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Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala 
de aula antes, durante e depois da leitura. Elas propõem reflexões sobre a história, 
sobre a estrutura narrativa e sobre temas interdisciplinares, para além da ficção. 

ERa UMa vEz OUTRa iNFâNcia

À época em que o livro As aventuras de Tom Sawyer foi lançado, o tipo de infância que 
ele retratava era familiar aos seus leitores. O professor pode dividir a turma em grupos e 
solicitar que cada um entreviste uma pessoa idosa (avô, bisavô, tio-avô, amigo da família) 
a respeito de um dos seguintes temas: infância urbana versus infância rural; carinho e 
castigo; escola; religião (na fronteira entre a devoção e a encenação); brinquedos e 
brincadeiras inesquecíveis.

As entrevistas, realizadas após seleção de perfil do entrevistado de acordo com o 
tema escolhido e elaboração de um roteiro de perguntas, podem ser registradas em 
áudio, vídeo ou por escrito e, depois, editadas segundo as convenções próprias para 
o gênero em cada suporte. Em data previamente marcada, a partilha dos resultados 
finais entre os grupos pode acontecer no contexto de uma mesa-redonda, em que o 
comentário crítico dos presentes se associe à exposição.

PaLavRaS MágicaS

As superstições, as simpatias e — vinculada a elas — uma crença muito arraigada no 
poder encantatório da palavra estão na base da cultura de As aventuras de Tom Sawyer. 
O professor pode se valer deste mote para treinar com os alunos a habilidade de selecio-
nar informações em um texto longo, conduzindo uma “varredura” do livro destinada a 
coletar fragmentos em que essa realidade se expressa. A etapa seguinte deste trabalho 
pode ser a elaboração, coletiva, de uma “Pequena enciclopédia de crendices”, ficando 
cada aluno responsável pela redação de um verbete explicativo (exemplos: “besouro”, 
“bola de gude”, “verrugas”, entre outros). A princípio baseada nas superstições do livro, 
a lista de verbetes pode se estender para abarcar também as crendices populares bra-
sileiras. Se houver professor de filosofia na escola, ele pode se associar também à ativi-
dade para trabalhar o tema do surgimento, da história e da persistência do pensamento 
mágico, bem como das condições de desenvolvimento do pensamento científico. Ao 
término das discussões, os alunos podem escrever pequenos textos dissertativos, ca-
bendo ao grupo eleger um deles para figurar como o prefácio da coletânea.

TRazER O TExTO aO SEU cONTExTO

Os retratos de comportamento discriminatório pintados na obra de Mark Twain desper-
tarão o estranhamento dos alunos, neste momento em que se fazem esforços em várias 
instâncias para a lapidação de práticas de linguagem politicamente corretas. Em parce-
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ria com o professor de história, o texto deve ser colocado em seu contexto, mostrando 
que a presença de racismo na obra não significa defesa do racismo por parte do autor, mas 
sim a opção por uma abordagem realista da época e da sociedade. Poemas, trechos de 
filmes (como Amistad, 1997, de Steven Spielberg, baseado em fatos reais quase contem-
porâneos ao tempo da narrativa), músicas (por exemplo, as do álbum Missa dos quilombos, 
de Milton Nascimento) e pesquisa na internet podem tanto sensibilizar os alunos para 
o tema como fornecer-lhes dados para a organização coletiva de duas linhas do tempo 
paralelas que podem ser afixadas no mural da classe: uma relacionando as datas e os fatos 
importantes para os africanos e afrodescendentes nos Estados Unidos e outra, no Brasil. 
Os temas tratados podem ser: introdução da escravidão, momentos da luta pela abolição 
da escravatura, datas de abolição, fatos e feitos importantes do período pós-abolicionista 
que pontuam a gradativa ampliação do espaço de atuação social do negro, etc.

aS avENTURaS DE TOM SawyER NO BRaSiL

No dia 15 de agosto de 1934 foi inaugurada, no Pavilhão Mourisco, no Rio de Janeiro, a 
primeira biblioteca infantojuvenil brasileira. Idealizada, organizada e dirigida pela escri-
tora Cecília Meireles (1901-1964), no dia 19 de outubro de 1937, em plena vigência do 
Estado Novo (1937-1945), no governo de Getúlio Vargas, a biblioteca foi fechada pelo 
poder público. Motivo: constava, em suas estantes, As aventuras de Tom Sawyer, livro 
acusado de conter conotações comunistas e ser, portanto, pernicioso para a formação 
dos jovens leitores. O fato nunca foi esclarecido. Após trazer e comentar essa infor-
mação — pontuando, para conhecimento dos alunos, os diversos momentos da história 
brasileira em que os produtos culturais passaram pelo crivo de censores —, o professor 
pode solicitar que cada estudante se reporte em imaginação aos anos 1930 e escreva 
um discurso em defesa do livro de Twain e do funcionamento da biblioteca. Como o 
discurso é feito para ser lido em voz alta, a atividade deve prever uma ou mais aulas para 
esta etapa, na qual devem ser observadas, além da força argumentativa de cada texto, 
também a postura, a gestualidade, a impostação de voz e a prosódia de cada orador.

TRavESSURaS DE Lá E DaqUi: LiTERaTURa cOMPaRaDa

Apesar de haver um punhado de diferenças significativas entre as obras de Mark Twain 
e do escritor e editor brasileiro Monteiro Lobato (1882-1948), não são poucos os pon-
tos em que os universos por eles criados se tocam. Aproveite a oportunidade da leitura 
do clássico norte-americano para aproximar os estudantes de um dos mais influentes 
formadores de público leitor que o Brasil já teve (curiosamente, a primeira tradução bra-
sileira para As aventuras de Tom Sawyer foi feita por Lobato). O professor pode trazer um 
fragmento de uma obra do autor nacional para que os alunos o comparem e contrastem 
com o estrangeiro. O foco será: as peculiaridades da infância no ambiente rural; a posição 
do negro na literatura e na sociedade após a abolição da escravatura; as superstições e a 
crença no poder das palavras; a técnica de construção de personagens que, mesmo ter-
ríveis, esbanjam carisma (Emília e Tom Sawyer). 
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aTiviDaDE ESPEciaL 

a infância: matéria-prima privilegiada dos textos literários

Esta atividade tem como proposta unir as discussões e as atividades anteriores acer-
ca de As aventuras de Tom Sawyer, fazendo com que os alunos reflitam ainda mais 
sobre a história, criando novas formas narrativas que tenham como base o livro lido.

PRiMEiRO PaSSO No prefácio de As aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain afirma que 
“a maior parte das aventuras registradas neste livro ocorreu de fato; uma ou duas foram 
experiências pessoais, o resto veio de meninos que eram meus colegas”. Após reler suas 
palavras com os alunos, o professor pode dar-lhes uma ideia de quanto as memórias da 
infância são preciosas para a criação artística, apresentando (se possível, na biblioteca ou 
em sala de leitura) exemplos variados de autores que as tomam como matéria.

SEgUNDO PaSSO No encontro seguinte, levando em consideração que desde 12 ou 
13 anos as pessoas já se sentem muito dispostas a contar casos de “quando eram peque-
nas”, o professor pode organizar uma roda de contação de histórias, deixando que cada 
um narre à turma um lance emocionante de sua vida pregressa.

TERcEiRO PaSSO Estabelecido o clima de rememorações, é hora de o professor re-
velar o desafio: a elaboração de uma autobiografia. Nesse ponto, o docente deve deixar 
claro que não se trata da narrativa de um episódio singular, mas de descobertas, sur-
presas, sustos, travessuras e fantasias relacionadas a toda uma fase, cujo recorte será 
delimitado de acordo com preferências pessoais (idade x à idade y, anos vividos no en-
dereço tal, férias passadas no sítio dos avós na primeira infância, tempo em que estudou 
em determinado colégio, etc.).

qUaRTO PaSSO Tratando-se de um texto de maior fôlego do que as pequenas 
produções de uma página ou duas que com mais frequência são realizadas na escola, 
o professor deve orientar os alunos no planejamento de sua macroestrutura (quantos e 
quais serão os capítulos, como será feita a transição entre eles para que o todo revele 
uma unidade).

qUiNTO PaSSO Depois que todos tiverem um esquema de seu pequeno livro, o pro-
fessor precisará estabelecer um período factível para a realização do projeto e ajudar a 
turma no cumprimento de prazos parciais, solicitando, por exemplo, que seja trazido 
para a classe um novo capítulo a cada semana (ou mais, dependendo do planejamento 
de cada autor).

SExTO PaSSO Quando as autobiografias estiverem prontas e revisadas, poderão ser 
digitadas e encadernadas com capa e ilustrações caprichadas. Uma caixa decorada ar-
mazenará todos os volumes que, compondo uma biblioteca de classe, poderão ser livre-
mente tomados para empréstimo.
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