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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Petra apresenta aqui este Manual do Professor Digital para a obra João e 

Maria e outros contos de Grimm. Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a formação de 

leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é um ato 

natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser formado. A apren-

dizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e habilidades que devem 

ser trabalhadas na escola por meio de estratégias e projetos que possibilitem a compreensão 

da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática social, uma ferramenta que lhes 

possibilitará não só a comunicação com aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão 

de si próprios e do mundo em que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define o 

educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das obras e dos 

autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também e sobretudo, para a 

aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise dos textos, para o fomento da ex-

periência literária em torno de diferentes tipos de texto e, inclusivamente, para o estímulo da 

escrita criativa de intenção literária” (LOMAS, O valor das palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em casa e 

em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, pois acredita-

mos que aprender a ler é muito mais que aprender a decifrar palavras. Nessa perspectiva, este 

Manual será sempre uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho para a construção de 

um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro João e Maria e outros contos 

de Grimm como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua escola. 

Disponibilizamos sugestões de atividades para poder oferecer aos seus alunos razões e opções 

para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto 

mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de aprender por meio 

dos textos que leem. 
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Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de leitura 

e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimular as relações 

estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição formativa da literatura, 

não só no contexto didático-pedagógico, mas como possibilidade de desenvolvimento da 

imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa ferramenta de acesso à língua escrita 

e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de todas as matérias 

do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes na sociedade em que 

vivemos. 

Petra
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ConheCendo os autores e a obra

Este livro é um belo convite a (re)conhecer histórias que fazem parte da infância de dife-

rentes épocas e lugares. Assim também é uma ótima oportunidade para que a escola entre 

em contato com as famílias dos alunos, já que João e Maria, Cinderela e Rapunzel fazem 

parte de muitas das histórias contadas nas casas brasileiras.

Como todos os contos de fadas, o aspecto fantástico é integrante de cada narrativa apre-

sentada no livro. Essas histórias contadas de pai para filho, de geração em geração, ganham 

a cada releitura um sabor diferente, mas, claro, sem perder o clima de aventura que encanta 

leitores ao longo dos séculos.

Luiz Raul Machado, responsável pela organização dessa obra, adaptada e traduzida por 

Maria Clara Machado, logo no início nos lembra que esses contos maravilhosos foram criados 

a partir do registro, realizado pelos Irmãos Grimm, de histórias da tradição oral.

Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859), os Irmãos Grimm, foram responsáveis por 

coletar centenas de histórias da cultura popular alemã. Pesquisadores, eles mergulhavam 

fundo na depuração e sistematização das histórias orais, a fim de chegar ao mais próximo 

possível das versões originárias, sem contudo se furtar a registrá-las de uma forma atraente e 

divertida. Junto com Charles Perrault (na França) e Hans Christian Andersen (na Dinamarca), 

os Irmãos Grimm formam os pilares da literatura infantil ocidental.

Maria Clara Machado nasceu em Minas Gerais. Mudou-se para o Rio de Janeiro ainda 

pequena. Seu pai foi o escritor Aníbal Machado. Ela foi a idealizadora do Teatro Tablado, no 
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Rio de Janeiro, que até hoje forma atores para os palcos e para as telas. Além de criar muitas 

peças de teatro, também adaptou e traduziu contos maravilhosos, alguns desses presentes 

nesta coletânea. 

A ilustradora, Andréia Vieira, estudou contação de histórias na Livraria da Vila e participou 

de diversos cursos na área de artes e literatura na Fabbrica delle Favole, em Macerata, Itália. 

Seu trabalho com diferentes técnicas inicia cada conto como um belo convite e também como 

um presente para nosso olhar. Para saber mais sobre o trabalho de Andréia Vieira, acesse: 

http://andreiavieira-ilustradora.blogspot.com/.

Luiz Raul Machado nasceu em 1946, no Rio de Janeiro. Escritor e editor de livros, teve 

marcada participação no movimento estudantil dos anos 1960, na luta contra a ditadura 

e na militância pelos valores democráticos.1 Luiz Raul além de escritor é especialista em 

literatura infantil e juvenil.

Conhecer a relação entre a tradição oral e a literatura permite que na escola os alunos 

de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental entrem em contato com as transformações nos 

suportes da comunicação. Seja esse o primeiro contato da turma com os contos selecio-

nados, seja já uma releitura dos textos, a escolha do livro para essas turmas permite uma 

ressignificação do gênero conto e dos textos de tradição oral. A tradução e adaptação de 

Maria Clara Machado também trazem novas dimensões para os textos, trabalhando o 

recurso do humor e a ênfase no diálogo, como muito bem explica Luiz Raul Machado na 

apresentação.

1  Ricardo Benevides: “Entrevista: Luiz Raul Machado — 50 anos do Golpe de 1964”. Disponível em: 

http://www.ricardobenevides.com.br/outras-coisas/entrevista-luiz-raul-machado-50-anos-do-golpe-

-de-1964/ (acesso em junho de 2018).

http://andreiavieira-ilustradora.blogspot.com/
http://www.ricardobenevides.com.br/outras-coisas/entrevista-luiz-raul-machado-50-anos-do-golpe-de-1964/
http://www.ricardobenevides.com.br/outras-coisas/entrevista-luiz-raul-machado-50-anos-do-golpe-de-1964/
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Pré-leitura

a. O primeiro passo antes de levar qualquer livro para a sala de aula é a leitura 

prévia pelo professor.

b. A apresentação, “Grimm, Grimm e Maria Clara”, pode ser considerada uma aula 

sobre a história da literatura infantil e a apresentação de Maria Clara Machado 

como tradutora. Ela, que já era autora de peças infantis, aqui mergulha no universo 

da tradução e da adaptação. Essa leitura proporciona ampliar o repertório do 

professor para elaborar os momentos do encontro de seus alunos com as histórias.

c. A leitura compartilhada é uma sugestão de dinâmica para o 6º e 7º anos do 

Ensino Fundamental. Para essa prática é interessante que todos estejam em 

círculo, colocando as cadeiras em roda ou até com todos sentados no chão. Ao 

mudar a posição comum à sala de aula, estamos colaborando para estimular a 

atenção dos alunos.

d. Combine antes com os alunos as regras para essa leitura, que pode, inclusive, 

ser com apenas um exemplar do livro circulando na roda. Algumas questões a 

serem levantadas no momento de elaborar as regras são: 

- Será que todos devem ser obrigados a ler? 

A experiência em escolas públicas no Brasil mostra-nos que, ao se respeitar a liberda-

de de escolha do momento de cada um se expor em voz alta, estimulamos a participação 
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desde os mais tímidos aos mais dispersos, passando pelos que têm uma real dificuldade 

de leitura, como baixa visão, por exemplo.

- O tamanho do trecho lido pode variar de acordo com o interesse de cada um? 

Ao propor que os alunos elaborem com o professor a estratégia de leitura, estamos 

investindo na participação ativa do grupo. Então, essa é uma oportunidade para estimular 

o protagonismo juvenil.
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durante a leitura

1. Etapas de leitura em sala de aula

Apresentação do livro (oralmente)

Como estamos tratando de um livro de histórias que fazem parte do repertório de 

muitas famílias, pode ser interessante apresentar o título e a ilustração que antecede o 

texto, perguntar se todos conhecem e escutar as possíveis versões. As ilustrações também 

podem ser exploradas em suas possíveis interpretações.

Sugerimos que a leitura do livro seja feita em mais de um encontro.

2. Durante a leitura

a) O professor deve ser o primeiro a ler o trecho inicial.

b) As regras determinadas pelo grupo devem ser lembradas caso alguém não as respeite.
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dePois da leitura

Orientações para Língua Portuguesa

• Propor uma pesquisa sobre diferentes versões conhecidas pelos alunos e suas 

famílias.

• Propor uma pesquisa sobre outras edições publicadas.

• Propor uma pesquisa sobre versões em outras linguagens, como filmes, peças 

teatrais, artes plásticas, sobre as histórias e seus personagens.

Essas pesquisas atendem à proposta da BNCC, para Língua Portuguesa, que prevê a 

formação de um leitor-fruidor, processo no qual é importante entrar em contato com 

a dinâmica que constitui a língua. Ao aprofundar a análise com textos de literatura que 

tiveram a origem na tradição oral, o aluno pode desenvolver habilidades que mais tarde 

darão suporte as suas próprias produções, escritas ou não. 

As adaptações de Maria Clara Machado aproximam esses contos do universo dos alunos 

de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, por seu estilo a um só tempo bem-humorado e 

brasileiro. Além disso, por muitos contos serem conhecidos do público geral, a pesquisa é 

um convite para a participação das famílias na vida escolar. 

Para sistematizar a atividade, divida a turma em grupos. Cada grupo se encarregará de 

uma pesquisa: um fará entrevista com familiares e outras turmas; outro visitará a biblioteca 
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da escola ou da comunidade em busca de outras edições publicadas; e outro cuidará da 

pesquisa de adaptações a outras linguagens.

Ao final, a turma pode organizar um mural e expor os resultados para a comunidade 

escolar. As adaptações cinematográficas podem ainda ser exibidas em sessões, por exem-

plo. Desse modo, a turma terá experimentado na prática a diversidade proporcionada pela 

transmissão dos contos populares. Compreenderá ainda como uma mesma história pode 

ser lida de diferentes formas e como o suporte empregado transforma a recepção do texto.
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interdisCiPlinaridade

Atividade interdisciplinar: História

A BNCC prevê para o estudo de História no 6º ano do Ensino Fundamental o seguinte: 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar 

o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em 

sociedades e épocas distintas.2

E para o 7º ano os alunos devem desenvolver habilidades que facilitem entender as 

mudanças entre as ideias de “Novo Mundo” e de Mundo Antigo, considerando as “per-

manências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno”.3 

Sendo assim, a arte, por meio da literatura, constitui material de pesquisa que amplia 

a percepção sobre como as sociedades, entre outras coisas, garantiam a continuidade de 

valores e crenças.

Dessa forma propomos uma pesquisa sobre os povos e suas histórias, depois que os 

alunos entraram em contato com os contos de fadas dos Irmãos Grimm:

2  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p. 418.

3  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p. 420.
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• Pesquisa sobre a origem sobre os povos germânicos e as regiões em que os 

Irmãos Grimm recolheram as histórias.

• Partindo da ideia de folclore, origem das histórias de tradição oral desses 

contos fantásticos, propor uma pesquisa sobre histórias do folclore brasileiro, 

suas regiões e povos.

• Escolher com os alunos outros suportes para o reconto dessas histórias. Talvez 

incluir o uso da tecnologia digital, hoje presente no cotidiano dos alunos 

dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Ao escolher um outro suporte é 

importante realizar pesquisa sobre as diferenças presentes na estrutura do 

texto que será elaborado. Há diversas formas de transmitir esses recontos. 

Os alunos podem criar um blog, desenvolver podcasts, publicação online, 

vídeo-minuto etc.

Com essa atividade, o aluno toma para si a tarefa de pesquisa e produção criativa, es-

tando à frente da elaboração do início ao fim. Com a mediação dos professores de Língua 

Portuguesa e História, que darão os subsídios para compreenderem o universo dos Irmãos 

Grimm dentro e fora da literatura, os alunos terão fundamento para desenvolver a pesquisa 

e registrar seus resultados de maneira sistematizada.

Atividade interdisciplinar: Artes

Considerando as unidades temáticas e objetos de conhecimentos, podemos utilizar 

uma das interações possíveis entre a literatura infantil e as Artes prevista na BNCC. 

Considere, por exemplo:

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros 

de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo 
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a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e 

cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético.

E também:

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas.4

O livro de literatura infantil, em sua forma e conteúdo, apresenta muitas possibilida-

des de aproximar os jovens leitores do universo das artes visuais, desde o suporte livro às 

diferentes técnicas de ilustração.

Em João e Maria e outros contos de Grimm, a ilustradora Andréia Vieira dialoga com 

o texto com suas imagens sugestivas, que nos convidam a investigar suas escolhas quanto 

às cores e técnicas utilizadas.

A partir do trabalho de Andréia, podemos experimentar tintas, lápis e outros materiais 

na pesquisa para identificar a técnica utilizada neste livro.

Outra sugestão de atividade é experimentar as diferentes cores e matizes que a ilus-

tradora escolheu para este trabalho.

Esta atividade pode ter início com a observação das ilustrações do livro, seguida de 

experimentação com desenhos, usando, em diferentes folhas, lápis de cera, nanquim, tinta 

guache e anilina, por exemplo. Realizados esses trabalhos, volte ao livro com os alunos e 

tente identificar, coletivamente, qual técnica se aproxima do trabalho de Andréia Vieira 

neste livro. 

Após o debate com as crianças, peça que elas pesquisem no próprio livro, no blog da 

ilustradora e em outras fontes para ver se descobrem a técnica usada. 

4  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p.205.
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Caso não seja possível descobrir por essas fontes, por que não propor que a turma 

elabore uma mensagem e tente entrar em contato com a ilustradora pelo blog dela: http://

andreiavieira-ilustradora.blogspot.com/?

Para finalizar, depois desse trabalho de pesquisa, é interessante sugerir que os alunos 

realizem uma releitura das imagens, criando novas ilustrações para as histórias.

http://andreiavieira-ilustradora.blogspot.com/
http://andreiavieira-ilustradora.blogspot.com/



