
No que deu esse casamento? (p. 26) Atente para o gesto do macaco com a 

menina. Ele é o mesmo da capa? Exponha a sua ideia. Ele continua preso e a 

menina saboreando uma banana.

Mediador, esta é uma história, cujo tema, muitas vezes, se repete e sempre 

desperta discussões e polêmicas. Neste livro ele vem através de uma narrativa 

breve, mas muito signifi cativa, que estabelece um inteligente diálogo com a ima-

gem, provocando o “leitor pensador” em cada um, porque esta questão é uma 

eterna interrogação. Um bom livro para crianças instiga a imaginação e as diverte. 

A ilustração de Tony Ross enriquece o repertório estético do leitor, porque nos 

traços ligeiros ele constrói formas muito expressivas que encantam a criança (não 

é o desenho “certinho”, parece com aquele que ela é capaz de fazer). Os menores 

sentem vontade de falar sobre o 

que veem e sentem.

A quarta capa fecha o livro 

com a ilustração inicial: esse ma-

caco era mesmo diferente, pen-

sava o tempo todo.

Alba Regina Spinardi Bueno – Desenvolve trabalho com editoras e elabora material que visa à formação do 
leitor, com ênfase na interlocução do texto e imagem.

* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 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, permitir a formação de adultos alfabetizados 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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O MACACO PENSADOR
Ao mediador de leitura

Disponha a classe em círculo para que todos se vejam e participem dessa ati-

vidade oral. Não tome as sugestões como roteiro de um questionário a ser respon-

dido por escrito, pois é o debate que enriquece as interpretações.

Antes da leitura
Que reinos há na natureza? Como se divide o reino animal? Quais as dife-

renças entre eles? O homem é racional, e o animal nunca pensa? Deixe fl uir esta 

discussão para trazer diversos pontos de vista, até mesmo para preparar a leitura.

Leve para a roda a obra A Criação de Adão, de Michelangelo, que se encontra 

no teto da Capela Sistina, no Vaticano (Roma). Peça ajuda ao professor de artes. 

Deixe que as crianças observem e comentem o que lhes chama a atenção. 

Capa: mostre o livro e o título. Onde ele está escrito? Dentro de uma nuvem, 

mas também não poderíamos pensar que as outras três nuvens menores estão le-

vando a um balão de pensamento? E esta imagem não estaria relacionada com o 

título “pensador”? Este foi sugerido à editora por Joseph Vartanian, de 5 anos, 

quando o livro estava sendo produzido. Explicar às crianças os diferentes signifi ca-

dos do balão nas HQs (histórias em quadrinhos).

Os leitores vão falar sobre os elementos que compõem a 

imagem. (Olhe a fruta que o menino come, é a predileta do ma-

caco.) Qual a semelhança entre a obra de arte 

conhecida antes? O toque dos dedos 

é o gesto que registra o 

momento mágico 

da criação do Homem e trata-se de uma “citação da lin-

guagem pictórica”, referente à obra de Michelangelo, 

concluída em 1.511.

Abrindo o livro para a leitura 
pluripartilhada 

Explique a sequência de imagens. Onde parece que 

elas estão? Seria dentro de um grande bloco de gelo, como se aí tivessem sido con-

servadas até chegar à menina da capa? Questão para ser discutida que não admite 

apenas uma resposta.

(p. 3) Qual é a expressão do macaco? (de dúvida) como você justifi-

ca essa resposta? (p. 5) A imagem nos mostra o isolamento em que vivia o 

animal, mas o que vemos na parte inferior da ilustração? (pp. 6 e 7) Como 

ele vivia? Por quê? Procure saber mais sobre o mandril. (pp. 8 e 9) Aponte 

os elementos da imagem que justificam o texto. (pp. 10 e 11) Para se sentir 

melhor o macaco aceitou o conselho, mas o que ele pensava de seus paren-

tes? (pp. 12 e 13) Mesmo no sonho ele sentiu que tentaram salvá-lo. O que 

prova isso? Ele só não se afogou por quê? (pp. 14 e 15) O que ele experi-

mentou ao se salvar? Foi isso que lhe deu segurança para o quê? (pp. 16 e 17) 

Não há uma incoerência no texto e na ilustração,  é uma alegoria (pura ima-

ginação), pois claro que naquela época não havia três objetos que aí estão. 

Quais são eles? E um cortador de grama como este, só no papel! (pp. 18 e 19) 

Aqui continua a brincadeira imaginária, como o pente e os originais pincel de 

barba e instrumento para a depilação. Aponte os outros objetos que só sur-

giram muito tempo depois, do tempo das cavernas, assim como mais alguns 

nas páginas seguintes... (pp. 20 e 21) Como ele era visto pelos outros maca-

cos? Observe os dois lá atrás. Compare o que um deles comia e a sua refeição. 

Que título você daria para a p. 21? (p. 22) Como era bem criativo, o que foi 

capaz de fazer? (p. 23) Realização do sonho: qual o número da caverna e aí 

quem apareceu? Em que página este número já havia aparecido? (pp. 24 e 25) 

A macaquinha também teve um sonho e o macaco pensador se tornou o 

apaixonado marido dela. Observando a ilustração fale como ele a tratava. 
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