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As aparências enganam...

As fábulas são historinhas de 
animais. O gênero literário é mui-
to antigo. Na Grécia, serviam para 
educar as crianças. Esopo foi o 
grande mestre dessa narrativa lá 
pelo século II a.C. Mais tarde, La 
Fontaine, o autor francês do sé-
culo XVIII, atualizou esta arte, mas 
ainda permaneceu a famosa “mo-
ral da história” encerrando o con-
to, com certezas pedagógicas que 
não cabem mais no pensamento 
moderno de bem educar.

Em O Caso das Bananas, Milton 
Célio de Oliveira Filho, reinventa 
a forma e trabalha com o incons-
ciente das crianças. Questiona o 
julgamento precipitado e mos-
tra que a verdade dos fatos não é 
tão clara, e pode enganar muito. 

Crianças pequenas são maniqueís-
tas, usam e abusam do “ou é isso 
ou aquilo, certo, certo, errado, er-
rado”. Em O Caso das Bananas, isso 
não acontece. A história é diver-
tida, estimula a curiosidade para 
promover novas sínteses de julga-
mento e provocar o pensamento 
produtivo. Mas, sobretudo, derru-
ba preconceitos.

O autor e seu texto

Milton Célio de Oliveira Filho é 
conhecido como inventor de jogos 
para crianças e jovens. No Caso das 
Bananas, ele monta um quebra-
-cabeça através de uma história 
instigante. O macaco perde seu 
cacho de bananas e logo dona Co-
ruja é contratada como detetive. 
A história fala das características 
físicas e hábitos dos animais e for-
nece pistas para que o pequeno 
leitor descubra quem é o culpado. 
O resultado da investigação é uma 
surpresa. Mostra um fato raro em 
livros infantis: a certeza de que não 
se deve julgar pelas aparências. 
O texto é divertido e encanta as 
crianças pelo final inusitado.

As ilustrações

O traço de Mariana Massarani é 
alegre, bem-humorado. Reproduz, 
com talento, as garatujas infantis. 
Em suas imagens, os animais são 



caricaturados e o colorido é uma 
festa tropical: o céu é roxo, as ore-
lhas do elefante são cor-de-rosa e 
até as bananas são azuis ou verme-
lhas. Não há limites para a criativi-
dade porque os tons do arco-íris 
cabem todos no papel. Mariana 
brinca de detetive e a cada página 
deixa uma pista para estimular a 
descoberta do pequeno leitor.

Sempre, na margem direita das 
páginas, ele descobrirá o rabo do 
canguru, a patinha da girafa, a 
tromba do elefante que antecede 
a figura que virá na próxima pá-
gina, como um jogo de adivinhar 
que encanta e diverte.

Antes da leitura

Inicie pelas ilustrações. Mostre 
o detalhe que fornece a pista para 
descobrir quem será o bicho da 
próxima página. Depois, fale das 
brincadeiras de esconde-esconde 
e converse a respeito da simbo-
logia da coruja, é um animal que 
representa a sabedoria. Assim a 
criança compreenderá por que ela 
foi escolhida como detetive da his-
tória. Só então leia o texto. A qual-
quer hora, duas, três ou quatro ve-
zes, porque os pequenos adoram 
repetições.

Atividades

O livro é ótimo para ser transfor-
mado em uma peça teatral. Faça 
máscaras de papelão para carac-
terizar os bichos. Deixe as crianças 
desenharem a floresta e pintarem 
o cenário. Depois convide outras 
turmas para assistir ao espetáculo.

É importante ensinar desde 
cedo a localização correta das fau-
nas em seus continentes. Abra um 
mapa e faça um painel. Depois co-
loque os nomes dos animais em 
uma sacola para serem sorteados 
entre os alunos. Se quiser, trabalhe 
com figuras e complete com um 
maior número de bichos. Mostre 
aos alunos onde eles devem colo-
car cada animal na sua terra.

Exemplo: 
Oceania          África  América do Sul
Canguru         Leão    Tatu
Ornitorrinco  Girafa Tamanduá

Brinque com o texto: fale do 
sentido figurado das palavras e 
das frases do livro. Exemplo: “Viro 
mesmo uma onça”, “Atirar pedra na 
vidraça do vizinho” etc.

Depois da leitura

Explique o sentido de ser um 
estrangeiro. É um conceito muito 
difícil de ser compreendido pelas 
crianças pequenas, mas tente. Fale 



do costume de outras terras e que 
nem todos nascem onde vivem. 
Mostre a página do canguru e fale 
da Austrália, um país distante, com 
animais diferentes dos nossos. 
Converse sobre o preconceito e 
de como é preciso ter muita certe-
za para acusar uma pessoa de ter 
realizado uma ação negativa. Ela 
pode ser inocente e sofrer com a 
injustiça. Deixe a criança brincar 
sozinha com o livro.

Outras leituras

O Caso da Lagarta que Tomou 
Chá de Sumiço. Milton Célio. Ilus-
trações de André Neves. São Paulo, 
Brinque-Book, 2007.

... E a lua sumiu. Milton Célio. Ilus-
trações de Maté. São Paulo, Brin-
que-Book, 2009.

* 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 qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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