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material de apoio ao professor
uma Jornada entre dois Mundos

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para o 

autoconhecimento e o conhecimento do mundo. Tornar a 

leitura um hábito na vida dos jovens é nossa responsabilidade 

e também um grande prazer. Ajude-os a ter a chance de 

descobrir nas páginas de um livro muita diversão, cultura, 

informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o mundo.

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro Uma jornada entre dois 

mundos

autora Flávia Savary

ilustrador daniloz

número de páginas 288

categoria 2 — 8o/9o anos —  

Ensino Fundamental

tema Ficção científica, mistério e 

fantasia

gênero

Romance

Nesta jornada entre dois mundos – o “nosso” e o Mundo 
Sólido –, o protagonista Douglas vive aventuras incríveis, 
a fim de cumprir uma missão. Ele se depara com aranhas 
gigantes, animais que falam, piratas, uma sereia, um anão 
minerador, um tapete voador, um palácio dourado...

O romance é pontuado por diálogos que debatem con-
ceitos e preconceitos sobre o jeito humano de viver, a 
guerra, a relação com os animais e o respeito à vida em 
suas diferentes formas.

Dois narradores constroem uma jornada riquíssima em 
imagens, quase como um filme.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização da autora e da obra

A obra

Certa noite, o adolescente Douglas recebe a visita de um 

personagem que não precisa de portas nem de janelas para 

entrar: seu avô fantasma. Nessa visita, o avô o incumbe 

de uma missão: entregar um objeto ao tio. Para cumpri-la, 

Douglas realiza uma jornada entre dois mundos — o “nosso” 

e o Mundo Sólido. Nesse último, ele viaja em um veleiro que 

desliza sobre o mar, encontra uma sereia e os perigosos 

drýppas. No “nosso” mundo, a jornada não é menos fantástica: 

envolve uma ilha flutuante, uma misteriosa Casa Amarela 

e uma viagem com um tapete que fala pelos cotovelos! O 

romance oferece muita aventura e fantasia, além de instigar 

o leitor a refletir sobre conceitos e preconceitos que, de tão 

comuns, parecem naturais. A narração está a cargo de dois 

narradores — um masculino e o outro feminino.

Sobre a autora

Flávia Savary é graduada em Letras pela UFRJ e dedica-

-se à literatura desde 1979. Foi uma das fundadoras da 

Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil 

e Juvenil (AEILIJ) e sua primeira secretária. Com mais de 30 

livros publicados, vários deles selecionados para o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), recebeu cerca de 80 

prêmios, entre eles, Jabuti, FNLIJ, UBE, Funarte, Cepetin, Cruz 

e Sousa e Cidade de Manaus.

Sobre o ilustrador

Danilo Bressiani Zamboni assina seus trabalhos como 

daniloz. Nasceu em São Paulo, em 1986, e formou-se em 

Arquitetura, em 2010. Nesse mesmo ano, foi convidado a 

colaborar com o jornal Folha de S.Paulo, com uma série de 

tirinhas, especialmente no Folhateen. Em 2011, começou 

a trabalhar no escritório de arquitetura de Isay Weinfeld, 
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fazendo desenhos em perspectiva para apresentar seus 

projetos aos clientes. Divide seu tempo entre desenhos de 

arquitetura, histórias em quadrinhos e ilustrações.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Uma jornada entre dois mundos pertence ao gênero fantasy, 

um gênero razoavelmente novo e muito popular entre o 

público mais jovem. Nessa história, o aluno acompanhará 

as aventuras de Douglas, que descobre a importância da 

amizade, do amor, da coragem, da ajuda, em uma atualização 

muito divertida da jornada do herói.

Se Douglas precisa enfrentar muitos desafios para encontrar 

seu tio e devolver um objeto a ele, os estudantes enfrentam, 

igualmente, muitos desafios diários e durante a adolescência na 

busca de concluir objetivos pessoais e sociais. 

No Convite à leitura, presente no livro, José Nicolau 

Gregorin Filho, docente da Área de Literatura Infantil e 

Juvenil do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 

e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa 

da FFLCH/USP, escreve: “Este livro convida seus leitores 

para uma jornada entre dois mundos, mas oferece muito 

mais, dependendo da disponibilidade de seu leitor-viajante. 

Podem ser vários mundos e infinitas jornadas para muitos 

descobrimentos [...]. Desses dois mundos nos quais a trama 

se desenvolve podem surgir outros, trazidos pelo diálogo 

com textos da tradição cultural, assim como ressurgem 

personagens do início do livro [...]”.

As viagens, os desafios nos mudam, nos amadurecem, 

fazem com que vejamos o mundo com novos olhos. “Talvez 

as coisas não mudem em viagens longas, os viajantes é que 

mudam e passam a entender o mundo de maneira diversa 

daquela a que estavam acostumados. As pessoas não fazem 

as jornadas, as jornadas fazem as pessoas e as enriquecem 

com as experiências oferecidas por pessoas diversas em 

lugares outros.” O estudante sairá enriquecido depois da 

leitura dessa divertida jornada entre dois (e mais!) mundos.
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3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

Uma jornada entre dois mundos é um romance de fantasia 

que narra as aventuras do adolescente Douglas entre dois 

mundos: o “nosso” e o Mundo Sólido. Neste último, ele 

encontra personagens como sereia, golfinho, anciã, tartaruga, 

anão minerador, xeque, cães, gatos, entre outros. Um mundo 

ficcional em que personagens tão distintos e tão incríveis 

podem coexistir contribui para o desenvolvimento da leitura 

literária. Ajuda, por exemplo, a perceber que uma obra de 

ficção segue regras internas de verossimilhança: neste 

romance, plantas podem falar, navios podem voar e isso tudo 

nos parece real durante a leitura. 

Elaborada de modo a envolver o leitor, com uma surpresa 

após a outra, esta narrativa de aventura e fantasia 

é permeada de situações e diálogos que instigam o 

protagonista a rever seus conceitos e preconceitos e a 

ampliar sua visão de mundo, estando dentro do tema “Ficção 

científica, mistério e fantasia”. Trata-se também de um 

romance de formação, habilmente criado por Flávia Savary, 

autora com larga experiência na escrita para crianças, jovens 

e adultos, e ilustrado por Danilo Zamboni, que tem bastante 

familiaridade com o universo fantástico.

Esse caráter duplo, de romance de formação e de fantasia, 

torna este livro uma excelente ferramenta para desenvolver 

competências de Língua Portuguesa presentes na Base 

Nacional Comum Curricular para os estudantes do 8o e 9o 

anos do Ensino Fundamental. Entre elas, a de envolver-se em 

práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento 

do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais como formas de 

acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 

reconhecendo o potencial transformador e humanizador dessa 

experiência.

4. Subsídios e orientações

O livro contribui para a formação leitora da criança nas 

práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, 
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em especial o artístico-literário, descritos na BNCC, no que se 

refere principalmente às seguintes habilidades:

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam 

a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, 

fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, video-

minuto, dentre outras possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas, 
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?



7material de apoio ao professor

e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes 

no texto (do narrador, de personagens em discurso direto 

e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e 

expressões conotativas e processos figurativos e do uso 

de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero 

narrativo.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (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 
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de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, 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 e pantomima 

que convenham ao gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão.

• (EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes 

do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, 

alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses 

textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, 

teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos 

temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto 

original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, 

videominutos, vidding, dentre outros.

• (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes — romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, 

romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 

de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 

poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, autores.

• (EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o 

conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.

• (EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, 

pontuação etc.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

As origens do romance

Quem vê a popularidade que o romance tem atualmente 

nem imagina que ele já foi considerado um gênero menor. 

Os autores greco-latinos que queriam ser reconhecidos 

precisavam dominar o gênero lírico (poesia) ou o dramático 

(teatro), gêneros que mantiveram sua posição de destaque 

por muito tempo. Não é à toa que Camões escreveu Os 

lusíadas em formato de poema — se ele tivesse escrito na 

forma de romance narrativo, ninguém teria dado muita bola 

para ele na época —, e Shakespeare, peças de teatro.

Massaud Moisés afirma que a epopeia desaparece no século 

XVIII, com a Revolução Industrial, e, “por um mecanismo natural 

de substituição, à morte da epopeia corresponde o surgimento 

do romance, de tal modo que este se constitui [...] ‘a epopeia 

da burguesia moderna’” (p. 458) — isso porque o romance 

nasce ligado à burguesia. Esse autor nos diz que o romance, 

assim compreendido, desponta, então, no século XVIII, mas se 

populariza e ganha destaque no século XIX. 

Cronologicamente, é Stendhal o primeiro grande romancista a 

surgir (O vermelho e o negro, 1830). No entanto, a Balzac se 

deve a criação do romance moderno, graças à sua Comédia 

humana (1829-1850), amplo painel da sociedade burguesa 

do tempo; tornou-se mestre dos que vieram depois (Flaubert, 

Zola e outros) e divisor de águas na história do romance [...]. 

A Inglaterra, que tinha sido o berço do romance, presencia o 

surgimento de alguns escritores de talento, como Dickens, 

George Eliot, Thomas Hardy e outros, da mesma forma 

que se processa o despertar do romance na Rússia, com 

Dostoievski, Tolstoi, Gogol e outros (MOISÉS, 1978, p. 458).

Busto do autor Luís Vaz de Camões. 

Camões é conhecido 
principalmente por essa obra, 
que o imortalizou, tornando-
-se um clássico. Por ser uma 

epopeia, sua leitura pode ser 
um pouco difícil para leitores 

iniciantes. Como afirma Cleonice 
Berardinelli: “Os lusíadas são o 
poema dos descobrimentos, do 

desvendamento dos mares e das 
terras, e da afirmação do poder 
do homem sobre os elementos, 

mas também da reafirmação 
dos valores cavaleirescos 

caracteristicamente medievais. 
Essa coexistência de valores se 
deve aos dois tempos principais 

em que decorrem as narrativas 
que se encaixam, formando 
o poema: o tempo presente, 
da viagem à Índia; o tempo 

passado, da história de Portugal; 
e não se esqueça ainda do 

tempo futuro, previsto pelas 
profecias”. (Estudos camonianos, 

Os lusíadas. Disponível em: 
<http://www.letras.puc-rio.br/

unidades&nucleos/catedra/
livropub/camoes18.html>, 
acesso em: 12 jun. 2018). 
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Como afirma Paulo Rónai, A comédia humana, de Balzac, 

composta de 88 romances, reproduz a vida contemporânea 

do autor, “com toda a sua riqueza de costumes e de tipos”. 

Fica claro que a matéria do romance difere da usada 

nas líricas e nas epopeias, que tinham por personagens 

deuses e heróis. O homem comum se torna o centro da 

narrativa desse gênero, o que ajuda a se tornar um gênero 

extremamente popular.

Marisa Lajolo, no livro Como e por que ler o romance 

brasileiro, fala sobre a popularidade do romance:

Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam 

funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia), 

exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar 

emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus 

leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em 

função do entretenimento que proporciona aos seus leitores 

e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e o prazer 

que o romance não teve um percurso fácil. 

Nascido da transformação de outras formas literárias, 

ele começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a 

vida doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais 

os leitores podiam se identificar. Nasceu representando a 

vida das pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. 

Por isso ele democratizou e popularizou a leitura e, com 

ela, a literatura.

Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! — 

personagens, cenários e ações postos em movimento por 

uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer 

acontecer coisas sob os olhos de quem lê.

[...]

Como acontece com todas as formas de lazer — do baile 

funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade 

pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem 

tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os 

chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos 

os tempos: mas cada tempo tem seus romances.

[...]

Livro de Marisa Lajolo trata da origem 
e da importância desse gênero.
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Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa 

do século XVIII, o romance foi alvo de perseguições. 

Perguntavam-se seus críticos: será que fazendo a cabeça 

de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e 

sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que 

fazia, ou que poderia fazer muito mal.

[...]

Mas o grande público, e talvez principalmente o público 

feminino, nunca deu ouvido aos críticos [...]

Vários fatores contribuíram para a afirmação do romance 

como gênero de grande força. Um deles foi sua aliança com o 

jornal que o publicava em capítulos, sob a forma de folhetins. 

[...]

Além de serem muito mais baratos, os jornais 

induziam uma leitura parcelada, aos pedaços, à qual talvez 

estivessem mais habituados os leitores disponíveis naquele 

tempo. Diferentemente do jornal, o livro sugere a leitura 

ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público dessa 

pré-história do romance.

[Outro fator foi o custo repassado para o leitor.] Ou seja, o 

preço do romance — mais baixo — constituía uma razão a mais 

para o sucesso do gênero: impresso em papel de qualidade 

inferior e encadernado sem luxo, representava uma alternativa 

de leitura mais barata (LAJOLO, 2004, p. 29-38).

Como se vê, o romance enfrentou algumas barreiras 

e não começou com muita popularidade, mas, por suas 

características narrativas e pela proposta de divertir seus 

leitores, ele caiu no gosto popular. A propagação por meio de 

folhetins e o preço mais acessível certamente ajudaram na 

sua popularização.

 

Com Proust, na aurora deste século, outra revolução se opera: 

sua obra (Em busca do tempo perdido), com desrespeito à 

coerência formal do romance oitocentista, leva mais fundo a 

sondagem psicológica de Dostoievski, graças à descoberta 

da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser 

existencial [...].
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[...] uma série de escritores, como Thomas Mann, Virginia 

Woolf, Franz Kafka, William Faulkner e outros, colaborou, 

cada qual à sua maneira, para o progresso do romance 

(MOISÉS, 1978, p. 458-459).

O romance para jovens

O romance tem passado por crises, mudanças e repaginações, 

mas é, sem dúvida, o gênero mais célebre atualmente. É 

inegável seu apelo, e entre os jovens não é diferente. Grandes 

lançamentos e adaptações de obras famosas para o cinema, 

como o caso da saga do personagem Harry Potter, dão prova 

disso.

Mas sempre existiu uma literatura pensada para crianças 

e jovens? Até alguns poucos séculos atrás, não havia a 

percepção de que infância e adolescência eram fases 

diferentes da vida adulta e, sendo assim, com necessidades 

específicas. No início da Revolução Industrial, crianças, 

adolescentes e adultos às vezes trabalhavam a mesma 

quantidade de horas. Foi nesse período que leis aprovadas 

no Parlamento inglês começaram a estabelecer limites para 

os trabalhos de menores de idade, até sua proibição total. 

Às crianças, então, coube o dever de ir à escola e de ser 

preparadas para se tornarem adultos que integrariam a força 

de trabalho das fábricas e das indústrias. 

Com o surgimento de leis que protegem crianças 

e adolescentes, surge também um novo público leitor, 

e livros para as crianças, didáticos e literários, começam 

a ser produzidos em maior escala. Os livros produzidos 

especificamente para a faixa etária da adolescência foram 

concebidos depois dos livros para o público infantil. Embora 

houvesse autores escrevendo sobre a adolescência, não 

havia autores escrevendo propriamente para adolescentes. 

Até hoje, muitos críticos questionam se, de fato, há 

necessidade de escrever especialmente para essa faixa 

etária. Para eles, um adolescente pode ler qualquer bom 

livro de literatura.

Seja como for, o romance reflete a sociedade, conforme 

afirma Marisa Lajolo. Espera-se que o adolescente, então, 

No Brasil, as crianças e os 
adolescentes são protegidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Capa da edição comemorativa 

dos 25 anos do ECA, 2015, Unicef.
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queira se ver representado nas obras desse gênero literário, 

com as angústias e os medos próprios dessa fase da vida. O 

que não significa fazer uma literatura rasa ou moralizante, 

mas sim que sirva de espelho para o jovem, na qual ele possa 

encontrar um pedaço de si.

Referências bibliográficas

LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed. 

revista. São Paulo: Cultrix, 1978.

RÓNAI, Paulo. A vida de Balzac. In: BALZAC, Honoré de. 

A comédia humana: estudos de costumes: cenas da vida 

privada. 3. ed. São Paulo: Globo, 2012. (livro eletrônico) 

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra, objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• Perguntar aos alunos se eles gostam de ler textos de 

aventura e de descobrir novos mundo. Questioná-los 

que tipo de aventuras gostam de ler e de ver no cinema 

ou em séries. Conversar com eles a respeito do livro que 

lerão, falando que é um romance. Explicar que o termo 

se refere ao gênero do texto, não ao tipo de história que 

encontrarão dentro — confusão que ainda podem fazer 

com o emprego dessa palavra. Em seguida, perguntar 

que romances já leram, estão lendo e/ou gostariam 

de ler. Verificar se eles sabem quais são algumas das 

características do romance, como ser uma história 

mais longa, no geral apresentando personagens mais 

complexos. (Habilidades de referência: EF69LP47 e 

EF69LP49.) 

• Apresentar a capa do livro e perguntar aos alunos o que 

sugerem a capa, os personagens e o título. Propor a um 
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aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e pedir 

aos outros que relacionem o texto lido à ilustração da 

capa. (Habilidade de referência: EF69LP45.) 

• Ainda com base na capa, solicitar que levantem hipóteses 

sobre quais seriam os mundos a que se refere o título. 

Listar as hipóteses para compará-las ao fim da leitura do 

livro. (Habilidade de referência: EF69LP45.) 

• Propor a nove alunos que leiam em voz alta o texto das 

orelhas do livro. Cada aluno lerá um parágrafo. Perguntar 

a eles se conhecem outras histórias com estes temas: 

personagens que saem de casa para cumprir uma missão, 

viagens para outros mundos. Registrar os títulos na lousa. 

(Habilidade de referência: EF69LP45.) 

2. Material de apoio pós-leitura

Fantasy fiction

Uma jornada entre dois mundos está dentro do que hoje 

se convém chamar fantasy fiction ou apenas fantasy. É 

um romance do gênero fantasy, isto é, sua narrativa é 

entremeada de magia e seres sobrenaturais. Ler esse livro é 

realmente uma “jornada” para mundos espetaculares, saídos 

da mente criativa de Flávia Savary. 

Para entender melhor o termo fantasy, razoavelmente 

novo na história da literatura, pode-se ver o que Marisa 

Lajolo, uma das maiores especialistas em literatura 

infantojuvenil do país, tem a dizer sobre esse gênero.

A fantasy fiction não é um gênero de fácil definição.

Expressão pleonástica, redundância evitada no termo 

“fantasia” que, às vezes, é escolhido para traduzir o 

vocábulo em inglês “fantasy”, ela não se restringe ao campo 

literário, nem mesmo artístico, aparecendo não apenas em 

livros, filmes e novelas gráficas, mas também em jogos e 

performances. Qualquer das denominações, seja em inglês 

ou em português, nomeia produções povoadas por seres 

sobrenaturais, deuses e heróis imortais, detentores de 

poderes mágicos, capazes de fundar universos e de transitar 

O texto sobre fantasy fiction 
pode ser encontrado no livro 
Literatura infantil brasileira: 

uma nova outra história, em que 
Marisa Lajolo e Regina Zilberman 

dão continuidade às pesquisas 
sobre a literatura infantil e sobre 
os novos territórios do livro com 

as mudanças tecnológicas.
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com relativa facilidade entre o mundo dos vivos e dos mortos.

Há séculos, personagens com esse recorte frequentam a 

cultura: mitos, lendas, relatos religiosos, epopeias, contos de 

fadas — eis todo um contingente de criações com a palavra 

que não se constrange em transpor fronteiras inacessíveis aos 

simples mortais, que apenas podem cruzá-las em sonhos, o 

espaço que a tradição ensina ser, por excelência, o território 

da fantasia e da imaginação. De todo modo, fantasy fiction 

ou fantasia tornou-se recentemente o termo empregado 

para indicar produções — literárias e não literárias, verbais e 

não verbais — que apareceram nas últimas décadas do século 

XX e primeiras do XXI.

No campo da produção infantojuvenil, talvez a 

publicação, entre 1997 e 2007, na Inglaterra, e entre 2000 

e 2007, no Brasil, da saga Harry Potter, de autoria de J. K. 

Rowling, possa ser considerada o acontecimento fundador 

do gênero, ainda que, dois anos antes, em 1995, Philip 

Pullman tenha inaugurado o primeiro volume da trilogia His 

dark materials (Fronteiras do universo na tradução nacional). 

A obra de Pullman parece ter impulsionado a criação de 

universos ficcionais que se espraiam para além do conhecido 

e do vivido, por meio da imaginação, de uma parte, e, de 

outra, da reapropriação da tradição de mitos e narrativas 

populares produzidas no Ocidente.

Nas narrativas de Pullman e Rowling, verifica-se um 

conjunto de marcas que, ainda que não o esgotem, podem 

ser tomadas como características do gênero fantasy fiction.

1) Quando dirigidos ao público jovem, livros de fantasia 

são, na maioria das vezes, protagonizados por crianças, 

adolescentes ou jovens adultos.

Esses dispõem, ou não, de poderes mágicos [a exemplo de 

Harry Potter e, mais recentemente, Percy Jackson (2005-

2009)], de inteligência excepcional dirigida sobretudo a 

engenhos tecnológicos, como Artemis Fowles (2001-2012), 

da série criada pelo irlandês Eoin Colfer, ou de alguma 

virtude de que nem sempre estão conscientes quando se 

inicia a história de que participam. É o caso de Lyra Belacqua, 

A saga Harry Potter mudou o 
cenário editorial de livros para 
jovens leitores e marcou uma 

nova fase na literatura juvenil. 
Começou-se a questionar o que, 

de fato, era literatura juvenil, 
já que os livros do jovem bruxo 
alcançaram leitores de todas as 

idades, com muito “marmanjo” 
virando fã.

Vinte anos após a publicação 
dessa saga, a revista Mundo 

Estranho fez um levantamento 
de 34 provas de que Harry Potter 
mudou o mundo. Veja três dessas 
provas com relação à mudança de 

paradigma no mercado editorial:

[...]

A autora J. K. Rowling no lançamento 
do filme Criaturas mágicas e onde 

elas habitam, Nova York, 2016.
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de A bússola de ouro, que abre a trilogia de Fronteiras do 

universo, e também de seu parceiro, Will Parry, introduzido a 

partir do segundo volume da saga, A faca sutil.

Quase todos os heróis evidenciam qualidades positivas e 

virtudes (exceção feita, em algumas circunstâncias, a Artemis 

Fowles), e eles se opõem às figuras do mal, que podem ser 

humanas [...] ou um bruxo à maneira de Lord Voldemort, o 

arqui-inimigo de Potter. Importante é que os adversários são, 

se não adultos, ao menos mais velhos que o(a) protagonista, 

podendo ou não ter com ele/ela uma relação familiar. O 

confronto entre eles pode ser interpretado como mimetizando 

o conflito de gerações, atrito entre pais e filhos, e, em sentido 

mais amplo, o antagonismo entre o Bem e o Mal.

A vitória do Bem sobre o Mal pode apontar, 

simultaneamente, para a resolução de diferentes conflitos: a 

supremacia do jovem sobre o velho, do novo sobre o antigo, 

do futuro sobre o passado. Mesmo em narrativas distópicas, 

que têm configuração particular, de que é exemplo a saga 

Jogos vorazes (2008-2010), de Suzanne Collins, o futuro 

recebe algum tipo de crédito, pois está corporificado pelo 

herói vencedor.

[...]

Não há [...] solução de continuidade entre a realidade das 

personagens e a magia do universo que habitam, povoado 

por sujeitos, objetos e animais fantásticos. A fantasy fiction, 

fazendo jus ao seu nome, tudo absorve, desde que se 

estabeleça o pacto da ficção que conferirá verossimilhança 

às situações apresentadas.

2) É também frequente na fantasy fiction a inter-relação 

de mundos diversos.

Não se trata apenas de apresentar a existência em outros 

planetas ou em outras épocas, como fazem a ficção científica 

ou o romance histórico. Universos paralelos, com suas vidas 

independentes, podem coexistir, podendo suas personagens 

[...] transitar entre eles. [...]

A descontinuidade do tempo não decorre da hipótese 

de retornar ao passado, ainda que essa opção esteja à 

5) Jovem adulto
Harry Potter foi um fenômeno 

tão grande que criou seu próprio 
gênero: o Young Adult (YA), uma 

literatura jovem com temáticas 
mais adultas. Hoje, esse tipo de 
livro ganha espaço de destaque 

em todas as livrarias. Mesmo 
adultos não resistem: no auge 

do sucesso do bruxinho, editoras 
lançaram versões dos livros com 

capas mais discretas, para não 
constranger marmanjos que liam 

em público.

6) É uma longa história
Antes, havia uma regra implícita 

no mercado editorial de que 
livros juvenis precisavam ser 

curtos e ilustrados, para prender 
a atenção do público. Séries com 

vários volumes também eram 
evitadas pelas publicadoras, que 

temiam perder dinheiro caso o 
primeiro título não vendesse 

bem. Nem precisamos dizer que 
HP estraçalhou essas regras, né?

7) Girl power
Outra “regrinha secreta” vencida 

por  J. K. Rowling: o suposto 
preconceito de adolescentes 

masculinos contra escritoras. Foi 
por isso, inclusive, que ela teve 

de abreviar suas iniciais. Seu 
sucesso abriu as porteiras para 

que outras escritoras brilhassem, 
como Suzanne Collins (Jogos 
vorazes) e Stephenie Meyer 

(Crepúsculo). Autoras de livros 
de terror ou de tramas policiais 

também ganharam espaço.
[...]

HIRATA, Giselle. 34 provas de que 
“Harry Potter” mudou o mundo 
para sempre. Mundo Estranho, 

19 out. 2017. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/

mundo-estranho/34-provas-
de-que-harry-potter-mudou-o-
mundo-para-sempre/>. Acesso 

em: 12 jun. 2018.
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disposição dos autores engajados com a fantasy fiction, mas, 

principalmente, da simultaneidade existente entre épocas 

e períodos distintos. Muitas vezes as narrativas parecem 

anacrônicas, porque inventos científicos muito avançados 

compartilham o espaço ficcional com situações arcaicas ou 

primitivas. Outro caminho da fantasia diz respeito a ultrapassar 

o limite da morte, alternativa bastante frequente em obras que 

tematizam mortos-vivos, como vampiros e fantasmas, tópico 

explorado por Stephenie Meyer (1973-), criadora da saga 

Twilight (2005), ou Crepúsculo (2008) na tradução brasileira.

3) Na fantasy fiction, ciência e feitiçaria [...] compartilham 

espaço ficcional.

Esse é outro traço que distingue o gênero, de uma parte, da 

ficção científica, em que a ciência e a tecnologia ocupam 

lugar de destaque, e, de outro, do conto de fadas, do mito, da 

fábula e da lenda, em que se encontra tão somente a magia.

De certo modo, a fantasy fiction aponta o tanto de mágico 

que costuma ser creditado à ciência, quando as descobertas 

desta ainda não são de domínio comum. Tecnologias 

inovadoras soam diabólicas para usuários pouco afeitos a 

elas; de outro lado, a feitiçaria corresponde igualmente à 

posse de alguns saberes específicos, que a aproximam da 

ciência. É nesse, digamos, “entre-lugar”, que opera o gênero.

São obras com esse perfil, aqui genericamente descrito 

e exemplificado sobretudo por séries, que exercem, de 

certo modo, o papel de fundadores ao tomarem de assalto 

a cultura jovem. Espraiaram-se não apenas pelo mundo dos 

livros, mas igualmente pela internet (haja vista a expansão 

da fanfiction digital associada a Harry Potter), pelo cinema, 

pelo universo de games eletrônicos, pela celebração de 

cosplays. Elas são objeto de encontros de fãs e seguidores, 

imitadores e parodistas, multiplicando seus efeitos, ao atingir 

exércitos de consumidores.

Um desses efeitos é o percurso retroativo, em busca 

de escritores e obras que, em décadas anteriores às da 

efervescência da fantasy fiction, continham elementos 

A autora Stephanie Meyers e 
os atores que deram vida aos 

personagens principais da saga 
Crepúsculo no cinema. Da esquerda 

para a direita: Robert Pattinson, 
Kristen Stewart, Stephanie Meyers, 

Taylor Lautner (Los Angeles, 2011).

A BNCC dá destaque para 
as práticas de linguagem 

contemporâneas que não só 
envolvem novos gêneros e 
textos multissemióticos e 

multimidiáticos, como também 
novas formas de produzir, de 

configurar, de disponibilizar, de 
replicar e de interagir com esses 

gêneros que surgem e mudam 
acompanhando as novidades 

tecnológicas. Na BNCC, não 
aparece o termo “fanfiction”, mas 

sua forma abreviada, “fanfic”. 
Discutir o gênero fantasy fiction 

pode ser um bom momento 
para trabalhar com os alunos 

a produção de fanfics, abrindo 
espaço para a produção e 

exposição desse gênero na 
escola. Converse com a turma e 
verifique o que ela acha dessa 

ideia. Vocês podem partir da 
produção de fanfics dos livros 

de fantasy fiction preferidos 
dos alunos.
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aqui indicados. O mais popular dos autores é J. R. R. Tolkien 

(1892-1973), cujas primeiras narrativas datam dos anos 1930 

[...], mas que só em meados dos anos 1990 tornou-se um 

fenômeno mundial, valendo o mesmo para seu conterrâneo 

C. S. Lewis (1898-1963), cujas As crônicas de Nárnia, hoje 

bastante populares em distintos continentes, foram lançadas 

entre 1949 e 1954.

LAJOLO, Marisa. Literatura infantil brasileira: uma nova/outra 
história. Curitiba: PUCPRess, 2017. (livro eletrônico)

Atividades 

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC.

• Em uma roda de conversa, perguntar aos alunos o que 

acharam da experiência de ler este livro. É um livro 

razoavelmente grande, mas no qual há muita ação e 

situações bem interessantes: De que partes eles mais 

gostaram? Por quê? Retomar as expectativas dos alunos 

antes da leitura e comparar com o que acontece, de fato, 

na história. Os alunos sabem que estão lendo um romance, 

mas sabem que tipo de romance é? Alguns podem arriscar 

que esse romance pertence à literatura fantástica, caso 

conheçam o termo. Nesse caso, esse romance pertence 

ao gênero fantasy fiction ou fantasia. Eles podem não 

saber a que esse termo se refere, mas provavelmente 

já leram ou conhecem livros desse gênero, e muitos 

devem ter visto filmes como O Senhor dos Anéis e Harry 

Potter. Pedir a eles que, em grupos, pesquisem o que é 

o gênero fantasy e seus principais autores nacionais e 

internacionais. Solicite essa pesquisa uma aula antes 

de trabalhar a leitura do livro, para que já tenham 

os dados na hora de conversar sobre o livro. No dia da 

conversa, orientar os grupos a falarem das características 
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que levantaram com relação ao gênero fantasy fiction, 

sobre os autores que encontraram e se já tinham lido 

livros desse gênero antes. Caso seja necessário, pode-se 

complementar com mais informações do texto de apoio de 

Marisa Lajolo. Em seguida, pedir a eles que encontrem no 

livro lido essas características, apontando trechos em que 

podem ser encontradas. Sugerir aos alunos a produção de 

fanfics dos livros levantados na pesquisa e uma exposição 

deles na escola. (Habilidades de referência: EF69LP46 e 

EF89LP33.) 

• Depois da roda de conversa, pedir aos alunos que façam 

uma resenha crítica do livro, recomendando ou não a 

leitura de Uma jornada entre dois mundos e explicando o 

porquê de seu posicionamento. Lembre-os de que devem 

defender esse posicionamento com argumentos baseados 

no livro e que podem fazer pesquisas na internet e até 

mesmo citar outros autores, dando o devido crédito.

Promover a leitura de algumas resenhas em sala de aula 

e sugerir aos alunos que criem um espaço de partilha de 

suas opiniões sobre os livros que leem, recomendados 

pela escola ou não. (Habilidades de referência: EF69LP51 

e EF69LP47.) 

• Sugerir aos alunos que façam uma pesquisa de livros, 

filmes e jogos que pertencem ao gênero fantasy, para que 

percebam como ele tem alcançado popularidade. Dividir 

a sala em três grupos; cada um deve listar cinco títulos 

para cada uma das três categorias. Em dia combinado, 

eles devem apresentar a lista visualmente da maneira 

que acharem melhor, explicando para a turma o que 

esses livros/filmes/videogames têm em comum. Em dia 

combinado, promover uma conversa sobre o que o livro lido 

e os itens das listas têm em comum. Se possível, assistir a 

um dos filmes da lista a fim de verificar como esse gênero é 

trabalhado. (Habilidade de referência: EF69LP46.)

• No livro, temos esse diálogo no final da história:

 “ — Diga-me, capitão, acredita que acabam as histórias, 

quando as histórias acabam?

— Às vezes, doce senhora, é quando começam”.

Uma resenha crítica deve ser 
simples, clara, concisa, objetiva e 
impessoal. Ela deve conter, pelo 

menos, os seguintes itens, de forma 
organizada:

1. Identificação da obra: título, 
subtítulo (se houver), autor e 

referência bibliográfica (local da 
edição, editora, data, número de 

páginas).
2. Identificação do autor da obra 

que foi resenhada: falar brevemente 
da vida dele (dados relevantes, como 

nacionalidade) e de outras obras do 
escritor.

3. Descrição da estrutura do livro: 
quantos capítulos tem, qual é o foco 
narrativo, se há textos paratextuais 
que acompanham o livro (quais e o 

que falam).
4. Descrição do conteúdo: de dois 

a três parágrafos para resumir 
claramente o texto resenhado.  

A resenha deve ser desenvolvida 
segundo a sequência lógica do texto.

5. Análise de forma crítica: nessa 
parte, o aluno deve ser orientado 

a dar a opinião dele, tomando 
uma posição a respeito das ideias 

enunciadas (ele concorda com o 
autor? sim? não? por quê?). Os 

argumentos devem ser embasados 
no texto lido.
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 Sugerir aos alunos o começo de uma nova história, em que 

eles deem desdobramento para algum episódio do livro, 

como o que aconteceu com os cações que mantinham 

Delphis preso depois que Douglas recuperou o tesourou 

e soltou o golfinho. Orientar os alunos a escreverem, em 

conjunto, uma continuação para o episódio escolhido. Enfatizar 

que eles têm a liberdade para continuar do jeito que quiserem 

o parágrafo anterior, mas respeitando a coesão e a coerência 

textuais, assim como atentando para escrever corretamente 

o texto dentro da norma-padrão. Em sala de aula, os alunos 

deverão escolher alguns episódios e votar em qual episódio 

darão continuidade. Depois, orientá-los na escrita coletiva do 

texto, que pode ser desenvolvida on-line ou em um caderno 

providenciado pelo professor. Cada aluno deverá escrever 

um parágrafo, não muito pequeno nem muito grande, com 

diálogo, descrições etc., dando continuidade ao parágrafo 

escrito pelo aluno anterior. Essa atividade deve ser iniciada 

em sala de aula e os alunos precisam dar continuidade a 

ela em casa, mas com a supervisão do professor, que deve 

acompanhar a passagem do caderno de um aluno a outro. 

Quando o último aluno terminar de escrever, recolha o 

caderno (se for on-line, imprima o texto) e o leve para a 

sala, para ler com os alunos. Perguntar se eles gostaram 

do resultado final, se fariam alguma modificação, o que 

acharam do processo de escrita coletiva, do que gostaram 

mais, do que gostaram menos etc. (Habilidades de referência: 

EF69LP51, EF89LP35 e EF08LP04.)

Competência trabalhada: 

• Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação 

e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), 

para se comunicar por meio das diferentes linguagens 

e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

desenvolver projetos autorais e coletivos.

• No capítulo 16, “Barba de Neve”, conhecemos Iago, corvo 

que repetia uma expressão que aprendera com seu antigo 
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dono, um poeta: “Nunca mais, nunca mais!”. Trata-se de 

uma referência ao poema “O corvo”, de Edgar Allan Poe. 

Perguntar aos alunos se conhecem esse autor e o poema. 

Apresentar o poema à turma, tendo em vista a formação 

de repertório cultural. Ler, em sala de aula, o poema com 

os alunos, providenciando cópias para eles ou projetando 

o poema na lousa ou abrindo o site caso tenha acesso 

à internet. Depois da leitura, perguntar se os alunos 

gostaram, o que entenderam do poema, se acham que o 

eu lírico está alucinando, se perceberam a sonoridade do 

poema etc. Sugerir aos alunos uma pesquisa sobre a vida 

de Poe e a leitura de um conto dele, para que conheçam 

mais da vida e obra desse autor. Propor a eles a criação 

de slams partindo da temática do poema “O corvo”, 

trazendo-a para a realidade da turma. Organizar uma 

“batalha” de slams com os alunos interessados e produzir 

vídeos para divulgação na comunidade escolar.

(Habilidades de referência: EF89LP32, EF89LP33 e 

EF69LP48.)

As traduções de  
Fernando Pessoa e de 

Machado de Assis podem ser 
encontradas, respectivamente, 

em: <https:/pt.wikisource. 
org/wiki/O_Corvo_

(tradu%C3%A7%C3%A3o_de_
Fernando_Pessoa)> e <https://

pt.wikisource.org/wiki/O_Corvo_
(tradu%C3%A7%C3%A3o_de_

Machado_de_Assis)>,
acessos em: 13 jun. 2018.

[...] O Corvo é um poema narrativo 
sobre um homem atormentado 
pelas memórias de uma mulher 

chamada Leonora. Certa noite 
ele é visitado por um corvo 

falante, responsável por lhe 
revelar algumas verdades. 

Construído por meio de recursos 
que nos remetem ao estilo 

dos ultrarromânticos, O Corvo 
traduz a idealização do amor 

e da mulher, o subjetivismo, o 
egocentrismo, a consciência da 

solidão e a presença sombria da 
morte por meio de versos livres. 

Tecnicamente, o poema é notável 
por conta da musicalidade e 
da atmosfera sobrenatural, 
elementos construídos por 

meio de rimas internas, jogos 
fonéticos e métrica exata. Com 

interjeições que traduzem 
detidamente algumas expressões 

verbais, a obsessão pela morte 
poucas vezes ganhou, no campo 

da literatura, uma arquitetura 
poética tão bem delineada, 

musicalmente estruturada com 
tanta emoção, originalidade e 

cuidado com a versificação.
[...]

CAMPOS, Leonardo. Crítica: O 
Corvo, de Edgar Allan Poe. Plano 
Crítico, 7 maio 2018. Disponível 

em: <http://www.planocritico.
com/critica-o-corvo-de-edgar-

allan-poe/>. Acesso em: 18 jun. 
2018.
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Golfinho e seus significados

Douglas, o personagem principal dessa história, liberta um 

golfinho das garras de cações que o escravizavam e acaba 

fazendo um amigo, Dom Delphinus Delphis, que descobre 

ser da aristocracia marinha. Delphis o acompanha em sua 

aventura pelo Mundo Sólido, ajudando-o como meio de 

transporte por esse mundo.

A imagem do golfinho aparece em algumas obras de arte, 

inclusive na arte funerária antiga, porque ele tinha diversos 

significados para alguns povos do mediterrâneo. No Brasil, há 

o personagem boto, presente em histórias e lendas. 

O texto a seguir apresenta alguns dos significados para 

golfinho.

A palavra “delfim”, outra denominação para golfinho, vem do 

grego delphinos, que significa ventre, útero, o que associa 

esse animal ao princípio feminino. Os gregos primitivos 

acreditavam que o golfinho fosse um peixe dotado de útero 

e seios. Isso, aliado à sabedoria que lhe era atribuída e à 

compaixão pelos humanos, tornava-o representante da 

Grande Mãe. Mais tarde, essa relação foi transferida para 

Tanit, deusa-mãe fenícia.

O golfinho aparece também como totem de Deméter, 

deusa grega da agricultura e da fertilidade, representando-a 

em seu papel de “Senhora do Mar”. Como símbolo da luxúria, 

desde a Antiguidade clássica o golfinho é vinculado a 

Afrodite, deusa grega do amor, como símbolo da sensualidade, 

aparecendo em quase todas as representações do seu 

nascimento. Além disso, em várias obras de arte, pinturas e 

esculturas, Afrodite aparece acompanhada de golfinhos.

De acordo com a crença pré-helênica, o golfinho 

e a lua levavam a alma dos mortos para o submundo. 

No detalhe do piso antigo, a figura de 
um golfinho. Villa del Casale, cidade 

Piazza Armerina, Sicília, Itália, quarto 
século depois de Cristo.
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Afrodite, identificada com a lua e com o golfinho, às vezes 

desempenha o papel de psicopompo [i.e.: condutor das almas 

dos mortos].

Porém, apesar de receber algumas projeções do feminino, 

a simbologia do golfinho é predominantemente fálica. Em 

diversas histórias de diferentes culturas e épocas, é mostrado 

como um grande sedutor de mulheres e às vezes de homens.

[...]

A transformação do golfinho e do boto em ser humano 

sedutor é tema de várias histórias populares da região 

amazônica brasileira, como “Igarapé dos currais” e “Botos- 

-vermelhos”. Nelas, esses animais se transformam em 

homens bonitos que aparecem em bailes onde dançam, 

bebem, seduzem e engravidam as moças, desaparecendo em 

seguida de forma misteriosa.

Entretanto, em outros países, certas lendas mostram tal 

transformação de modo inverso: o ser humano se transforma 

em boto, como castigo e reparação. Segundo um mito do 

povo warao, da Venezuela, a mulher adúltera é transformada 

em golfinho; já seu amante vira crocodilo.

[...]

Na arte antiga dos povos mediterrâneos, é frequente 

a imagem do homem cavalgando golfinhos. Esse animal 

sagrado tinha papel importante nos ritos funerários como 

psicopompo, guia das almas. O cretenses acreditavam que 

os mortos se retirassem para o fim do mundo, para a Ilha 

dos Bem-Aventurados, conduzidos por golfinhos que os 

carregavam nas costas.

Na colônia grega de Olbia, a noroeste do mar Negro, 

encontraram-se pequenas estátuas em forma de golfinhos 

nas mãos dos mortos. Além disso, em ornamentos de 

urnas funerárias, imagens de golfinho faziam parte das 

representações da alma passando para o outro mundo. 

[...]

Em várias culturas, associa-se o golfinho à vida, à morte 

e também à adivinhação, à sabedoria divina e ao amor. 

Tais qualidades, acrescidas de sua grande velocidade de 

deslocamento, tornaram-no senhor da navegação.

Parte de um mosaico grego, em que 
aparecem golfinhos. Delos, Grécia, 

110 a.C.
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Atributo de Possêidon, deus dos oceanos, simboliza o poder 

do mar, sendo muitas vezes representado com um tridente 

ou uma âncora. Assim como a baleia, o golfinho simboliza 

transformação e regeneração.

Na arte céltica, o golfinho aparece com frequência em 

posição de poder, associado a deuses e heróis.

RAMOS, Denise Gimenez et al. Os animais e a psique: asno, camelo, 
gato, golfinho, morcego, raposa, rato. São Paulo: Summus, 2017. 

(livro eletrônico)

Atividades  

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das 

habilidades: “(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e 

materiais sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo timbres 

e características de instrumentos musicais diversos” e 

“(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética”.

• Na tradição latina, o golfinho (delphin) é um símbolo de 

salvação e está presente no altar de diversas igrejas, 

em especial na Itália. Também é possível vê-lo em 

esculturas e até mesmo em uma moeda, como símbolo 

da justiça canônica. Para os gregos, ele significava um 

guia das almas até o mundo dos mortos e aparecia com 

a deusa Afrodite e Poseidon. No livro, um golfinho se 

torna o melhor amigo de Douglas e o ajuda em diversos 

momentos da aventura. Pedir aos alunos que pesquisem, 

em livros e na internet, o significado desse animal para 

diversas culturas, inclusive a brasileira, na figura do boto. 

Depois, em dia combinado, os alunos devem trazer as 

informações para sala de aula e as apresentar em uma 

roda de conversa. É possível fazer alguma ligação entre 

os significados encontrados pela turma e o golfinho da 

história? Será que existe alguma razão para a autora 

escolher um golfinho como amigo e ajudante na aventura 

de Douglas? Em seguida, pode-se orientá-los a fazer uma 

pesquisa de quadros, esculturas e outras obras de arte 

Arte

Retrato em mosaico do apóstolo 
Pedro em que se pode perceber a 

presença da figura de dois golfinhos. 
Basílica bizantina de Santa Vitalis, 

Ravenna, Itália.
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em que aparece a imagem do golfinho para compartilhar 

em sala de aula. Eles também podem pesquisar a 

imagem do boto na arte brasileira. Como esses animais 

são retratados? Em que contexto? É importante que a 

turma reflita criticamente sobre as informações coletadas 

anteriormente e as obras de arte pesquisadas nesse 

segundo momento. 

As atividades a seguir propiciam o desenvolvimento da 

seguinte habilidade: “(EF09MA18) Reconhecer e empregar 

unidades usadas para expressar medidas muito grandes 

ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e 

sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade 

de armazenamento de computadores, entre outros”.

• No capítulo 12, “A arca insólita”, Douglas joga uma pedra 

no Despenhadeiro do Sonho para tentar descobrir quantas 

léguas de profundidade ele tem. Antes da introdução do 

sistema métrico, que determinou que 1 légua = 4,8 km, a 

expressão se referia genericamente a longas distâncias 

(que oscilavam de 2 km a 7 km). Solicitar, por meio de 

exercício aritmético, aos alunos que calculem a distância, 

em léguas, da escola até a casa deles. Repetir o exercício 

com outros pontos importantes, como o litoral ou a capital 

do país, Brasília.

Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e abordagens 

multidisciplinares e transdisciplinares.

Uma jornada entre dois mundos apresenta muitos 

diálogos com “frases de efeito” que lembram provérbios. O 

romance, aliás, começa e termina com uma frase de efeito 

retirada de um realejo. A palavra quote, em inglês, significa 

citação e vem sendo utilizada nas redes sociais para se 

referir a frases de filmes, seriados de televisão ou livros que 

sintetizam uma opinião. O projeto Quotes propõe identificar 

e selecionar frases do romance que tenham um alto potencial 

de provocar reflexão.

Matemática

Língua Portuguesa
Arte
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1 Dividir a turma em pequenos grupos. Cada grupo deve 

reler dois ou três capítulos, identificando trechos que 

instiguem a reflexão. O ideal é que os trechos não 

ultrapassem três frases.

2 Cada grupo deve compartilhar com a turma os trechos 

selecionados, justificando por que os escolheu. Incentivar o 

debate, visando ampliar os pontos de vista sobre um mesmo 

trecho, evitando impor uma interpretação única.

3 Disponibilizar ao grupo (ou solicitar que os alunos separem) 

materiais de uso pessoal, como folhas de sulfite, cartolinas 

ou até mesmo tecidos, que serão o suporte físico para o 

registro. O trabalho também pode ser feito no computador 

ou no tablet.

4 Disponibilizar ao grupo (ou solicitar que os alunos 

separem) materiais de uso compartilhado, como revistas 

sem uso, canetas esferográficas e hidrográficas, furadores, 

cola para papel, cola para tecido (pode ser cola branca 

diluída em água), tesouras, réguas e carimbos. No caso de 

se trabalhar no computador, os grupos podem selecionar 

imagens na internet e programas de edição de imagem.

5 Dividir a turma em duplas, por afinidade, para que comecem 

a produção. Com as informações colhidas, orientar cada aluno 

a escrever — no papel, no tecido ou no computador — a quote 

escolhida (exemplo: “Descaracterizar faz parte da tática de 

dominação). Nesse processo, é importante escolher a fonte, 

o tamanho e a cor dela. Todas as escolhas comunicam algo.

6 Solicitar aos alunos que ilustrem a quote escolhida. É 

importante explicar que “ilustrar” não é “enfeitar”. A 

ilustração é uma extensão do texto ou ainda um olhar mais 

aprofundado sobre ele.

7 Organizar uma pequena exposição, física ou virtual, das 

quotes. No caso de uma exposição física, aqueles que 

optaram pelo trabalho no computador podem imprimir 

o resultado. No caso de exposição virtual, fotografar ou 

digitalizar os trabalhos materiais.
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Competências trabalhadas nesse projeto:

• Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou visual- 

-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 

e digital —, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. (Geral)

• Compreender as linguagens como construção humana, 

histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, 

reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 

significação da realidade e expressão de subjetividades e 

identidades sociais e culturais. (Específica de Linguagens)

• Compreender as relações entre as linguagens da Arte e 

suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas 

pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas 

condições particulares de produção, na prática de cada 

linguagem e nas suas articulações. (Específica de Arte)
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