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Antes da leitura

O livro reúne contos de tradição 
popular, propalados pela orali-
dade, não só do repertório nacion-
al, mas também do universal. Lei-
tores de variadas idades apreciam 
este tipo de narrativa transmitida 
em linguagem simples, porém 
motivada por grande sabedoria. 
As crianças vão querer saber quem 
foi Sherazade e a resposta vem  na 
p.5.  Houve  um  sultão  persa  que  
se  casava  e  matava  cada  esposa  
no  dia seguinte ao casamento. 
Uma inteligente jovem se arrisca 
porque tinha uma estratégia que 
poderia evitar a sua morte. Du-
rante mil e uma noites ela lhe con-
tou histórias e, interrompendo-as,  
conseguia  mantê-lo  interessado  
em  saber  a  continuação  no  dia 
seguinte, livrando-se do seu fim e 
conquistando o amor do sobera-
no.

Ao mediador

Sugerimos colocar as crianças 
em círculo para que todas possam 
se ver e participar, compartilhando 
pontos de vista e argumentando 
sua interpretação, oralmente, 
nunca por escrito. As respostas 
podem ser diferentes, mas devem 
estar apoiadas no texto.

Capa

Observar a capa, conduzindo o 
olhar para alguns detalhes: como 
é feita a apresentação do livro? 
Por que os personagens apenas 
espiam atrás das cortinas? Expli-
car: como é um teatro? Para que 
servem as cortinas? Qual a im-
portância do cenário? Quais out-
ros profissionais trabalham em 
uma peça teatral? E o texto? Os 
atores? Etc.

O nome da autora encabeça a 
capa, depois o título nomeia os 
dois personagens e, abaixo, temos 
uma alusão a Sherazade, só que, 
neste livro, ela é do “sertão”, região 
que  será  revelada  na p.6.  Para  
saber  sobre  a  vida  dos  autores,  
Ivana  Arruda  Leite (escreve) e Fê 
(ilustra), há informações na última 
página.



Abrindo o livro

p.1: As mesmas informações es-
critas na capa estão nela; p.2: Pági-
na de créditos. Ler: as dedicatórias 
que vêm assinadas só com as ini-
ciais da autora e com o apelido do 
ilustrador. A data da publicação. O 
pequeno cartaz (explicar a men-
sagem). E, do lado direito, o ano 
em que a autora nasceu. (1951); 
p.3: Como a autora justifica a cri-
ação deste livro?; p.4: A ilustração 
se refere a que lugar? (Ver a pala-
vra na linha 01 da p. 05); p.5: Um 
pouco da história de Sherazade; 
p.6 à 9: Ler e dar um título para 
esse início de história. Observar o 
“tipo” do coronel. O que podemos 
pensar do seu jeitão de ser? E da 
Diomira? Onde já apareceu essa 
bandeja? p.10 à 14: “A moura 
torta”: ler e recontar a história. Ob-
servação: pode ser que as crianças 
conheçam outras versões desta 
e das histórias seguintes. Elas po-
dem contar para o grupo aquela 
que ouviram; p.15: Que mudança 
percebemos no comportamento 
do coronel?; pp.16 e 17: Conte 
que  ensinamento  o  caboclo  
exprime; p.18:  Explicar  as  outras  
mudanças  ocorridas no  modo  de  
ser  do  personagem; p.19  à  21:  
Comentar  a  esperteza  do  caipira  
e a  reação  do  marido.  O  primei-
ro  foi  honesto?  Você  concorda  

com  a  sua  atitude? (Ética); pp.22 
e 23: Analisar o modo de pensar 
do coronel, ao chamar o marido de 
“trouxa”. O que pensar da cena il-
ustrada?; p.24 à 28: Claro que esta 
é uma história de fantasia, mas 
como pode ser encarada a venda 
das três irmãs? A busca feita pelo 
irmão recebeu quais proteções? 
Depois quais outros presentes ele 
ganhou? Distraído por  taman-
ha  felicidade,  que  recompensa  
teve  Felipe?  O  que  motivou  o  
problema criado por Bela-Bela? 
Por que Felipe conseguiu matar o 
bicho Monjoléu?; p.29: O que es-
taria sentindo o coronel?; p.30 à 
32: De uma atitude maldosa surge 
a possibilidade da sorte, só que o 
pobre foi honesto. (Ética) Como o 
conteúdo se transforma? Falar so-
bre ficção e realidade; p.33: Qual 
o pedido e a intenção do coronel?; 
p.34 à 36: Reparar de que cor es-
tão as páginas. Fazer a associação 
com o enredo do conto. Você 
acredita nesse tipo de história? (A 
imaginação sustenta qualquer ab-
surdo); p.37:  Diomira  e  Nonato  já  
se  sentam  lado  a  lado.  Podemos 
dizer a razão?; p.38 à 40: O “emis-
sário” foi espertíssimo, porém 
desonesto. Comentar o compor-
tamento da viúva e do marido. (Éti-
ca); pp.41 e 42: Qual a reação de 
Diomira ao saber que ia à cidade 
e que ganharia um vestido? O que 
percebeu o turco? Que outro agra-
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do Nonato fez à moça?; p.43: Você 
acha que a proposta feita pelo tur-
co é de quem sabe  negociar  ou  
se  aproveitar  do  caipira?  (Ética); 
p.44  à  47:  Falar  sobre  o  original 
modo como Nonato se declarou. 
De onde ele tirou esse exemplo? 
Qual foi a reação de Diomira? De 
que final o coronel tanto gostava?

Responder:

1.  Que  ilustração  marca  o  iní-
cio  de  cada  história?  (O  bandô  
vermelho,  que  é  uma armação de 
madeira ou faixa de tecido que se 
coloca sobre a parte superior de 
uma cortina, para encobrir os tril-
hos.)

2. Que expressão abre sete con-
tos? Apenas dois não têm o clás-
sico início. (A história...)

Após a Leitura

Mediador, este livro não se fecha 
por aqui, muitas outras atividades 
podem ser propostas. Por exem-
plo, pesquisar sobre literatura de 
cordel e, em seguida, pedir para as 
crianças criarem e ilustrarem seu 
texto; encontrar informações so-
bre comidas e trajes típicos, além 
de usos e costumes. Não se es-
queça da música.
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