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AUTOR
Fábio Sombra, nascido no Rio de 

Janeiro em 1965, é escritor brasileiro 
polivalente: poeta, pesquisador de 
cultura popular, repentista, violeiro, 
ilustrador. Na infância, teve conta-
to com a vida rural, quando passava 
férias na fazenda de sua tia-avó, no 
interior de Minas Gerais, local onde 
saboreou famosas histórias e “causos” 
contados à noite, ao pé de um fogão 
a lenha. Certamente essas experiên-
cias lhe serviram de material para a 
criação de suas obras. Nelas, os leito-
res encontram personagens comuns, 
com os quais se identificam e, por 
isso, buscam acompanhar sua traje-
tória e aprendizagens. 

Sombra encantou-se com a lite-
ratura infantojuvenil a partir de um 
convite do poeta Patativa do Assaré 
para ilustrar a adaptação de Aladim 
e a lâmpada maravilhosa. Foi assim 
que o escritor iniciou a publicação de 

muitas histórias que tiveram ampla 
aceitação. Muitos de seus livros fo-
ram selecionados para figurar no Ca-
tálogo de Autores Brasileiros da Feira 
do Livro Infantil e Juvenil de Bolo-
nha, na Itália, editado pela Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ). As obras A lenda do violeiro 
invejoso (2005), seu primeiro roman-
ce, e Vladimir e o navio voador  (2014) 
receberam o selo de Altamente Re-
comendável da FNLIJ. Além disso, ele 
recebeu duas vezes o Prêmio Rozini 
de excelência na viola caipira na cate-
goria de publicações literárias.

Nesse meio tempo, Fábio lançou 
seu primeiro CD Manheceu (KUARUP, 
2007), em que apresentou composi-
ções em ritmos tradicionais: catiras, 
cirandas, batuques, pagodes e mo-
das de viola. 

Fábio Sombra é membro da Aca-
demia Brasileira de Literatura de Cor-
del (ABLC) e, como pesquisador, suas 
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obras infantojuvenis oferecem um 
contexto literário rico, capaz de moti-
var pesquisa e reflexão sobre cultura 
popular, literatura e música, proporcio-
nando ao jovem leitor uma experiên-
cia única de leitura.

OBRA
A obra Sertão das Arábias revisi-

ta os contos de As mil e uma noites 
e transfunde seu encanto na forma 
do cordel. Sim, Literatura de Cordel. 
A princípio transmitidos oralmente, 
esses relatos em versos rimados, que 
depois passaram a ser publicados em 
folhetos, constituem uma importante 
forma literária popular em nosso país.

O autor, com muita criatividade, 
entremeou elementos fantásticos, 
referências culturais dos contos de 
Sherazade com personagens tipica-
mente brasileiros que revivem, à sua 
maneira e com muito bom humor, 
três histórias muito antigas: a narrati-
va de Simbá, o marujo transforma-se 
em sete viagens do vaqueiro Sibá Ro-
mão; Aladim e a lâmpada maravilhosa 
vira o menino Raimundim e sua lam-
parina velha e, por fim, em Ali Babá e 
os quarenta ladrões, surge o gari cha-
mado Vavá, que descobre um tesouro 
imenso guardado por um bando de 
cangaceiros. Tudo isso em forma de 
poema. Imagine reunidas, num úni-
co livro, aulas sobre o mundo natural 
e social tanto do Nordeste quanto 
do mundo árabe. É surpreendente a 
forma como o autor sutilmente apre-
senta o encontro de culturas. E o me-
lhor, a leitura da obra em voz alta nos 
transforma em típicos repentistas.

Essas três histórias são repletas de 
magia, humor e aventura – graças às 
reviravoltas mirabolantes do enredo 
e à coragem de seus personagens, 
que parecem ter saído do universo 
árabe e entrado na caatinga do se-
miárido, absorvendo o sotaque e os 
hábitos do povo do sertão. Os he-
róis dessas narrativas têm uma força 
descomunal e destreza com armas e 
lutas, mesmo sendo, na maioria dos 
casos, jovens franzinos e comuns 
que, vivendo no Nordeste brasileiro, 
conseguem triunfar, por força de sua 
determinação, esperteza e astúcia. 

Sertão das Arábias constitui uma 
leitura escolar bastante adequada, 
pois envolve os jovens leitores do 6o 
e 7o anos num mundo de aventura e 
fantasia ao mesmo tempo em que os 
instiga a refletir e questionar o meio 
em que vivem, as relações pessoais, o 
encontro de culturas etc. 
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF69LP02, 
EF69LP04 e EF69LP03)

A observação e análise da capa de 
Sertão das Arábias, que podem se 
desdobrar em mais de uma aula, vão 
contribuir para a qualidade da leitura 
do livro. Algumas estratégias utiliza-
das nessas preliminares serão reto-
madas durante e depois da leitura, 
como forma de sistematizá-las e apri-
morá-las. O trabalho interdisciplinar 
também ganhará destaque em todas 
as etapas da exploração do texto.

Apresente a capa do livro aos alu-
nos. O ideal é que todos tenham a 
obra em mãos. Peça para levantarem 
hipóteses sobre os elementos visu-
ais retratados nela: cacto, palácio 
mulçumano/árabe, estilo de gravura 
(xilogravuras), tonalidade da capa, 
tipo de letra. Em seguida, na lousa, 
junto com os alunos, elabore mapas 
conceituais de alguns desses itens. 

(EF69LP02) Analisar e comparar 
peças publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, jingle, 
vídeos etc.), de forma a perceber 

a articulação entre elas em 
campanhas, as especificidades 
das várias semioses e mídias, 
a adequação dessas peças ao 

público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional e 
estilo dos gêneros em questão, 

como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 
esses gêneros. 

(EF69LP04) Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que fortalecem a 
persuasão nos textos publicitários, 

relacionando as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo com 
os recursos linguístico-discursivos 
utilizados, como imagens, tempo 
verbal, jogos de palavras, figuras 
de linguagem etc., com vistas a 
fomentar práticas de consumo 

conscientes. 

A observação do palácio mulçu-
mano/árabe da capa também  pode 
servir de ponto de partida para uma 
reflexão sobre a influência da cultura 
árabe no Ocidente. Alguns exemplos 
são as comidas típicas (esfirra, quibe, 
tabule, grão-de-bico etc.), a decora-
ção interna das casas (tapetes, corti-
nas, almofadas) e a literatura (As mil e 
uma noites). 

Junto com os alunos, compare os 
anúncios publicitários de restauran-
tes ou de lojas que vendam produtos 
árabes com os anúncios de produtos 
nordestinos. Esses anúncios preci-
sam ser previamente selecionados 
pelo professor. Leve os estudantes 
a analisarem a estrutura do texto, 
a estratégia de persuasão, típica de 
anúncios publicitários, e as ques-
tões semióticas das imagens. Em 
seguida, proponha que cada aluno 
crie um folheto publicitário (texto e 
imagens) de produtos nordestinos, 
inspirando-se nas informações que 
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eles têm sobre a cultura árabe. Por 
exemplo, “Vende-se vatapá. Entrega 
gratuita, pois o tapete mágico não 
gasta gasolina.” 

Para aproximar a turma ainda mais 
do universo da obra, pergunte aos 
alunos o que sabem sobre os contos 
de As mil e uma noites. Já assistiram a 
filmes ou têm alguma outra referên-
cia sobre os contos?

Como tarefa de casa, proponha 
uma pesquisa sobre xilogravuras 
(conceito, imagens) e literatura de 
cordel (conceito, estrutura textual, 
exemplos de texto). Já em sala de 
aula monte grupos e peça para a tur-
ma socializar esse material, estudá-lo 
e selecionar as informações mais in-
teressantes. 

A seguir, convide um aluno a ler 
em voz alta a biografia do autor. De-
pois disso, oriente os alunos a trans-
formar a biografia em poema de 
cordel e ilustrá-lo com uma técnica 
mais simplificada de xilografia. Caso 
queira complementar essa atividade, 
proponha que cada aluno também 
escreva sua autobiografia em forma 
de cordel. 

Levantar hipóteses sobre o proje-
to gráfico da capa também pode ser 
uma atividade interessante. Peça que 
os alunos observem a sua cor e sua 
relação com a cor do solo do sertão 
nordestino, mostrando como a esco-
lha dessa tonalidade contribui para 
dar coerência temática e contextua-
lizar a obra. As letras do título do livro 
também podem evocar a terra seca e 
rachada, pois são irregulares, como 
as rachaduras do solo. 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, 
o fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens 
e fotorreportagens o fato ou a 

temática retratada e a perspectiva 
de abordagem, em entrevistas os 

principais temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses defendidas 

em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, 

ironia ou humor presente. 

O título da obra também parece 
anunciar uma certa identidade entre 
as culturas árabe e nordestina. Para 
chamar a atenção dos alunos para 
esse tema, peça que procurem, em 
notícias e reportagens, característi-
cas comuns às duas regiões (deserto 
comparado à caatinga de semiárido, 
falta de água, conflitos ideológicos, 
expressões linguísticas etc.). 

Solicite aos alunos que, em gru-
pos, elaborem questões para entre-
vistas sobre o que as pessoas de seu 
ambiente escolar e familiar sabem 
sobre a Arábia Saudita e o Nordeste 
brasileiro. Junto com eles, faça uma 
seleção das perguntas, para que se 
tenha uma maior variedade de infor-
mações. Três grupos ficam respon-
sáveis pela Arábia, outros três pelo 
Nordeste brasileiro. Essa entrevista 
pode ser registrada em vídeo, utili-
zando celulares, explorando recursos 
como iluminação, cenário, trilha so-
nora. Nesse trabalho, é fundamental 
o cuidado com a escolha de palavras 
e cenas, para evitar constrangimento 
dos participantes.
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Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF69LP34 e EF69LP53)

(EF69LP34) Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 
ou resenha do texto lido (com ou 
sem comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 
possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e um 

posicionamento frente aos textos, se 
esse for o caso.

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 
literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas ou 

não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, 
narrativas de enigma, narrativas 
de aventura, literatura infanto-

juvenil, – contar/recontar histórias 
tanto da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de 

animais, contos de amor, contos 
de encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição literária 
escrita, expressando a compreensão 

e interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva 
e fluente, que respeite o ritmo, as 

pausas, as hesitações, a entonação 
indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos gráfico-
editoriais, como negritos, itálicos, 

caixa-alta, ilustrações etc., gravando 
essa leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja 
para produção de audiobooks de 

textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras dramáticas com 

ou sem efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, tanto 

de forma livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos, haicais 
etc.), empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos 
de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego 
de pausas e prolongamentos, o 

tom e o timbre vocais, bem como 
eventuais recursos de gestualidade 

6



e pantomima que convenham ao 
gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão.

Das três histórias, a mais longa é 
a de Sibá, que se subdivide em sete 
viagens. Tendo em vista essa estrutu-
ra de enredo, organize os alunos para 
que se iniciem na prática de leitura 
de cordel. Explique-lhes que é neces-
sário ter ritmo para essa leitura. Faça 
um ensaio coletivo, lendo as primei-
ras páginas, para que haja um mo-
delo a ser seguido “empregando os 
recursos linguísticos, paralinguísticos 
e cinésicos necessários aos efeitos de 
sentido pretendidos, como o ritmo e 
a entonação, o emprego de pausas 
e prolongamentos, o tom e o timbre 
vocais, bem como eventuais recursos 
de gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético e à 
situação de compartilhamento em 
questão”. Depois disso, proponha a 
formação de sete grupos, que lerão 
coletivamente, em forma de jogral, a 
narrativa das viagens de Sibá. 

Como esse processo deve tomar 
mais de uma aula, é fundamental 
que se respeite quem estiver lendo e 
que cada aluno, com a obra em mãos, 
tome nota das partes essenciais do 
texto e das palavras que desconhe-
cem, relacionando-as com os mapas 
conceituais feitos antes da leitura da 
obra. Assim, ao final da leitura poderá 
haver discussões sobre a história de 
Sibá e a variação linguística do texto. 
Seria interessante sistematizar, em for-
ma de dicionário vertical (confeccio-
nado em cartazes para ser exposto em 

sala de aula, com verbetes enciclopé-
dicos sobre as palavras selecionadas), 
as expressões e palavras que chama-
ram a atenção dos alunos.

Para o conto Raimundim e a lampa-
rina maravilhosa, sugere-se a leitura 
individual. Nesta, os alunos devem 
anotar as expressões e palavras que 
lhes chamaram a atenção, pois elas 
farão parte do dicionário vertical. 

Proponha a filmagem de alguns 
trechos das leituras coletivas, para a 
turma ter um acervo de vídeos que 
mostrem como se procede à leitura de 
cordel. Caso todos concordem, esten-
da essa atividade por mais algumas au-
las e peça que os alunos se organizem 
para produzir essas gravações, que so-
cializarão o resultado das pesquisas.

A história de Vavá pode ser lida em 
casa; nessa etapa, a maioria dos alu-
nos já estará motivada a realizar essa 
atividade, em razão das estratégias 
anteriores. 
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Para concluir essa etapa do estudo, 
revisite com os alunos o dicionário 
vertical e proponha uma discussão 
sobre a variedade linguística que 
surgiu na leitura de Sertão das Ará-
bias e verifique em que medida o 
grupo compreendeu o conceito de 
variação linguística.

Após a leitura

Língua Portuguesa (EF69LP36, 
EF69LP14, EF69LP15 e EF69LP31)

(EF69LP36) Produzir, revisar e 
editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 
dados e resultados de pesquisas, 
tais como artigos de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico animado, 
podcast ou vlog científico, relato 

de experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, dentre 
outros, considerando o contexto 
de produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de suas 

construções composicionais  
e estilos. 

Nessa etapa do estudo da obra, 
sugere-se a confecção de infográfi-
cos das três narrativas, para permitir 
uma maior compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos e infor-
mações e um posicionamento frente 
à leitura. Para isso, separe a turma 
em grupos de até quatro pessoas e 
faça a divisão dessas três histórias 
pelo número de infográficos que 
corresponda ao número de grupos. 

Assim, haverá uma variedade desse 
tipo de texto. Esses infográficos de-
vem apresentar ilustrações no estilo 
de xilografia. 

(EF69LP14) Formular perguntas 
e decompor, com a ajuda dos 

colegas e dos professores, tema/
questão polêmica, explicações e 

ou argumentos relativos ao objeto 
de discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes da 
questão e compartilhá-los com  

a turma. 

(EF69LP15) Apresentar argumentos 
e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na 
participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos.

(EF69LP31) Utilizar pistas 
linguísticas – tais como “em 

primeiro/segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”, “por exemplo” – para 
compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

Forme uma roda com a turma, 
proponha uma avaliação da leitura 
realizada. Afinal, qual é o tema cen-
tral de cada história do livro? O que 
aproxima, na narrativa, a cultura nor-
destina da árabe? Quais os elemen-
tos mais representativos das duas 
culturas? Quais foram os desafios 
que promoveram o amadurecimento 
dos personagens Sibá, Raimundim e 
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Vavá? Quais as percepções da turma 
sobre a técnica de ilustração de xilo-
grafia relacionada ao tema da obra? E 
o que dizer das possíveis mensagens 
e aprendizados deixados pela obra? 
Conduza essa conversa de modo que 
todos os alunos tenham a chance de 
expressar as suas opiniões e impres-
sões sobre as histórias. Para tanto, 
chame-lhes a atenção para a impor-
tância de exercitar tanto a clareza da 

fala, através da projeção vocal e da 
articulação de ideias, quanto a capa-
cidade de escuta e atenção. É interes-
sante registrar os pontos principais 
da discussão coletivamente na lousa, 
depois em cartazes, que servirão de 
base de consulta para a atividade se-
guinte: a produção de um artigo de 
opinião sobre a importância do en-
contro de diferentes culturas e a ofi-
cina de correção de texto.
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Nessa atividade, os alunos farão 
uma autoavaliação, de conteúdo e 
recursos gramaticais, de suas reda-
ções ainda não corrigidas. Oriente-os 
com os seguintes checklists: 

Autocorreção gramatical: acentua-
ção, ortografia, uso da letra maiús-
cula e minúscula, letra legível, uso do 
parágrafo, variedade vocabular.

Autocorreção do conteúdo do 
texto: fidelidade ao tema, tese do 
texto, estrutura de texto de artigo 
de opinião, paragrafação com as 
pistas linguísticas organizacionais 
(“em primeiro/segundo/terceiro lu-
gar”, “por outro lado”, “dito de outro 
modo”, isto é”, “por exemplo”) ar-
gumentação, conclusão, clareza e 
coerência das informações. Depois 
dessa checagem, peça para cada 
aluno refazer seu texto.

Geografia (EF06GE05, EF07GE11 e  
EF07GE04)

(EF06GE05) Relacionar padrões 
climáticos, tipos de solo, relevo 
e formações vegetais. Mundo 

do trabalho transformação das 
paisagens naturais e antrópicas.

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas 
dos componentes físico-naturais 
no território nacional, bem como 
sua distribuição e biodiversidade 

(Florestas Tropicais, Cerrados, 
Caatingas, Campos Sulinos e  

Matas de Araucária). 

(EF07GE04) Analisar a distribuição 
territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade  

étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática), assim como 

aspectos de renda, sexo e idade nas 
regiões brasileiras. 

As atividades que se seguem pres-
supõem a formação de grupos de 
pesquisa para a apresentação de se-
minários. O professor pode selecionar 
os temas e direcioná-los a cada grupo, 
ou sorteá-los, a seu critério.

A sugestão é organizar rodadas 
de seminários por área de conheci-
mento. Cada grupo ficará respon-
sável por um tema relacionado ao 
contexto da obra. Sugira aos alunos 
que solicitem ajuda aos professores 
de cada área. O resultado dos traba-
lhos pode ser apresentado median-
te: explanação oral, com o apoio de 
painéis informativos e ilustrados; 
espetáculo teatral; vídeos, com a op-
ção de publicá-los no Youtube.

Os temas de Sertão das Arábias 
variarão de acordo com cada histó-
ria. Na narrativa de Sibá Romão, por 
exemplo: estudo do tipo de solo do 
sertão; o tipo de vegetação (caatin-
ga) e sua biodiversidade; a importân-
cia do rio São Francisco para a região 
(inclua as curiosidades sobre esse rio 
e compare seu escoamento superfi-
cial no ambiente urbano e rural) etc.

Na história de Raimundim, os se-
minários podem tratar da economia 
e comércio locais (mercado e merca-
dor de feiras livres); diversidade étni-
co-cultural por meio da culinária etc.

A história de Vavá motiva uma pes-
quisa sobre o cangaço e o cangacei-
ro – oriente os alunos a discorrerem 
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sobre o cangaço: duração, época, re-
gião em que se desenvolveu, quem 
eram os cangaceiros, a história de 
Lampião e Maria Bonita. 

Arte (EF69AR03) e Língua Portu-
guesa (EF69LP51)

(EF69AR03) Analisar situações 
nas quais as linguagens das artes 
visuais se integram às linguagens 
audiovisuais (cinema, animações, 

vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos 

etc.), cenográficas, coreográficas, 
musicais etc.

(EF69LP51) Engajar-se ativamente 
nos processos de planejamento, 

textualização, revisão/ edição 
e reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos 

e as configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, o 
suporte, o contexto de circulação 

do texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a estesia 

e a verossimilhança próprias ao  
texto literário.

Nas aulas de Arte, é possível conhe-
cer a fundo a xilografia. Pesquisar sua 
definição, conceitos, sua relação com a 

literatura de cor-
del; e explorar a 
técnica na prática.

Peça para os 
alunos relerem 
as viagens de 
Sibá. Em seguida, 
proponha-lhes 
que formem du-
plas e escolham 
uma das viagens 
para criar uma 
adaptação em 
HQ no estilo de 
xilogravuras. Essa 
atividade exerci-
ta os alunos na 
técnica de trans-
por uma obra de 
uma linguagem 
para outra, além 
de iniciá-los na 
arte da xilografia. 

Pode ser feita 
uma oficina de 
correção coleti-
va dos roteiros 
de HQ, atentan-
do para a autocorreção gramatical e 
do conteúdo do texto. Depois dessa 
checagem, sugira a cada aluno que 
refaça seu roteiro para que se qualifi-
que o processo de produção de texto.


