
Só para divertir. Repare nas figuras gigantescas dos 
poderosos, aqueles que  por um momento têm a coroa 
na cabeça: os detalhes de laços pequeninos do vestido da 
senhora distinta, com seus cachorros de raça, na p. 8. Do 
movimento das caixas do correio espalhadas, na p. 13. Veja 
o gato vermelho, com máscara de zorro. E a perspectiva da 
p. 20, um ângulo inusitado no jogo de futebol do dono da 
bola. Texturas, cores, formas, figuras de frente, imagens ao 
fundo em muitos tipos de formas e materiais. Ilustrações 
de quem é experiente na arte da narrativa por imagens.

Após a leitura
A temática revelada no símbolo das cabeças coroadas não é só uma sátira às monarquias 
arbitrárias e às ditaduras. Todos nós sabemos o que é abuso de poder, que oprime as 
pessoas individualmente e os povos em geral. O livro é uma leitura para agradar a grandes 
e pequenos. Nunca é cedo demais para chamar a atenção das crianças para os efeitos 
ruins de um temperamento egoísta e da opressão, no dia a dia. Faça jogos, debates e 
brincadeiras. Que tal ser rei por um dia no recreio?
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O Mistério de uma coroa 
História divertida das peripécias de uma coroa que foge do 
castelo, cansada de tanto esperar por um rei que saiba usá-la de 
verdade. Quando ela passa a voar de uma cabeça para outra, o 
pequeno leitor compreende que usar uma coroa é bem mais difícil 
do que apenas colocá-la na cabeça.

Cada uma das personagens que põe a coroa sofre alterações na personalidade. 
Modificam seus comportamentos e jeitos de ser. Coisas estranhas acontecem. De 
uma forma sutil e delicada o pequeno leitor vai percebendo que nem todos estão 
preparados para lidar com as estruturas do poder. Uma temática abstrata que o 
autor transforma em narrativa bem concreta e adequada à compreensão de leitores 
em formação.

Antes da leitura
Ao abrir o livro, uma das melhores opções de leitura é valorizar as ilustrações. Procure 
reunir a turma. Com tesoura, papel cartonado e lápis de cor, faça uma coroa 
para cada um, como sugere as páginas iniciais. Com todos já devidamente 
coroados, converse com as crianças. Pergunte se elas sabem para 
que serve uma coroa. Muitas respostas surgirão. O importante é 
responder, depois de todos darem muitos palpites, que é hora 
de descobrir na história do livro contada pelo autor e pela 
ilustradora. Outro modo divertido é ir direto ao assunto. Leia. 
Crie um clima de expectativa e abra o livro na página de rosto, 
mostre o título e o ciclista da bicicleta vermelha. Ao longo da 
leitura, ele irá aparecer muitas vezes.

Ler e reler. É muito bom!
Leia para a criança ou ouça a leitura dela. Se for um grupo, peça 
a participação de todos, forme uma roda. Depois de ler, volte 
ao início para ler outra vez. Primeiro o texto, 
página a página. Depois as ilustrações.

pp. 6 e 7 – releia e comente, chame a 
atenção para a atitude do homem. Ele 
começou a mandar nas plantas, só por que 

usava a coroa. É hora de falar de quem abusa do poder e 
pensa que pode mandar no mundo.

pp. 8 e 9 – O comentário é: como é que pode 
alguém querer mandar nas refeições das 
pessoas e resolver sobre quem come ou não 
come. Fale da injustiça, dos privilégios e de 
gente autoritária.

pp. 10 e 11 – Agora é a vez de quem acha 
que ter é ser, que o valor das coisas está 
na riqueza ou no luxo. 

pp. 12 e 13 – A privacidade. Não é 
possível sair pelo mundo vigiando tudo 
ou mexendo nas coisas dos outros sem 
pedir licença. Metendo o nariz nas coisas 
alheias e onde não é chamado.

pp. 14 e 15 – A exclusão, a xenofobia, o racismo. O querer viver só entre iguais, não 
admitir as diferenças e os diferentes gera conflitos.

pp. 26 e 27 – Explore muito bem o final. Em todas as páginas vamos encontrar um 
comportamento arbitrário, o exercício dos pequenos poderes daqueles que não 

sabem o que é o privilégio de conviver em harmonia, sem oprimir o próximo. Um 
lembrete importante.

A leitura página a página não pode ser exaustiva nem tão explicativa. As 
sugestões são referências para usar com critério. A leitura pode ser feita ao 

longo de muitos dias, com muita conversa, quando o texto for citado 
como um momento especial. A lembrança que ficou, na memória, 

como algo positivo. Nunca para interferir no prazer de ler.

As ilustrações. Uma leitura à parte.
Helga Bansch compreende muito a essência da infância. Suas 
ilustrações são cheias de significados, detalhes, mistérios. 
Veja a capa. Descubra bem do lado direito em baixo, o perfil 
de um rato rabiscado a lápis. Continue, mude a página 
para seguir o nosso peixe ciclista, da bicicleta vermelha. 
Acompanhe a linha imaginária, o esconde-esconde, o 
movimento de aumentar e diminuir de tamanho, o sobe 
e desce e vai seguindo e saindo no meio da página rumo 
ao desconhecido, lá onde o livro termina. Uma sutileza 

da artista ao criar uma história dentro da história. Um 
personagem enigmático, surrealista. Para que é que ele serve? 
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