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IDEIAS PARA SALA DE AULA

Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula 
antes, durante e depois da leitura. São propostas reflexões sobre a história, sobre a estru-
tura narrativa e sobre temas interdisciplinares, para além da ficção.

BEM-VINDOS AO PAÍS DE OZ

Antes da leitura da obra, é importante apresentá-la aos alunos em sala de aula e motivar 
o interesse deles. Comece explorando o livro. Peça aos alunos que observem a capa, na qual 
se encontram o título da obra, o nome do autor e a ilustração. Pergunte a eles se têm alguma 
informação sobre a obra ou sobre o autor. Deixe que os alunos falem livremente, articulando e 
sintetizando as falas deles ao final. Caso ninguém conheça a obra (ou os alunos tragam poucas 
informações), a partir da ilustração da capa e da leitura coletiva da orelha e da quarta capa, 
faça um breve comentário sobre o mote do enredo: o ciclone que leva Dorothy e seu cachorro, 
Totó, de dentro de sua casa, no Kansas (Estados Unidos), ao maravilhoso País de Oz, e a jorna-
da desses personagens, pela estrada de tijolos amarelos, à Cidade de Esmeralda, em busca do 
Mágico de Oz, que os levaria de volta ao Kansas. Depois disso, peça aos alunos que acessem 
a seção “Na estrada de tijolos amarelos” (p. 137), de Mário Vilela, e que observem as fotos do 
autor, as ilustrações de W. W. Denslow para a primeira edição do livro e as fotos das adaptações 
cinematográficas da história. A partir delas, contextualize brevemente o autor e a obra, pon-
tuando aspectos da biografia de L. Frank Baum e da época em que ele escreveu seus livros. Para 
isso, você pode ler trechos da seção mencionada, ou simplesmente comentá-la, reforçando aos 
alunos que a leiam depois, com atenção. Pergunte a eles quais personagens aparecem nessas 
ilustrações e fotos, e o que eles imaginam a respeito desses personagens a partir das imagens que 
veem. Oriente-os a anotar no caderno essas primeiras impressões. 

PERSONIFICANDO VALORES

Proponha aos alunos um ritmo coletivo de leitura e estabeleça com eles um cronograma para 
que você possa abordar gradativamente os aspectos importantes do livro e fazer atividades ao 
longo do processo da leitura. Assim, quando todos os alunos terminarem a leitura dos capítulos 
“Como Dorothy salvou o Espantalho” (p. 22) e “O caminho pela floresta” (p. 28), peça-lhes que 
escrevam, em sala de aula, uma breve descrição sobre o personagem Espantalho e a comparem 
com as anotações que fizeram a partir das imagens na atividade anterior, “Bem-vindos ao País 
de Oz”. Em seguida, incentive-os a compartilhar com os colegas essa comparação. À medida 
que os alunos avançarem na leitura do livro, repita a atividade ao término dos capítulos “O res-
gate do Homem de Lata” (p. 32) e “O Leão Medroso” (p. 39). Quando os alunos terminarem a 
leitura do capítulo “A Rainha dos ratos-silvestres” (p. 55), proponha a eles um debate sobre a 
personalidade e o comportamento de cada um dos personagens. Faça perguntas para que eles 
percebam que cada um deles personifica um valor a partir de seus desejos ou atitudes: Dorothy, 
a lealdade e a gratidão à família (pois deseja voltar para o Kansas, apesar de o País de Oz ser um 
lugar muito mais bonito), além da generosidade (pois ajuda todos os personagens que encontra);
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o Espantalho, a inteligência (pois deseja ter um cérebro); o Homem de Lata, a sensibilidade e a 
empatia (pois deseja ter um coração); o Leão Medroso, a coragem (pois é “o rei da selva”, mas é 
covarde). Você pode ler coletivamente trechos escolhidos desses capítulos para instigar os alu-
nos durante o debate. Por fim, questione os alunos a respeito das atitudes do Homem de Lata, 
do Espantalho e do Leão Medroso até o capítulo “A Rainha dos ratos-silvestres”. Se necessário, 
releia trechos que os estimulem a perceber, por meio das atitudes e das falas desses persona-
gens, que eles já possuem o que vão pedir ao Mágico de Oz.

ESSÊNCIA 3 APARÊNCIA: O FARSANTE MÁGICO DE OZ

Faça, em sala de aula, uma leitura coletiva dos capítulos “O Guardião dos Portões”
(p. 59) e “A maravilhosa Cidade de Esmeralda do Mágico de Oz” (p. 65). A partir dessa 
leitura, peça aos alunos que escrevam, em grupos, um breve comentário interpretativo 
sobre o personagem Mágico de Oz. Oriente-os, se necessário, a procurar no livro as 
referências ao Mágico que aparecem em capítulos anteriores (por exemplo, o fato de 
que ninguém nunca viu Oz, os comentários sobre ele não gostar de receber visita, as 
advertências sobre ele ser terrível e para evitar olhar para ele). Essa atividade deve ser 
retomada posteriormente, quando os alunos concluírem a leitura do capítulo “A magia 
do grande impostor” (p. 103). Solicite aos grupos que leiam para a classe seus comen-
tários interpretativos e falem sobre suas impressões antes e depois da revelação de que 
o Mágico de Oz é um impostor. Pergunte a eles se a narrativa dá “pistas” sobre esse fato 
antes de sua revelação e aproveite para explicar-lhes o conceito de anticlímax. Proponha 
também aos alunos um debate sobre uma das principais questões da obra: a diferença 
entre aparência e essência – que já é sugerida pela caracterização dos demais persona-
gens (o Espantalho tem “cabeça de palha”, mas é inteligente; o Homem de Lata é “de 
ferro”, mas mostra-se sensível e generoso). Nesse ponto, também oriente os alunos a 
perceber a profundidade da narrativa de Baum, que, ao romper com a expectativa da 
figura do Mágico como um salvador, propõe aos leitores tanto o empoderamento dos 
personagens (eles já tinham a inteligência, a coragem e a sensibilidade/empatia que 
queriam ganhar do Mágico) quanto uma reflexão sobre a verdade. Para motivar o debate 
dessa última questão, pergunte aos alunos o que eles pensam sobre a ordem do Mágico 
de colocar óculos verdes em toda a população (orientando-os, se necessário, a perceber 
que se trata de uma metáfora da manipulação e do direcionamento da visão do outro); 
sobre o fato de ele assumir diferentes formas para diferentes pessoas (estratégia para 
confundi-las e impedir que elas saibam quem ele verdadeiramente é); e sobre a seguinte 
afirmação do Mágico: 

— Como posso deixar de ser um impostor — disse ele —, se todo mundo fica me pedindo que 
faça coisas que todos sabem ser impossíveis? Foi fácil fazer o Espantalho, o Leão e o Homem 
de Lata felizes, porque eles imaginavam que eu poderia fazer qualquer coisa [...]. (p. 106) 

O trecho evidencia que seu poder sobre as pessoas só existe porque elas querem acre-
ditar nele, tema que também aparece na caracterização da Bruxa do Oeste: ela não tem 
poder para acabar com seus inimigos (precisa recorrer aos macacos alados), tem medo 
do Leão e até do escuro – em suma, é tão impostora quanto Oz, mas domina seus es-
cravos porque eles têm medo dela e desconhecem o próprio poder (no caso de Dorothy, 
especialmente). 
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INTERTEXTUALIDADE EM O MÁGICO DE OZ

Quando os alunos completarem a leitura do livro, é interessante fazer uma análise inter-
textual de O Mágico de Oz. Pergunte-lhes se o livro se parece com alguma outra narrativa que 
eles tenham lido – ressalvando que não é necessário que a história em si seja semelhante, 
mas que haja algum elemento comum (como os personagens, suas características, ações ou 
alguns eventos do enredo). A partir dessas comparações, você pode explicar o conceito de 
intertextualidade aos alunos e apresentar a eles um paralelo entre o livro de Baum e outros 
livros publicados antes, como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, narrativa em 
que a protagonista, também uma garota corajosa e inteligente, acaba caindo em um lugar 
fantástico onde tudo é possível, e nessa aventura precisa escapar de muitos perigos até voltar 
para casa. Mas não é apenas com obras literárias (consideradas) infantojuvenis que o livro 
O Mágico de Oz estabelece um diálogo: o capítulo “O campo de papoulas mortal” (p. 49) 
remete a um episódio do canto IX da Odisseia, clássico atribuído a Homero, no qual Ulisses 
e seus companheiros passam pela terra dos Lotófagos: homens que comiam flores que os 
faziam esquecer tudo. O fato de o Mágico de Oz pedir a Dorothy e seus amigos uma tarefa 
perigosa e aparentemente impossível remete aos antigos mitos heroicos, como o de Jasão e os 
argonautas, em que o tio do herói, para lhe entregar a coroa e deixá-lo reinar, pede-lhe antes 
que enfrente um dragão e lhe traga o Velocino de Ouro guardado pelo monstro. É possível 
levar para a sala de aula trechos dessas obras ou de mitos para ler com os alunos e comparar 
com partes de O Mágico de Oz. 

NARRAÇÃO E DESCRIÇÃO EM O MÁGICO DE OZ

Além dos aspectos referentes à intertextualidade e ao conto maravilhoso, é importante 
tratar com os alunos de outros aspectos estruturais e de linguagem. Para isso, você pode co-
meçar perguntando aos alunos quem conta a história e de que forma ela é contada (se é ou 
não um personagem que narra e se o faz na ordem em que os fatos ocorrem ou não). Com 
base nas respostas deles, você pode abordar os conceitos de foco narrativo e de narrativa 
linear e cronológica. Além disso, retomando passagens do livro, aponte como a narrativa 
em terceira pessoa é entremeada por pequenas narrativas em primeira pessoa, nas quais os 
personagens (como o Espantalho, o Homem de Lata, o rei dos macacos alados e o Mágico 
de Oz) contam sua história pregressa ao presente da narrativa. Nesse ponto, você também 
pode explorar o conceito de polifonia narrativa. Outros aspectos de linguagem que podem 
ser explorados são: o uso estilístico da repetição no capítulo “Em busca da Bruxa Malvada” 
(p. 76), muito comum em narrativas tradicionais (como mitos, fábulas e contos maravilho-
sos), e o estilo descritivo do autor (com descrição direta de aspectos físicos e emocionais na 
caracterização dos personagens).
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ATIVIDADE ESPECIAL

AS AVENTURAS DE DOROTHY E SEUS AMIGOS EM HQ

Esta atividade tem como proposta unir as discussões e as atividades anteriores acerca 
de O Mágico de Oz, fazendo com que os alunos reflitam ainda mais sobre a história, 
criando formas narrativas que tenham como base o livro lido.

PRIMEIRO PASSO
Ao término da leitura de O Mágico de Oz, sugere-se aos professores de Língua Portuguesa 

e de Arte que abordem, em sala de aula, a repercussão do livro, considerando as informações 
do texto “Na estrada de tijolos amarelos”, de Mário Vilela. A partir disso, podem comentar 
que até hoje a obra é publicada em novos formatos e devem propor aos alunos um projeto de 
adaptação do livro para uma história em quadrinhos (HQ).  

SEGUNDO PASSO
O professor de Língua Portuguesa deve solicitar aos alunos que façam, em grupos, uma pes-

quisa sobre adaptações do livro para outros tipos de arte (como cinema, artes plásticas, música, 
etc.). Eles devem ver ou ler a obra escolhida. Em seguida, os grupos apresentarão suas pesquisas 
em classe e compartilharão com os colegas suas impressões sobre a adaptação escolhida e suas 
diferenças em relação ao livro de Baum.

TERCEIRO PASSO
O professor de Arte abordará o gênero história em quadrinhos (HQ) com os alunos, 

levando para a sala de aula exemplos do gênero, em especial livros em HQ que adaptem 
narrativas literárias. A partir desses exemplos, o professor deve explicar as características 
estruturais do gênero, visando à futura produção dos alunos.

QUARTO PASSO
O professor de Língua Portuguesa abordará, em sala de aula, o gênero roteiro de HQ. Em gru-

pos, os alunos devem elaborar, sob orientação dos professores de Língua Portuguesa e de Arte, o 
roteiro de sua história em quadrinhos, antes de criar os desenhos. Os professores devem ressaltar 
para os alunos que o roteiro é uma fase essencial para se definir o recorte da adaptação, ou seja, 
quais aspectos do livro serão transpostos para a HQ (já que não há necessidade de ser “fiel” ao livro, 
nem de adaptá-lo na sua totalidade) e como articulá-los de forma coerente.
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QUINTO PASSO
Nas aulas de Arte, os alunos devem elaborar os desenhos e fazer a montagem de sua HQ, 

que deve ser produzida manualmente, a princípio, mas depois pode ser digitalizada e reprodu-
zida, se os alunos desejarem. Finalizada a produção, os grupos devem trocar as HQs, para que 
leiam as adaptações uns dos outros. Elas podem ser doadas à biblioteca da escola ou, no caso 
de serem digitalizadas em parte ou em sua totalidade, compor uma biblioteca virtual de HQs.
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