
O livro
Mustafá conta a história de um garoto que teve de sair de seu 
país com a família e aos poucos descobre seu novo lar. A Lua, 
as estações, as flores, os insetos e a música desse lugar ora lhe 
lembram a sua antiga terra, ora o encantam pelo que têm de 
diferente do que ele já conhece. Mesmo com esse mundo novo 
a descobrir, Mustafá sente-se invisível ali onde as pessoas falam 
uma língua que ele não entende. Mas, um dia, uma menina, com 
um gesto simples, irá mostrar a ele que a amizade, a gentileza e 
o afeto superam as fronteiras entre línguas e lugares.

Em sala de aula
Amizade, solidariedade, relações familiares, resiliência, empa-
tia, imigração e refugiados são temas que podem ser trabalha-
dos a partir da obra. Ilustrações ricas e texto de períodos simples 
mostram o olhar do menino sobre o novo país, retratam a passa-
gem do tempo e as duas terras contrastantes e, ainda, transpõem 
os obstáculos que vão se formando entre nós seres humanos. 
Incentivar os alunos ao diálogo lhes permite ver a realidade dos 
refugiados com mais interesse e empatia. Como tratar a infância 
em situação de refúgio com as crianças? Um bom caminho é a 
literatura, que trata o tema com cuidado e põe os pequenos em 
protagonismo. Converse com os alunos sobre a vida de Mustafá, 
buscando nela semelhanças e diferenças com a deles. Promover 
uma atividade sobre a história de suas famílias poderá mostrar 
que todos vêm de um lugar e que construir a vida em outra casa, 
cidade ou país é um aprendizado.
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• Da autora premiada Marie-Louise 
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• Uma história que aborda com 
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imigrantes.

• Ilustrações tocantes e singelas.
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Mustafá
Uma história que fala, com ternura e esperança, 
sobre empatia e resiliência


