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A terra das 

coisas perdidas

Carlos Augusto Segato

PROJETO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR 
GUIA DO PROFESSOR

Este guia tem em vista uma abordagem interdisciplinar de duas ques-
tões enfocadas na obra A Terra das Coisas Perdidas — a curiosidade e 
a descoberta —, objetivando desenvolver nos alunos tanto o “espírito 
científico” (observação, investigação, registro, etc.) como a capacidade 
imaginativa.

As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. Na primei-
ra, procura-se motivar os alunos a ler integralmente o livro. Na segunda, 
o objetivo é explorar o interesse natural das crianças pelas descobertas. 
Na terceira, buscamos canalizar esse interesse para a produção de duas 
histórias, uma mais ligada à realidade e outra fictícia. Essas histórias de-
verão ser gravadas em fita cassete, a primeira como se fosse um noticiário 
de rádio e a segunda como se fosse uma radionovela.

MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

1. Crie uma atmosfera diferente na sala de aula. Se houver na escola 
uma sala de leitura ou algum outro espaço comum que permita que 
os alunos se disponham em círculo e sentem-se no chão, utilize-o. 
Caso contrário, a sala de aula pode ser transformada, dispondo-se as 
carteiras em círculo ou afastando-as para as laterais, abrindo-se assim 
um espaço amplo no centro da sala.

2. Peça aos alunos que se sentem no chão, bem acomodados mas não 
recostados, fechem os olhos e ouçam, em silêncio, por aproximada-
mente 5 minutos, uma música instrumental tranquila, do tipo New Age 
ou clássica (Bach, Mozart, Vivaldi, etc.). Depois, diga aos alunos que 
abram os olhos e leia para eles o primeiro capítulo do livro, “O muro 
é muito alto”.

3. Em seguida, os alunos devem resumir em grupo, oralmente, o capítulo 
lido. Se esquecerem alguma parte ou forem direto ao final, oriente-os Es
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na sequência, lembrando-lhes das personagens, do local onde se de-
senvolve a ação, etc. Explique-lhes também o significado das palavras 
desconhecidas.

4. Pergunte-lhes o que eles imaginam que há do outro lado do muro do 
livro, isto é, o que eles acham que vai acontecer na história.

5. Faça circular na classe um exemplar de A Terra das Coisas Perdidas 
e peça-lhes que o leiam em casa.

DO TEXTO AO CONTEXTO: 
LUGARES qUE DESPERTAM A CURIOSIDADE

6. Uma vez que todos os alunos tiverem lido o livro, pergunte-lhes se, 
assim como Marcelinho e Joel, eles têm curiosidade a respeito de 
algum lugar, por exemplo uma casa ou uma igreja do bairro, ou uma 
sala da própria escola à qual eles nunca tenham ido nem sabem o 
que contém, ou uma árvore grande e misteriosa, etc. O importante é que 
seja algo pertencente à realidade dos alunos.

7. Peça-lhes que descrevam esses lugares, imaginando tudo o que não 
sabem deles. Essa etapa deve ser feita oralmente, com todos os alu-
nos participando, mas em seguida você poderá sugerir que cada um 
escolha um desses lugares e escreva algumas linhas sobre ele. Diga 
aos alunos que leiam seus textos em voz alta para a classe, para que 
todos possam ouvi-los e comentá-los. Depois, escolham, por meio de 
votação, um ou dois lugares, para que seja feita uma investigação a 
respeito deles.

8. Peça aos alunos que, divididos em grupos, façam um mapa da locali-
zação do(s) lugar(es) escolhido(s), tomando como ponto de referência 
a própria escola. A proposta é ler, interpretar e representar espaços 
físicos conhecidos, desenvolvendo noções como direção, projeção, 
proporção, escala, etc. Se necessário e possível, peça auxílio ao pro-
fessor de Geografia.

9. Oriente-os para que atentem também para as caracaterísticas percep-
tíveis do(s) lugar(es) escolhido(s), como cores, cheiros, sons, etc., e 
em seguida façam um desenho e/ou tirem dele(s) uma foto. O impor-
tante é que se trate de uma representação bem expressiva dos aspec-
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tos levantados, o que não é banal, pois trata-se de transmitir, por 
meio de linguagem visual, aspectos relativos também a outros sen-
tidos! Estimule-os a usar a imaginação para resolver esse problema.

10. Leve os alunos para uma visita ao local. Se o local escolhido for por 
exemplo uma igreja, proponha que eles conversem com o padre para 
descobrir o nome, quando e por que foi construída, se mora alguém 
lá, quem é o responsável, etc. Se a escolha recaiu sobre uma árvore, 
devem procurar saber o nome, a que família pertence, qual o melhor 
tipo de solo para o seu desenvolvimento, se dá flores ou frutos, quan-
do foi plantada, etc. Se achar conveniente, encaminhe uma pesquisa 
bi blio gráfica ou peça auxílio ao professor de Ciên cias.

11. Pergunte aos grupos se eles consideram a pesquisa terminada, se 
estão satisfeitos em sua curiosidade. Em caso negativo pergunte-lhes 
o que falta e efetivamente procurem resolver a questão.

PREPARAçãO E APRESENTAçãO 
DAS HISTóRIAS

12. Finalmente, os grupos deverão escolher qual dos dois trabalhos finais 
preferem desenvolver. O primeiro consistirá em fazer um relato fiel de 
suas descobertas, começando com uma descrição do lugar escolhido, 
sua localização, suas características, etc. Em seguida, eles deverão 
contar a história desse lugar como se fosse uma notícia transmitida por 
rádio. A ideia é explorar os recursos específicos de expressividade desse 
meio de comunicação oral tão popular. Para isso, traga antes para a 
classe um rádio, para que todos possam escutar noticiários e, assim, 
ter uma ideia de como agir (se haverá música ou ruídos de fundo, se o 
locutor será mais descontraído ou mais formal, etc.). Esse relato deverá 
ser gravado em fita cassete.

13. O segundo trabalho consistirá em criar uma história fictícia sobre o 
lugar escolhido. Por exemplo, se escolherem uma casa abandonada, 
eles deverão imaginar o que há dentro dessa casa, seus habitantes, 
sua história, etc. É interessante que essa história, que também será 
gravada em fita cassete, seja elaborada como as antigas novelas de 
rádio: com narrador, personagens e ruídos. Quanto aos ruídos, peça 
aos alunos que pensem em como os sons pertinentes à história po-
deriam ser reproduzidos em uma gravação. Por exemplo, o barulho 
do chuveiro pode ser reproduzido esfregando-se dois sacos plásticos.
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14. Depois que os trabalhos forem apresentados na classe, promova uma 
conversa com todos a respeito do que eles aprenderam com as ativi-
dades. Para finalizar, se achar conveniente, apresente os trabalhos em 
outras salas de aula (os mapas, os desenhos e/ou as fotos, a história 
fictícia e a notícia de rádio).
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