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O trem e outras histórias

Autora: Mônica Guttmann

Ilustrações: Veruschka Guerra

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
O livro é composto de cinco contos, que apresentam personagens mágicos e um mundo fantástico em que tudo 
é possível. As histórias abordam, com um toque de fantasia, desafios e experiências que poderiam ser reais.

Justificativa
A leitura da obra poderá despertar discussões e reflexões em sala de aula. A motivação e superação de obstá-
culos são exemplos de alguns dos pontos temáticos que podem ser explorados pelo professor em classe.

Projeto pedagógico
Como lidar com as nossas diferenças, cicatrizar as nossas feridas internas, amadurecer e realizar nossos sonhos.

Objetivo
Levar o aluno a desenvolver as habilidades de leitura e escrita, ajudando-o também a posicionar-se em situa-
ções criadas para reflexão e debate.

Temas secundários
Tempo, consciência, sonhos, guerras, violências, paz, escolhas.

Áreas do conhecimento
Literatura, Língua Portuguesa, Arte, Psicologia, Filosofia, Ciências, História, Geografia.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde e Meio Ambiente.

Indicação
Alunos a partir do 6º ano.
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Antes da leitura 
Mostre o livro e leia o título. Busque os conhecimentos prévios dos alunos sobre os elementos mencionados na 
obra, como agricultura, meios de subsistência, a criação do mundo, etc. Aponte o nome da editora, do autor, do 
ilustrador e a data de publicação.

Sugestões de atividades  
Oral – Em grupo
Após a leitura dos contos, debata com seus colegas o conteúdo do livro e faça um comentário sobre a mensagem 
que ele passou para vocês.

No caderno
Escolha uma das histórias do livro e faça um pequeno resumo dela no caderno. Em seguida, responda às seguintes 
questões:

1. Qual é o assunto do conto?
2. Qual o nome do personagem principal? Como ele(a) é?
3. Em que período e ambiente acontece a história?

Recordando alguns conceitos
O gênero narrativo depende da estrutura, da forma e da extensão para ser classificado como um romance, uma 
fábula ou um conto.
• O romance transcorre de um fato imaginário, mas verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar 

e social do homem. De acordo com a importância dada ao personagem, à ação ou ao espaço, podemos classificar 
o romance como de costumes, policial, regional, de cavalaria, histórico ou psicológico.

• Conto é a narrativa mais breve, centrada em um episódio da vida. Fábula é uma narrativa inverossímil, com 
fundo didático, que tem como objetivo transmitir uma lição de moral. Normalmente a fábula trabalha com 
animais ou com seres inanimados (objetos) como personagens.

1. Com base nas informações acima, como você classifica as seguintes histórias?

a) A árvore de sete galhos
_________________________________________________________________________________________________

b) Histórias paralelas
_________________________________________________________________________________________________

c) A menina e o bruxo
_________________________________________________________________________________________________

d) A pedra
_________________________________________________________________________________________________

e) O trem
_________________________________________________________________________________________________
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Compreensão de leitura
1. Leia a dedicatória da obra e responda às perguntas a seguir:

A todas as crianças internas e externas que sabem (ou souberam) transformar feridas em pérolas.

a. O que a autora pode estar querendo dizer com o termo “crianças internas e externas”?
_________________________________________________________________________________________________

b. Que feridas seriam essas?
_________________________________________________________________________________________________

c. Em sua opinião, de que modo as feridas podem ter se transformado em pérolas?
_________________________________________________________________________________________________

A. A árvore de sete galhos
1. Com base na leitura da história, responda:

a. Quais fatores levaram a infância de Samuel a ser sequestrada? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

b. Quais seriam as tarefas que cabiam aos pais e não ao Samuel?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

c. Os pais de Samuel, de acordo com a autora, embora adultos, eram considerados ainda crianças. O que isso 

quer dizer?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

d. Em sua opinião, o que pode ter levado os pais de Samuel a se tornar alcóolatras?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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e. O que significava para Samuel a árvore de sete galhos?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

f. O que emanava do tronco da árvore?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

g. Quais propriedades cada galho proporcionava para a vida do Samuel?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

h. O que as raízes da árvore resgatavam e conservavam? Em sua opinião, o que isso simboliza?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

i. Repare que um galho da árvore era feito de emoções, sentimentos, fantasias e imaginação; outro galho, por sua 

vez, se referia aos valores humanos, como ética, compromisso e deveres. Que galho é esse? O de número um? De 

número dois? Qual?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

j. Qual galho oferecia a Samuel a força de que ele necessitava para acreditar em si mesmo?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

k. Qual a importância do sétimo galho para a árvore de Samuel?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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2. Observe alguns trechos da obra e escreva, de acordo com a sua interpretação, o que eles revelam:
a) Mas, apesar da ajuda da árvore e da companhia carinhosa de Leo, Samuel sentia-se muito solitário e aban-
donado. Afinal, seus pais estavam ali, mas não conseguiam estar presentes, cuidar e educar Samuel, como um 
adolescente necessitava. Dizem que a Árvore de Sete Galhos (e seus encantamentos) só aparece para quem não 
foge da vida. Ela aparecia para Samuel e Leo, não para seus pais.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
   

b) Samuel agradeceu silenciosamente a borboleta em seu coração e entrou em casa com seus pais. Perguntou 
a eles por que haviam desaparecido, mas eles não souberam responder. Estavam em silêncio e tristes. Dentro 
dos pais de Samuel morava uma grande tristeza. Samuel era uma criança cheia de vida, mas sua infância fora 
sequestrada pela tristeza e dor dos adultos.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c) Samuel mal podia se conter de alegria e saiu. Assim que chegou à rua, parou, e um aperto forte e agudo 
aconteceu em seu peito. Ele não sabia para onde ir e o que fazer com seus sonhos. Nem sabia que sonhos eram 
aqueles que deveriam ser seus. (...) Como imaginar e criar sonhos e vivê-los? Como viver os próprios sonhos? 
(...) Estava tão acostumado a fazer sempre a mesma coisa que não sabia fazer diferente. (...) Samuel não sabia 
mais brincar e relaxar. Sentia-se sozinho, como muitas crianças e adolescentes.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

B. Histórias Paralelas
1. De acordo com a história, como o plebeu chegou de outro país?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2. Qual era a profissão dele?  _______________________________________________________________________

3. O que ele, depois, resolveu criar? _________________________________________________________________

4. Quem ele contratou para ajudá-lo? ________________________________________________________________
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5. Onde ele montou o negócio de poemas?____________________________________________________________

6. O jovem plebeu, de acordo com a narrativa, conquista a princesa por meio de suas palavras, de seus poe-
mas. A família da princesa apoiou o relacionamento entre os dois?
_______________________________________________________________________________________________

7. E quando a família da princesa não os apoiou, eles desistiram do casamento?  
_______________________________________________________________________________________________

8. O jovem, depois que se casou, mudou de profissão. Qual trabalho ele passou a fazer?
_______________________________________________________________________________________________

9. Com a chegada da filha, o que aconteceu entre as duas famílias?  
_______________________________________________________________________________________________

Agora é com você

1. Qual mensagem a história de amor entre a princesa e o plebeu deixou para você?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. Em sua opinião, na vida real, é possível isso acontecer, ou seja, alguém superar obstáculos para se realizar na 
vida a dois? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Leia o trecho da página 29 e, em seguida, responda o que a autora quis dizer com a afirmação sublinhada.

Não se esqueçam de que a menina era filha de um poeta plebeu e de uma princesa, e assim, como um conto 
de fadas tradicional, o final feliz é uma inquestionável condição!

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4. A menina carregava seu livro de ouro junto de si para onde fosse. Qual era a coisa mais importante para ela? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5. Quando a menina deixava de ser ela mesma, o que acontecia com os seus olhos?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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6. O que esse comportamento (deixar de ser você mesmo) pode causar na vida das pessoas?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. Por que os olhos dela se tornavam cinzas, não mais coloridos?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

8. Na adolescência, o monstro do medo aumentou de tamanho e a menina se fechou dentro do livro por sete 
anos. Quem foi salvá-la?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

9. Em sua opinião, qual o significado desse lápis?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

10. De acordo com a narrativa, existe uma ilusão ou crença de que podemos controlar ou escrever o final da 
vida dos outros. Você concorda com tal afirmação? Justifique.  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

11. Explique com suas palavras a seguinte afirmação:

Os finais acontecem quando chegam, são feitos de instante, página por página. Os finais são feitos de 

inícios constantes. Os finais, na verdade, não existem, pois são páginas que iniciam outras.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

Agora é com você!

De acordo com a narrativa, “os monstros do medo aparecem muitas e muitas vezes na vida de crian-
ça menina.” Pensando nisso, converse com seus colegas. Alguma vez você já se deparou com esses 
monstros do medo? Já se sentiu inseguro, sem perspectivas? O que fez para superar essa situação?
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C. A menina e o bruxo

1. Com base na leitura, qual o sonho da menina?  
_____________________________________________________________________________________________

2. A menina perguntou: como posso tornar-me mulher? Qual foi a resposta do bruxo?  
_____________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o bruxo, o que facilita tornar-se mulher?  
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Para refletir

1. Observe o diálogo entre o bruxo e a menina. Depois, responda às perguntas abaixo.  

— Mas querido bruxo, ajude-me a crescer como mulher, conhecendo as receitas! 

— Vá vivendo a vida, querida princesa. Pois ela corre. Ela passa. E o cansaço um dia chega. Bem lá na 

frente no tempo, volte aqui novamente e teremos mais para conversar! 

— Então você me dará as receitas que tanto desejo? 

— Tenho certeza, minha menina, de que, lá na frente, as receitas não serão mais o foco de seus dese-

jos! Agora vá, minha menina... Senão a vida passa, e você fica.

a. A receita que a menina queria era a mesma receita que o bruxo lhe indicava ou lhe oferecia?
____________________________________________________________________________________________

b. Como uma criança foca em seus sonhos? 
____________________________________________________________________________________________

c. Será que os desejos em foco de uma criança têm a mesma intensidade que os desejos de adulto? 
____________________________________________________________________________________________

Pensando nisso
Escolha uma alternativa
Em sua opinião, o que pode ser considerado mais saudável para o crescimento de uma criança?

□ Viver de acordo com o seu tempo; brincar com brincadeiras de criança.

□ Brincar com os amigos da sua idade.

□ Praticar esportes e ouvir dos pais histórias infantis.

9
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Para pensar
1. Ao escrever, Mônica Guttmann utiliza o subentendido, figuras de linguagem para chamar a atenção e expli-
car sobre as diferenças, atitudes e comportamentos que podem transformar a vida de uma pessoa. Encontre 
trechos que exemplifiquem essa afirmação e escreva-os aqui: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

2. Comente e classifique as figuras de linguagem utilizadas na obra O trem e outras histórias.
a. “O outro lado era nebuloso, o vento cantava alto e as casas ao redor pareciam desenhos de castelos no horizonte.”
b. “O macarrão à bolonhesa tinha gosto de felicidade.”
c. “As borboletas reconhecem os cheiros de amor.”

3. Com base na leitura, comente o significado dos elementos abaixo:
a. Os olhos coloridos da princesa.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

b. O livro de ouro presenteado pelos seus pais.
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

4. Leia as frases:
• “O pai de Samuel bebia durante o dia e mal dormia durante a noite; a mãe de Samuel chorava durante o 

dia e bebia durante a noite.”
• “A casa ficou em silêncio. A casa era silêncio. Sempre fora silêncio.”

Agora, repare que ambas as frases são construídas utilizando uma figura de estilo. Qual?

□ Anáfora

□ Antítese

□ Anacoluto

O que sabemos sobre as figuras de linguagem?

As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem 
mais rica e expressiva. As figuras de linguagem exploram o sentido não literal das palavras, realçam 
sonoridade de vocábulos e frases e até mesmo organizam orações, afastando-as de uma estrutura 
gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos.
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D. A Pedra
1. Depois de ter lido o texto, responda:

a. Como a narrativa caracteriza a pedra?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

b. Após ser jogada dentro de um rio, o que ela descobriu?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c. Transformada em coração, depois de viver em muitos lugares e presenciar muitas histórias, o que lhe aconteceu?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

d. Em que se transformou esse coração cheio de sentimentos?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

e. Por que a estrelinha caiu do céu?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

De olho no texto

1. O que pode estar representando a pedra (enquanto sem vida, sem história, sem sentimentos)?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. A pedra se deu conta de que já não era mais uma pedra, e sim um coração. Em sua opinião, qual o significado 
dessa transformação?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Qual o significado da estrelinha?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Para pensar
1. Em sua opinião, essa colocação na história tem alguma relação com a vida real? Não? Sim? Qual? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

2. Que relação pode haver entre o comportamento da estrelinha (ela resolveu brilhar mais do que as outras) e o 
comportamento humano?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

E. O trem
1. Coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F) diante das questões seguintes:

a. De acordo com o texto, a vontade de viver e ser feliz vem com a criança desde o seu nascimento. (  )
b. Nenhuma criança nasce para ter medo, sofrer, ser abandonada ou abusada. (  )
c. As crianças, como todas as outras, querem apenas ser crianças. (  )

Mapeando o texto
Faça um comentário sobre a história O trem, tendo como base as seguintes colocações:

A criança não tinha irmãos, nem brinquedos, mas muita imaginação para transformar tudo o que via 
nas mais divertidas brincadeiras. (...), ela era uma criança inocente. Para ela, tudo era grande e intenso, 
desconhecido e curioso. Os estilhaços da morte se transformavam em brincadeiras de rua. A morte po-
dia ser sentida no ar naquele tempo, mas a criança de quem eu falo ainda não tinha consciência disso.

Perguntas:
1. Trazendo a história para a vida real, a qual contexto social a narrativa pode estar se referindo?
_______________________________________________________________________________________________

2. De qual criança ela fala?
_______________________________________________________________________________________________ 

Para pensar e discutir com os colegas
Observe o que diz o texto

Mas um dia, a estrela foi tomada pelo medo e adoeceu. Ela caiu do céu e se distanciou da conste-
lação da qual fazia parte. Para sobreviver, começou a brilhar cada vez mais forte, para que pudesse 
ser descoberta, percebida, notada. Ela resolveu brilhar mais do que todas as estrelas que flutuavam 
juntas no céu. Brilhou tanto, tanto, tanto... que explodiu em milhões de pedacinhos de pedra.
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3. Em sua opinião, o que pode significar “os estilhaços da morte”?
_______________________________________________________________________________________________

4. Qual foi o primeiro e único brinquedo que essa criança recebeu e não inventou das sobras que encontrava? 
_______________________________________________________________________________________________

5. Todos os dias a criança e seu trem encontravam-se no centro da sala para brincar. Viajando juntos, o que 
conduziam?
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

6. Por que esse trem era considerado mágico? 
_______________________________________________________________________________________________

7. Por qual motivo a criança e seus pais tiveram que deixar sua casa?  
_______________________________________________________________________________________________

Um assunto leva ao outro
Converse com os colegas.

1. Em qual história do livro fala-se da questão da migração? Qual das seguintes situações migratórias da vida 
real tem alguma semelhança com a história O trem e seus personagens: guerra no Oriente Médio? Conflitos 
internos em países latinos? Conflitos nos países da África? Falta de trabalho?

2. Comente os seguintes trechos da obra:

(...) “a guerra é a pior escuridão e (...) fugir para sobreviver e buscar um novo lugar (...) A criança mudou 
de cidade, país, continente... E teve que crescer novamente. (...) A criança e seus pais mudaram de país. 
(...) Falavam uma língua estranha e trilhavam com outras cores, sinais, movimentos e sons. Mudar de 
país é ir para outro mundo, falar outra língua, aprender novos códigos, costumes, referências.”

Pense
Como o estrangeiro é tratado pelas pessoas do país de onde migrou?
Você conhece alguém que já enfrentou essa situação?

Por falar nisso

Você tem ou já teve algum brinquedo especial? Não? Sim? O que ele representa ou representou na 
sua vida?
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Se não souber, pesquise!

Qual significado, do ponto de vista da psicologia, é atribuído aos dois elementos que aparecem na 
história: a borboleta e a árvore?

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação 
do trabalho pedagógico com a obra O trem e outras histórias da PAULUS Editora e não pretendem 
ser determinantes no que será desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o profes-
sor conhece as necessidades específicas de sua turma.

Para finalizar
Converse com o colega sobre o que você aprendeu com o livro O trem e outras histórias.
Que mensagem a autora quis comunicar aos leitores?

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades.
Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.



 


