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AUTORA
Marie-Louise Gay é autora e ilus-

tradora de livros infantis. Nascida 
em 1957 no Canadá, ela viveu sua 
infância de maneira nômade, tran-
sitando por diversas cidades com 
sua família. Começou a desenhar na 
adolescência e decidiu seguir car-
reira, estudando desenho gráfico, 
animação e ilustração. Trabalhou 
como ilustradora profissional em 
diversas plataformas, e ministrou 
aulas sobre o tema na Universidade 
do Quebec em Montreal. A paixão 
pelos livros infantis veio um pouco 
mais tarde, quando Marie-Louise se 
encantou pela ideia de tecer pala-
vras e imagens na criação de histó-
rias que conduziriam personagens 
por grandes aventuras e emoções. 
Desde então, já escreveu e/ou ilus-
trou mais de sessenta livros. Suas 
obras já foram traduzidas para mais 
de quinze idiomas, como portu-
guês, chinês e alemão, entre outros. 
Por seu trabalho, foi premiada inú-
meras vezes, destacando-se o Vi-
cky Metcal Award e o Marilyn Baille 
Picture Book Award. Atualmente, 
Marie-Louise vive em Montreal com 
sua família.

OBRA
O garoto Mustafá vive em um lugar 

seguro, perto de um parque onde 
pode passear todos os dias. Mas nem 
sempre foi assim... Até pouco tempo 
atrás, ele vivia em meio à guerra, cer-
cado por estrondos e explosões que 
até hoje atormentam o seu sono. Só 
esse fato já seria motivo suficiente 
para ele nunca mais sentir saudades 
de seu antigo lar, certo? Bem, mais 
ou menos...

Tomando como mote a dura rea-
lidade dos inúmeros refugiados de 
guerra que atravessam o mundo em 
busca de uma vida melhor, Marie-
-Louise Gay constrói uma bela e to-
cante narrativa. Sob o ponto de vista 
infantil, a obra aborda com extrema 
delicadeza a amplitude dos senti-
mentos, muitas vezes contraditó-
rios, que permeiam uma mudança 
de vida tão radical.

Em seu novo lar, Mustafá tem a 
chance de passear tranquilamente 
em meio ao verde da grama e das 
árvores do parque, e ainda observar 
os mais diversos animais – esquilos, 
pássaros, peixes, tartarugas. Certo 
dia, ele encontra uma menina que 
passeava com seu gato, mas o que 
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poderia ser o início de uma amizade, 
é barrado por um triste obstáculo: 
Mustafá não entende a sua língua. 
As palavras que ela fala parecem 
simplesmente se dissolver no ar. Um 
pouco por vergonha, um pouco por 
medo, mas principalmente por não 
saber lidar com a situação, o garoto 
passa a se esconder todas as vezes 
que cruza o caminho da “menina-do-
-gato”. Sem conseguir se relacionar 
com as pessoas do entorno, ele se 
sente cada vez mais invisível. Será 
esse o preço da paz?

Ao acompanhar o delicado percur-
so desse menino árabe em uma ter-
ra estranha, o pequeno leitor terá a 
chance de refletir sobre assuntos in-
seridos tanto no âmbito das relações 
pessoais, quanto de cunho mais 
global. Sem jamais perder de vista 
os males da guerra e a diversidade 

cultural, Marie-Louise constrói um 
terreno fértil para abordar temas 
como a superação de desafios, a 
dificuldade de comunicação, o sen-
timento de não pertencimento e o 
cultivo de amizades.

As ilustrações do livro, vale res-
saltar, também são assinadas pela 
autora e complementam a narrativa 
ao apresentarem informações e de-
talhes valiosos. São as imagens, por 
exemplo, que dão a ver a passagem 
do tempo, seja através da mudança 
das fases da lua ou da coloração da 
folhagem do parque. E assim, nas 
entrelinhas das palavras e das cores, 
Marie-Louise nos deixa uma preciosa 
mensagem.

As adaptações precisam de tempo 
e são, quase sempre, doloridas. Bas-
ta um pouco de coragem e paciência 
para enfrentá-las.
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP02) e
História (EF01HI06)

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

(EF01HI06) Conhecer as histórias 
da família e da escola e identificar o 

papel desempenhado por diferentes 
sujeitos em diferentes espaços.

Escreva o título do livro “Mustafá” na 
lousa. As crianças estão familiarizadas 
com esse nome? De onde imaginam 
que ele venha? Talvez algumas crian-
ças se surpreendam ao descobrir que 
este é um nome de origem árabe! E o 
que dizer dos nomes dos próprios alu-
nos? Será possível identificar origens 
estrangeiras neles, como por exemplo 
japonesa ou italiana? Com certeza al-
gum sobrenome da sala trará traços 
de origens distantes!

Língua Portuguesa
(EF15LP04 e EF15LP02)

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

Apresente a capa do livro à turma, 
oferecendo um tempo para obser-
vação da ilustração. O que a imagem 
representa? Onde o menino está? O 
ambiente parece tranquilo ou agita-
do? O que ele está fazendo? A julgar 
pela maneira que ele está deitado, 
podemos afirmar que está pensati-
vo? O que ele poderia estar pensan-
do? Levante algumas hipóteses com 
a turma, de modo a estimular a sua 
curiosidade pela leitura.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
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universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das hipóteses 
realizadas.

Leia em voz alta para a turma a si-
nopse do livro, localizada em sua 
quarta capa. Em poucas palavras, o 
texto nos apresenta uma situação bas-
tante complexa. O pequeno Mustafá 
deixou o seu país de origem para fugir 
da guerra. A nova realidade, entretan-
to, tem um sabor agridoce: ao mesmo 
tempo em que traz alívio ao garoto, 
também deixa saudade. A partir dessa 
leitura, conduza um bate-papo com a 
turma. Os alunos conseguem se ima-
ginar na situação de Mustafá? Como 
seria viver em um país em guerra? E o 
que dizer de abandonar o Brasil e se 
mudar para um país distante? Por fim, 
pergunte quais são as expectativas da 
turma para o livro.

Arte (EF15AR04)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Ainda a partir da sinopse lida, 
que tal criar um desenho buscando 

retratar o país de origem de Mustafá? 
O texto já oferece alguns elementos 
que podem compor a imagem: fu-
maça, fogo, estrondos, lua e estrelas. 
Para colorir, lápis de cor é sempre 
uma boa pedida! Ao final, exponha 
os desenhos das paredes da sala de 
aula. Os lugares retratados parecem 
um bom lugar para se viver? Por quê? 

Lendo o livro

Língua Portuguesa (EF15LP18) 
e Geografia (EF02GE05 e EF03GE03)

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF02GE05) Analisar mudanças e 
permanências, comparando imagens 

de um mesmo lugar em diferentes 
tempos.

Logo no início do livro, entre as 
páginas 5 e 7, a Lua é representada 
diversas vezes, crescendo e min-
guando. Chame a atenção dos alu-
nos a esse detalhe que sinaliza, de 
maneira bastante poética, a passa-
gem do tempo. Por conta dessa ima-
gem, é possível deduzir a duração da 
viagem? Afinal, quanto tempo dura 
cada fase da Lua?

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF03GE03) Reconhecer os 
diferentes modos de vida de povos 

e comunidades tradicionais em 
distintos lugares.

Chame a atenção dos alunos às 
vestimentas da mãe de Mustafá (p.17 
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e p. 29). Eles provavelmente notarão 
que ela usa um véu sobre a cabeça. 
A partir desse detalhe de vestimenta, 
é possível deduzir algo sobre sua cul-
tura? Se necessário, explique à turma 
que o véu é comumente utilizado 
por mulheres islâmicas. Que sensa-
ção essa peça de roupa provoca nos 
alunos? É bonito? Estranho? Normal?

Língua Portuguesa (EF15LP18) 
e Artes (EF15AR06)

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais.

Entre as páginas 18 e 19, Mustafá 
cria um desenho com um graveto, 
representando a sua cidade natal. 
Peça aos alunos que listem todos os 
elementos desenhados pelo garoto 
como, por exemplo, árvores secas, 
avião, fogo, entre outros. Por fim, 
peça que comparem a ilustração ao 
desenho que eles fizeram antes da 
leitura, buscando retratar a cidade 
da personagem. As imagens são pa-
recidas? Quais são as suas principais 
semelhanças e diferenças?

Língua Portuguesa 
(EF15LP16, EF15LP09, EF15LP18 e 

EF01LP17)

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Com o intuito de exercitar a orali-
dade, trabalhando aspectos como a 
dicção e o volume de voz, proponha 
uma segunda leitura do livro, desta 
vez a ser realizada em voz alta pela 
turma. Cada aluno poderá ficar res-
ponsável pela leitura de uma página. 
O importante é que todos tenham a 
oportunidade de participar do exer-
cício. Aos ouvintes, sempre cabe a 
orientação de manter o silêncio para 
uma melhor fruição da narrativa. A 
atividade também proporcionará aos 
alunos a chance de revisitar detalhes 
do livro que possam ter passado des-
percebidos em uma primeira leitura.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
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receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Em seus passeios pelo parque, 
Mustafá encontra diversos animais. 
Muitos deles são mencionados no 
texto, mas a maioria é apenas suge-
rida pelas ilustrações. Por exemplo, 
só nas páginas 32 e 33, podemos ob-
servar sapos, libélulas, passarinhos, 
peixes, um gato e uma tartaruga. Em 
outro momento, Mustafá vê “dois 
bichinhos saltando de galho em ga-
lho” (p.10), cuja espécie ainda desco-
nhece. A ilustração nos revela que se 
trata de esquilos. Levando isso em 
consideração, peça aos alunos que 
façam uma lista de todos os animais 
identificados ao longo da leitura.  

A lista deverá ser guardada para ati-
vidade futura.

Depois da leitura

Língua Portuguesa (EF15LP11) e
História (EF02HI03)

(EF02HI03) Selecionar situações 
cotidianas que remetam à percepção 

de mudança, pertencimento  
e memória.

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posição  
do interlocutor.

Um tema central de Mustafá é a 
adaptação a um novo ambiente. 
Será que algum aluno ou aluna já 
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passou por alguma experiência pa-
recida, seja mudando de cidade ou 
mesmo de escola? Convide os alu-
nos a partilharem suas experiências 
através de uma conversa em roda. 
Para conduzir o bate-papo, levante 
perguntas como: Como você se sentiu 
no ambiente novo? Sentiu saudades de 
pessoas ou de lugares? Demorou para 
fazer novos amigos? Conduza a con-
versa de modo que todos tenham a 
chance de relatar suas experiências, 
sempre respeitando a opinião e os 
sentimentos dos colegas. 

Língua Portuguesa
(EF02LP13 e EF12LP11)

(EF02LP13) Planejar e produzir 
bilhetes e cartas, em meio 

impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

Quando mudamos de cidade ou 
país, geralmente deixamos entes que-
ridos no local de origem. Mustafá com 

certeza possui amigos que ficaram 
em sua terra natal. E se ele escrevesse 
uma carta contando as aventuras de 
sua nova realidade? Peça aos alunos 
que se imaginem da pele da persona-
gem para escrever, em seu nome, uma 
carta para algum amigo fictício. O que 
o garoto contaria? Será que falaria 
da dificuldade de aprender um novo 
idioma? Da beleza do parque? Dos 
animais que conheceu? O formato da 
carta, vale lembrar, deve conter local 
e data, saudação, mensagem, despe-
dida e assinatura.

(EF12LP11) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum 

de fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, digitais 

ou impressos, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, considerando 

a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Como seria se a guerra no país de 
Mustafá acabasse? Divida a turma 
em grupos de aproximadamente 
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cinco alunos e peça-lhes que criem 
uma notícia de jornal simulando essa 
situação. Será que a reportagem nar-
raria o retorno das famílias às suas ca-
sas? Será que explicaria como agora, 
longe das bombas, as árvores esta-
vam ficando fortes e verdes de novo? 
Cada grupo pode usar a imaginação 
para escolher o recorte que mais 
lhe interessar! Lembre-se apenas de 
orientar a turma quanto ao formato 
do texto, que deve conter manchete, 
lide e corpo da notícia.

Geografia (EF01GE01)

(EF01GE01) Descrever características 
observadas de seus lugares de 

vivência (moradia, escola etc.) e 
identificar semelhanças e diferenças 

entre esses lugares.

Que tal uma atividade externa para 
inovar? Organize com a escola uma 
visita com os alunos a algum parque 
da cidade. Tomando como exemplo 
a experiência de Mustafá, coordene 
essa visita de modo que as crianças 
tenham tempo de observar o espaço, 
principalmente suas plantas e ani-
mais. A paisagem é parecida com a 
do parque de Mustafá? Por quê? E o 
que dizer dos animais encontrados? 
Algum animal da lista feita durante 
a leitura foi encontrado no parque 
da cidade? Qual? Da mesma forma 
como Mustafá recolhia com freqüên-
cia pequenos objetos que lhe chama-
vam a atenção, como uma concha ou 
uma folha em formato de coração, os 
alunos encontraram algo especial no 
parque? O quê?

Língua Portuguesa (EF02LP14)

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

Dando continuidade à atividade 
anterior, proponha que cada criança 
escreva um pequeno relato de ex-
periência da visita ao parque. Como 
eram as plantas do local? Algum ani-
mal pôde ser visto? Como estava a 
temperatura naquele dia? O parque 
tinha parquinho? Com foi a sensação 
de fazer essa visita? Os alunos se sen-
tiram bem? Um ou dois parágrafos 
devem bastar para este relato. 

Ciências
(EF01CI05 e EF03CI08)

(EF01CI05) Identificar e nomear 
diferentes escalas de tempo: os 
períodos diários (manhã, tarde, 

noite) e a sucessão de dias, semanas, 
meses e anos.

Em determinada passagem do li-
vro, Mustafá percebe que a colora-
ção das árvores mudou. As folhas, 
que antes eram verdes, de repente 
se tornaram avermelhadas. A partir 
desse dado, é possível deduzir qual 
estação no ano se iniciou? Apro-
veite a oportunidade para propor 
um intercâmbio com as aulas de 
Ciências. Quais são as característi-
cas fundamentais de cada estação 
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do ano? Divida a turma em quatro 
grupos, delegando a cada um de-
les uma estação para pesquisa. Para 
guiar a atividade, levante questões 
como: Qual é o período da estação 
no Brasil? Como é a temperatura 
nessa época? Como ficam as árvores 
e outras plantas? Por fim, peça-lhes 
que apresentem os resultados das 
pesquisas em painéis informativos, 
acompanhados de imagens recorta-
das de revistas.

(EF03CI08) Observar, identificar e 
registrar os períodos diários (dia e/ou 
noite) em que o Sol, demais estrelas, 
Lua e planetas estão visíveis no céu.
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Ainda aproveitando o gancho com 
as aulas de Ciências e tomando como 
base as ilustrações que narram a via-
gem da família de Mustafá, proponha 
um novo exercício à turma. Durante 
uma semana, por todos os dias, os 
alunos deverão observar e registrar 
a posição e o formato da Lua no céu. 
Para tanto, oriente-os a realizarem a 
tarefa sempre no mesmo horário e 
no mesmo lugar. Os registros podem 
ser feitos tanto através de fotografias 
quanto de desenhos. Ao final de uma 
semana, é hora de comparar as ima-
gens. Afinal, a Lua mudou de lugar? 
E o que dizer sobre o seu formato? 
Cresceu ou minguou? 


