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De início

Apresente o livro para a criança-
da. Em seguida, leia a 4a capa para 
introduzir as crianças no universo 
dos contos. Divida-as em grupos 
para iniciar a leitura. Explique que 
a compreensão de muita coisa vai 
depender de pesquisa. Dê início à 
análise das ilustrações a partir da 
capa, fazendo, em paralelo, a lei-
tura de cada um dos contos, para 
permitir a compreensão do con-
teúdo individual dos mesmos.

O trabalho em si

Capa – Sugira uma pesquisa do 
que é pagode e da simbologia do 
dragão. Em seguida, questione 
porque o animal se destaca acima 
dessas estruturas.

Páginas iniciais – Peça para que 
observem e relacionem, instintiva-
mente, as cores das bandeirolas às 
forças da natureza e aos sentimen-
tos humanos. Indague sobre as 
montanhas, mas sugira que des-
cubram como é o relevo do Tibete 
em um atlas.

O Som da Vida – Pergunte se o 
mestre pode ser comparado a al-
guém conhecido. Peça para que 
identifi quem situações nas quais 
se sentiram como monges. Discuta 
o signifi cado e possíveis sinôni-
mos para “meditação”. Reproduza 
a experiência do copo.

O Monge Assistente de Buda 
– Oriente uma pesquisa sobre a 
palavra casta e as características 
de alguns países onde essa hier-
arquia social se faz presente. Faça 
com que relatem situações semel-
hantes a do Assistente de Buda e 
da Moça. Aproveite e fale sobre o 
preconceito.

O Ponto de Equilíbrio – Peça a 
defi nição de amor fraternal, ami-
zade e ponto de equilíbrio. Sugira 
que se coloquem nos lugares dos 
animais citados, para exemplifi car 
tais concepções, a partir de situ-
ações cotidianas.

A Busca pelo Elogio – Peça que 
descrevam os personagens do 
conto, com adjetivos simples que 
possam demonstrar o comporta-
mento deles. Promova um debate 
sobre riqueza material e paz interi-



or. Usando conceitos matemáticos 
básicos, faça a criançada demons-
trar porque o ermitão deixou o rico 
homem frustrado.

Peneira e a Xícara – Faça com 
que pesquisem o que é iluminação 
e mantra. Questione a experiência 
feita pelos monges. Reproduza-a. 
Faça com que relacionem o ensina-
mento do conto com a forma com 
que adquirimos conhecimento.

A Visita de Mara – Peça que defi 
nam verdade e mentira. Promova 
uma discussão sobre tais concei-
tos, fazendo-as perceber a ilusão 
que ambos apresentam, de acordo 
com o contexto em que estão in-
seridos.

A Bandeira – Faça com que as-
sociem o conteúdo do conto com 
imagens de efeito óptico (dis-
poníveis na Internet). Depois, peça 
que defi nam o que é percepção 
e expliquem porque os monges fi 
caram refl etindo sobre as palavras 
do mestre.

O Arqueiro Zen – Promova uma 
discussão sobre a posição do ar-
queiro e a do monge, fazendo que 
exemplifi quem suas citações, a 
partir de fatos estressantes do dia 
a dia.

Devolvendo o Presente – Pro-
ponha uma relação de provérbios 
e ditados populares condizentes 
com o que foi vivenciado por Buda.

Qual é a Pressa? – Traçando um 
paralelo entre o conto e fatos reais, 

peça a defi nição de objetivo. Per-
gunte o que é válido para alcançá-
lo e qual seria a trajetória ideal 
para se obter conquistas pessoais.

Fé – Questione o que é fé. Pro-
mova um debate para saber se o 
discípulo pode superar o mestre. 

Ganhando a discussão – Ori-
ente uma breve pesquisa sobre a 
cultura hinduísta e a budista. Faça 
com que registrem diferenças e se-
melhanças entre elas. Na sequên-
cia, peça que apontem aspectos 
comuns entre a cultura ocidental 
e oriental.

A Maior Ilusão do Mundo – 
Faça a criançada defi nir o signifi 
cado de ilusão. Depois, para fazer 
com que elas entendam que os 
conceitos são mutáveis, promova 
um debate sobre teoria e prática, 
tendo como base a experiência do 
monge e situações já vivenciadas.

O Homem Que Andou Sobre 
a Água se Encontrou com Buda 
– Relembre o conto “Fé” e a sur-
presa do mestre ao encontrar e 
ouvir Buda. Questione o porquê e 
se há alguma relação entre o saber 
e o fazer, de acordo com o conto e 
com a vida prática.

Ampliando a leitura

Realize uma sessão de cinema 
com o filme O Pequeno Buda, para 
a criançada compreender alguns 
conceitos da filosofia budista e o 
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sentido da vida que seus adeptos 
propagam.

Como nos contos há poucos per-
sonagens, sugira a montagem de 
peças, que poderão ser dramatiza-
das na escola, para que os demais 
alunos entrem em contato com a 
filosofia budista.

Proponha a confecção de 
bandeirolas, nas quais deverão ser 
escritos alguns conceitos budistas 
e a criação de cartazes com provér-
bios e ditados populares, cujos sig-
nifi cados tenham o mesmo funda-
mento. Exponha-os na escola para 
promover a reflexão.

Outra leitura dos mesmos 
autores

As 14 Pérolas da Índia. São Paulo: 
Brinque-Book, 2008.

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de 
qualidade para todos e, assim, per-
mitir a formação de adultos alfa-
betizados e capazes de contribuir 
para a sociedade como cidadãos 
e profi ssionais. Para mais infor-
mações sobre as Metas do Milênio, 
acesse: www.pnud.org.br.


