
Quando a gente ama, _________________________________________________________como ele é.
Quando a gente ama, _________________________________________________________ é único.
Quando a gente se ama, _______________________________________________________como a gente é.
Quando amamos de verdade, não ___________________________________, e quando o amor se distrai, a
______________________________ toma conta. Amor e comparação não ___________________________!
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3. Escolha a alternativa que julgar correta:
a. O amor é reconhecer, aceitar o outro como único.
b. Quando amamos de verdade, não comparamos.
c. Ana e sua estrela dormiam abraçadas, mas cada uma seguia o seu próprio mundo de sonhos.
Para pensar
Falando sobre o próprio mundo de sonhos, responda:
Qual é o sonho que você gostaria de seguir?

4. Coloque a letra V (verdadeiro) ou F (falso) diante das seguintes questões:
a. O Senhor das Respostas Rápidas morava em um lugar bem brilhante, dentro do caleidoscópio da mente
de Ana. _______
b. Ana foi uma criança que se via e sentia muito comparada. _______
c. Ana sentia que seus pais amavam mais seu irmão mais novo do que ela. __________
Oral
Converse com os colegas sobre as seguintes questões levantadas
De acordo com a história, o medo da rejeição e do abandono que Ana sofria é fruto da transgressão de uma
promessa que sua estrela lhe fizera. Se a transgressão foi o medo, esse medo era de quê? Se foi solidão,
solidão por quê?
Agora é com você
Você já teve os mesmos sentimentos de Ana? Responda com “sim” ou “não”.
a. Já sentiu que a atenção e o carinho recebido pelos seus pais não eram suficientes?
b. Já se sentiu comparado com alguém?
c. Sentiu, em algum momento, medo de perder o amor de seus pais?
5. Com base na página 12, dê a sua interpretação para os seguintes trechos da história:
“Ana escondeu seu medo e sua solidão dentro de uma maleta colorida, que ela levava para onde ia.
Essa maleta era fechada a mil chaves.”
a. Em sua opinião, o que representa essa maleta na vida de Ana?
b. O que pode significar uma maleta fechada a mil chaves?
Agora observe abaixo o que está escrito e depois responda:
“Ana até usava sua maleta como travesseiro, e somente o Senhor das Respostas Rápidas
conhecia o que estava escondido dentro dela.”
a. Para você, quem seria o Senhor das Respostas Rápidas?
b. Em que momento, então, Ana usava sua maleta colorida?
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Sobre esse assunto, vamos refletir
De acordo com a narrativa, “muitas vezes, as respostas rápidas podem ser superficiais e completamente erradas.” Você pode explicar que tipo de resposta é essa? Você também gosta de
obter respostas rápidas para seus questionamentos?
Escreva suas respostas
6. De acordo com a página 16, a estrela resolveu ver o que Ana havia escondido dentro de sua maleta. A estrela levou um susto porque descobriu que lá havia muitos fios e novelos enrolados uns nos
outros. Que tipo de fios e novelos eram esses?
7. Ao acordar, Ana se deu pela falta de sua maleta, que já não estava mais embaixo de sua cabeça. O
que Ana, então, resolveu fazer? Por quê?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Complete, de acordo com a narrativa
A menina resolveu viajar para o ______________________________________________, para onde tudo ficava
__________________________________________: o Avesso de tudo.
Ana ficava ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________:
e pronto! Saía _________________________________________________________________________________.

De acordo com a página 18, como é lá no Avesso de Tudo?

8. Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) diante das seguintes questões:
a. Lá no Oposto do Mundo, medo e solidão não existem. ____
b. Imaginação sem liberdade gera medo e solidão. _______
c. Ana, no seu Mundo do Avesso, não se sentia feliz. ______
d. Pressa e medo não nos ajudam a aprender coisa alguma. _____
9. Lá do outro lado, Ana sentiu saudades de seus pais e sua estrela da felicidade.
O que ela resolveu fazer?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Com base no texto 25, o que os pais e a estrela viram no Mundo do Avesso de Ana?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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11. A partir do dia da visita dos seus pais ao Mundo do Avesso, o que aconteceu com a vida e os sentimentos de Ana?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Qual foi a maneira maravilhosa que Ana encontrou para expressar seus sentimentos?
__________________________________________________________________________________
Onde Ana guardava o material utilizado na arte, que a ajudava a se expressar e mostrar
ao mundo seus sentimentos?

Exercitando a gramática
Atividades
Só para relembrar
1. Os sinais de pontuação são recursos usados na linguagem escrita que servem para representar
pausas, entonações e destaques, como o ponto-final (.), o ponto de interrogação (?), o ponto de
exclamação (!), a vírgula (,), os dois-pontos (:) e outros.
Identifique os sinais de pontuação no texto abaixo, circule-os e depois escreva o nome de cada um deles:
a. Ana acordou sobressaltada, abriu os olhos e se perguntou:
— Por que tive esse sonho?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. É sempre bom saber que em algum momento, nem que seja lá longe no tempo ou quase lá no final da
história, teremos algumas respostas. Ao menos algumas!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Substantivo é uma classe de palavras que nomeiam os seres em geral.
Adjetivo é a palavra que expressa a qualidade ou qualidade de um substantivo.
Encontre e grife os substantivos e circule os adjetivos nos seguintes trechos da narrativa:
a. Ana ficava de ponta cabeça, mergulhava bem fundo na terra, passava por grutas profundas: e pronto!
b. Abriram os olhos e viram montanhas altas e lindas, jardins coloridos e bem cuidados com borboletas e
passarinhos.
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Vocabulário
Qual o significado das palavras abaixo? Se não souber, consulte o dicionário.
Avesso Coexistir Volumosa Sobressaltada Transgressão Rejeição Aconchego Empatia
Uma coisa leva a outra
Você sabe o que é um caleidoscópio?
Tem ideia de para que serve e como funciona?
Conclusão das atividades
Organize a sala em dois grupos de alunos e solicite que eles façam um mapeamento do debate, destacando os
pontos mais relevantes do que foi analisado e discutido sobre a narrativa.
Marque um dia para apresentação dos grupos.
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 Ana e o Mundo
do Avesso, 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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