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E eram verdadeiras as 
aventuras de Obax?

“Quando o sol acorda no céu das 
savanas, uma luz fina se espalha 
sobre a vegetação fina e rasteira. 
Ao anoitecer, tudo volta a se en-
cher de vazio, e o silêncio negro 
se transforma num ótimo com-
panheiro para compartilhar boas 
histórias”. Assim o autor nos conta 
a história de uma menina solitária, 
que saiu pelo mundo para provar 
que era verdadeiro o que contava, 
e nos revela uma riqueza de con-
trastes de cores, ângulos, formas e 
texturas, mostrando a diversidade 
da cultura africana.

Motivação para leitura

Obax é o nome de uma menina 
africana. Num idioma africano, 

como explica o autor, obax signi-
fica “flor”. É conveniente conversar 
com os alunos a respeito da África. 
O que sabem sobre ela? Que paí-
ses conhecem? Mostre num mapa 
como o continente é grande. Ao 
fazer a pesquisa para este livro, o 
autor concentrou-se nos países do 
lado ocidental (leia previamente 
a p.34); mostre-os à classe. Se for 
possível, mostre também objetos, 
fotos, desenhos, tecidos, tudo o 
que lembre a arte desses povos. 
As ilustrações sempre remetem a 
essa arte.

Abrindo o livro

Este é um livro que deve ser lido 
devagar, para que se possa sabo-
rear a beleza das ilustrações. Co-
mece pela capa. Peça que os alu-
nos comentem o que perceberam. 
O livro tem um tamanho e formato 
que favorecem a ideia das vastas 
paisagens africanas. O que há na 
paisagem, além da menina? Ape-
nas uma pedrinha. Mas essa pe-
drinha será muito importante para 
nossa história...

• pp.6 e 7: leia com os alunos ou 
peça que leiam o belo texto, ob-
servando os recursos literários; o 
emprego dos adjetivos, a antíte-
se “se encher de vazio” (antítese é 
um recurso da linguagem que une 



dois opostos). Verifique se todos 
sabem o que é savana e se perce-
bem que a ilustração com poucos 
elementos numa página enorme 
ressalta a ideia desse tipo de pai-
sagem.

• pp.8 e 9: a casa de Obax parece 
um palácio mágico, decorado com 
motivos típicos da África.

• pp.10 e 11: leiam uma por uma 
as histórias que Obax criava. Pro-
ponha que os alunos deem segui-
mento às histórias, contando, por 
exemplo, quando e por que ela 
caçou ovos de avestruzes ou como 
ela enfrentou os ferozes crocodi-
los.

• pp.12 a 15: por que ninguém 
acreditou na história da chuva de 
flores? Na p. 15, as cores da ilustra-
ção mudam, passando a dar ideia 
de um meio aquoso.

• pp.16 e 17: olhem a pedrinha 
da capa aí! Observem o contraste 
entre a página anterior, cheia de 
desenhos (imaginação) e agora, 
páginas brancas, realçando a ideia 
de que Obax se sente sozinha, sem 
ninguém para partilhar o que ela 
imagina.

• pp.18 e 19: no que se transfor-
ma a pedrinha? O que sugere esse 
vermelho tão forte? O sol das sava-
nas?

• pp.20 e 21: o que pode signi-
ficar Nafisa? Verifiquem na p.34, 
mas, antes disso, tentem imaginar. 

Observem como a ilustração mu-
dou de ponto de vista. Agora esta-
mos vendo tudo de cima. Um ani-
mal tão lendário quanto o elefante 
nos abre atalhos para ver e passear 
pela África de várias formas.

• pp.22 e 23: quantos tipos de 
chuva eles viram! Que outras chu-
vas as crianças poderiam imagi-
nar?

• pp.24 e 25: por que dessa vez 
Obax não se incomodou com a 
descrença dos adultos?

• pp.26 e 27: agora a ilustração 
contrapõe o grande com o peque-
no, fazendo a menina parecer mais 
triste e insignificante.

• pp.28 e 29: será que os alunos 
já ouviram falar em baobá? Mostre 
uma foto dessa árvore que, para 
muitos povos africanos, é sagrada. 
Vejam que o tronco do baobá tem 
a mesma estampa que o elefanti-
nho.

• Não deixem de ler a p. 34, em 
que o autor nos conta um pouco 
de suas pesquisas sobre a cultura 
africana.

Após a leitura

• Retome a história e pergunte 
aos alunos: afinal, o que a menina 
contava era mesmo verdade ou 
criação dela? E como explicar que 
de uma pedra nasceu um baobá? 
Será que o autor se identifica com 



Obax e também cria histórias incrí-
veis? Este é um dos grandes desa-
fios da literatura: a verossimilhan-
ça, fazer com que o leitor acredite 
que a história existe.

• Agora é a nossa vez de criar 
histórias incríveis. Uma sugestão 
é propor que os alunos escolham, 
no pátio da escola ou no jardim de 
casa, uma pedrinha interessante. 
Depois, que tentem ver nela a fi-
gura de algum animal ou objeto. A 
partir daí, é dar asas à imaginação!

Ampliando a leitura

• Proponha uma oficina de artes: 
todos podem criar flores, com de-
senhos, colagens, papel crepom, 
dobraduras, sucatas e até com ba-
las de goma.

• Que tal organizar uma expo-
sição sobre a África, focalizando 
os países que o autor pesquisou? 
Alguns alunos podem ter objetos, 
roupas ou tecidos semelhantes aos 
que aparecem nas ilustrações. E a 
música desses países, como será? 
Se alguns pais já viajaram para lá, 
poderiam ser convidados a fazer 
uma pequena exposição sobre os 
lugares em que estiveram. 

Enriqueça a exposição com as 
flores feitas na oficina e as pedri-
nhas escolhidas pelos alunos.

E o que a África nos deixou de 
herança nas cores, formas, língua 
etc.? Conseguem dizer? Podemos 
começar a pesquisar!
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