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Distribuidor

**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.

*Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação e Cultura, acesse: 
www.portal.mec.gov.br.

8 METAS DO MILÊNIO
Pelo desenvolvimento sustentável

Um corvo torto 
Texto e ilustrações: Helga Bansch
Tradução: José Feres Sabino
Temas: Comportamento, Convivência Social e Diversidade
Tema transversal: Pluralidade Cultural 
Recomendado para alunos da Educação Infantil (leitura 
compartilhada) ao 9o ano (3 a 14 anos)

psicológico que Carlos enfrentou por ser diferente de seus companheiros e a alegria 
que obteve ao ser aceito por um grupo bem diverso. Por fi m, transponha o diálogo 
para o dia a dia das crianças, visando combater tanto o preconceito em relação ao 
que não é compreendido quanto à prática do bullying. 

Outras leituras da mesma ilustradora:

Uma coroa à procura de um rei. Texto de Heinz Janisch; ilustrações de Helga Bansch. Trad. José 
Feres Sabino. São Paulo: Brinque-Book, 2010.

Dona Dolores. Texto de Heinz Janisch; ilustrações de Helga Bansch. Trad. José Feres Sabino. 
São Paulo: Brinque-Book, 2009.

Fome de urso. Texto de Heinz Janisch; ilustrações de Helga Bansch. Trad. José Feres Sabino. 
São Paulo: Brinque-Book, 2007.

Só um pulinho de gato. Texto de Heinz Janisch; ilustrações de Helga Bansch. Trad. Yara 
Heidemann. São Paulo: Brinque-Book, 2006.

Em casa. Texto de Heinz Janisch; ilustrações de Helga Bansch. Trad. Yara Heidemann. São 
Paulo: Brinque-Book, 2006.

Este livro segue o 
Novo Acordo Ortográfi co
 da Língua Portuguesa

Proposta pedagógica elaborada por Morgana Gomes



Um corvo torto 

Folheie o livro com as crianças, chamando a atenção 
para os detalhes inusitados das ilustrações. Deixe que 
elas expressem suas opiniões e, em seguida, leia a quarta 
capa para contextualizar a história. 

O trabalho em si

Faça a análise das imagens em conjunto com a leitura 
das páginas correspondentes. 

Capa e quarta capa: com o livro aberto, instigue as 
crianças a discutir as diferenças visíveis entre os corvos e, ao mesmo tempo, explicar 
porque um deles caminha, elegantemente, sobre o teclado. 

p. 1: insista na observação das diferenças; pp. 2 e 3: questione a postura e as expres-
sões do grupo de corvos em relação ao excêntrico personagem; pp. 4 e 5: peça para 
a criançada descrever a família de Carlos e o cenário onde ela se encontra, para, em 
seguida, apontar, por dedução, quem seria ele entre todos; pp. 6 e 7: de acordo com 
a leitura do texto e a sequência das ilustrações, sugira que indiquem porque Carlos é 
considerado um corvo alegre; pp. 8 e 9: apesar de o texto afirmar que Carlos desafi-
na, faça a criançada refletir sobre a possibilidade de ele desagradar por ser diferente 
dos demais; pp. 10 e 11: repita o processo de reflexão; pp. 12 e 13: prossiga com o 
mesmo processo, mas, dessa vez, estimule as crianças a discutirem suas conclusões, 
interferindo com colocações sobre preconceito, tolerância, respeito e outros temas 
que, certamente, vão pautar as falas infantis; pp. 14 a 15: de acordo com a histó-
ria, debata sobre o que é apropriado ou não para os personagens. Em seguida, fale 
de outros contextos nos quais nos inserimos e que exigem uma postura adequada, 
mas que, necessariamente, não precisa deixar de ser criativa. Utilize exemplos para 
esclarecer as dúvidas; pp. 16 e 17: considerando que 
Carlos formou uma dupla, por que só ele foi manda-
do embora de sua terra natal? Ele sofria discrimina-
ção por parte de seus semelhantes? Se a resposta for 
sim, peça que relacionem, mesmo que verbalmente, 
quais eram as formas utilizadas para tanto; pp. 18 e 

19: quais sentimentos do corvo torto se evidenciaram para 
que ele se despedisse da família e partisse para longe, mesmo 
diante da tristeza de todos?; pp. 20 e 21: por que Carlos foi 
bem recebido pelos pássaros que não o conheciam? Sua forma 
de se expressar mudou? Havia algo em comum entre eles? Ou 
foi apenas a aceitação que fez o corvo torto ficar feliz e se soltar 
ainda mais?; pp. 22 e 23: se o sossego imperava em sua terra 
natal, por que os demais corvos começaram a perceber a mo-
notonia e a chatice da vida? Eles poderiam estar sentindo falta 
de Carlos? Se a resposta for sim, peça que relacionem, mesmo 
que verbalmente, os motivos; pp. 24 e 25: por que durante o 
concerto os corvos ficaram assustados, mas, depois, enquanto 
alguns se animaram, outros saíram contrariados? Deixe que 
as crianças debatam as próprias respostas e cheguem a uma 
conclusão; pp. 26 e 27: por que alguns corvos continuavam se 
irritando, ao se verem diante de aves da mesma espécie, mas que se comportavam 
de forma diferente? O que seria necessário para que eles aceitassem o que não é 
convencional? Em meio às viagens, quando Carlos retornava à sua casa, ele conse-
guiu encontrar o respeito que lhe deviam e, então, se tornou um corvo feliz, pois 
ele era um artista nato, gostava de fazer piadas, cantar e dançar. 

Ampliando a leitura

Pesquisar em livros e na internet os hábitos dos corvos. Depois, fazer uma cor-
relação metafórica das informações com o comportamento de Carlos e de seus 
demais companheiros.

Em uma folha A5, imprima duas imagens de corvos. Uma delas deve ser pintada 
conforme as informações obtidas, enquanto a outra decorada de forma bem criativa. 
No término da atividade, exponha os trabalhos, como pretexto para discutir o signi-
ficado de criatividade, seu uso e, por vezes, seu abuso, conforme as regras sociais, bem 
como a necessidade de sua aplicação nas artes em geral. 

A partir da história, por meio de conversas amenas, leve a criançada a compre-
ender o que é diversidade, aceitação do outro, preconceito, tolerância e respeito. 
Use exemplos para explicitar tais temas, estimulando-as a fazer o mesmo. Aproveite 
a oportunidade e introduza o conceito de bullying, demonstrando o sofrimento 


