
E
ste

 p
ro

je
to

 d
e 

tra
ba

lh
o 

in
te

rd
isc

ip
lin

ar
 in

te
gr

a 
a 

ob
ra

 T
rê

s f
an

ta
sm

as
 (l

iv
ro

 d
o 

pr
of

es
so

r)
. N

ão
 p

od
e 

se
r v

en
di

do
 se

pa
ra

da
m

en
te

. ©
 S

AR
AI

VA
 S

.A
. L

iv
re

iro
s E

di
to

re
s.

Tr
ês

 po
r 

Tr
3s

Clá
ssi

co
s J

uv
en

is
TRÊS FANTASMAS
O capote, Nikolai Gógol
A volta do parafuso, Henry James
Alavasto ou morrer não é bonito, Wladyr Nader

PROJETO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR
Guia do professor

Este guia tem em vista a realização de um projeto sobre o tema do 
mistério e do sobrenatural: um sarau de histórias e causos de fantas-
mas, mistério e medo, além de uma exposição de livros e resenhas 
feitas pelos alunos.
As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. As primei-
ras se destinam a motivar os alunos para a leitura integral da obra 
e sensibilizá-los para o tema deste projeto de trabalho. O conjunto 
de atividades seguinte procura promover a integração texto e con-
texto, utilizando o texto como ponto de partida para a discussão do 
tema gerador deste projeto. As últimas atividades consistem em uma 
pesquisa ampla, relacionada à leitura de livros, redação de resenha 
e pesquisa de histórias e causos relacionados à preparação do sarau e 
da exposição.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realização 
das atividades presentes neste guia, uma vez que elas não se referem a 
um conteúdo disciplinar específico, mas a procedimentos de leitura e 
pesquisa, bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes.

MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

1 Converse com os alunos sobre a ideia do real e do sobrenatural, do 
compreensível e do inexplicável. Pergunte se conhecem causos ou 
histórias em que ocorrem fenômenos sobrenaturais ou aparecem fan-
tasmas. Converse sobre os sentimentos que os acontecimentos inex-
plicáveis provocam. Sentimos medo? Não acreditamos? Tentamos 
compreendê-los racionalmente? 

projetointer_3fantasmas_FINAL.indd   1 03/10/11   11:24



2

2 Comente que não só a literatura, mas também outras linguagens ar-
tísticas, como o cinema e o teatro, abordam a questão do sobrenatural 
e do mistério. Pergunte se conhecem livros e filmes com esse tema. 
Discuta o que essas histórias têm em comum para serem consideradas 
“misteriosas” ou “de fantasmas”. 

3 Apresente o livro Três fantasmas à classe. Diga que a obra é composta 
de três histórias: duas adaptações de clássicos da literatura universal 
e um texto inédito de Wladyr Nader, que também é o adaptador dos 
clássicos. Antes de propor a leitura do livro, peça aos alunos que ob-
servem os títulos das histórias e as ilustrações da capa. Pergunte o que 
sabem a respeito das obras clássicas adaptadas que vão ler. 

 Depois, estimule-os a formular hipóteses a respeito dos elementos re-
presentados na capa:
•	 É	possível	relacioná-los	cada	um	a	uma	história?
•	 Alguns	deles	seriam	manifestações	de	fantasmas?

 Com base nessas observações e nos possíveis conhecimentos sobre os 
enredos das obras clássicas, levante as suposições dos alunos a respeito 
das narrativas reunidas em Três fantasmas e das relações entre elas.

DO TEXTO AO CONTEXTO

4 Proponha aos alunos que, em grupos, façam uma pesquisa sobre a bio-
grafia e o contexto histórico em que viveram os autores de O capote 
e A volta do parafuso para apresentar à classe. O professor de História 
poderá ser convidado para participar da apresentação e comentar os 
assuntos enfocados.

5 Peça aos estudantes que façam um levantamento de lugares conside-
rados	assombrados	no	mundo.	É	importante	que	essas	regiões	sejam	
especificadas, descrevendo o tipo de evento considerado sobrenatural 
ali presente, se alguém os testemunhou etc. Diversas fontes poderão 
ser consultadas, como livros, revistas, sites, jornais etc.

6 Diga aos alunos que eles irão preparar resenhas de livros. Peça que pro-
curem no dicionário definições de resenha e converse sobre esse gênero 
textual. Se achar interessante, escolha uma resenha de um livro que 
considere bem escrita e leia-a para a classe (você poderá consultar revis-
tas, cadernos especiais de jornais, bibliografias comentadas, sites). 
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7 Proponha que escolham uma das histórias de Três fantasmas e escre-
vam sua resenha. Enfatize que, além do resumo, devem considerar 
aspectos relacionados à linguagem, ao desenvolvimento da ação e à 
construção das personagens, bem como o projeto gráfico e as ilus-
trações. Dependendo da história escolhida, poderão incluir dados da 
pesquisa realizada no item 4 em suas resenhas. Também é importante 
que deem sua opinião sobre a obra, justificando seus pontos de vista,  
e que façam comentários a respeito dos elementos que contribuem 
para a criação de um clima sobrenatural e misterioso (trama, persona-
gens, cenários etc.).

ORGANIZAÇÃO DO SARAU 
Histórias e causos de fantasmas, 
mistério e medo 

8 Proponha uma pesquisa sobre livros, histórias e causos que se relacionem 
com a temática do sobrenatural. Poderão ser incluídas as obras mencio-
nadas na apresentação de Três fantasmas e também aquelas lembradas 
na conversa do item 1. Sugerimos ainda as adaptações de Hamlet, de 
William Shakespeare, incluída no volume Três pais e de O fantasma 
de Canterville, de Oscar Wilde, do volume Três mistérios, ambos da co-
leção Três por Três.

 Para realizar o trabalho, organize grupos que, com a sua orientação, se 
encarregarão de diferentes tarefas:
•	 Pesquisa,	seleção	e	resenhas	de	livros	na	biblioteca	da	escola	(es-

sas obras deverão estar disponíveis depois da exposição): os alunos 
vão fazer um levantamento de livros que trabalhem a ideia do so-
brenatural, escolher alguns para ler e elaborar resenhas que serão 
expostas com as obras (as resenhas feitas anteriormente, no item 7, 
também poderão ser expostas).

•	 Pesquisa	 com	 familiares	 e	 conhecidos	que	possam	contar	histó-
rias ou causos. Esses relatos devem ser gravados ou escritos para 
que possam ser compartilhados. Uma ficha com o nome, idade, 
informações sobre a origem da história ou causo relatado deve ser 
preparada para que os dados dos participantes da pesquisa possam 
compor o projeto.

•	 Os	adultos	que	contribuíram	com	as	histórias	ou	causos serão con-
vidados a participar do sarau como contadores ou como ouvintes. 
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•	 Organização	 da	 exposição:	 é	 preciso	 definir	 espaços	 adequados	
para expor livros e resenhas.

•	 Organização	do	sarau:	é	preciso	definir	um	espaço	adequado,	de	
forma que todos possam ouvir as histórias ou causos. Um lugar aco-
lhedor e confortável cria condições para que contadores e ouvintes 
apreciem o evento. Os alunos poderão preparar o local do sarau 
com elementos que criem uma atmosfera de mistério. A duração 
do evento, data(s) e horário(s) precisam ser definidos previamente. 
É	importante	combinar	se	pais,	professores	e	alunos	de	outras	tur-
mas serão convidados. 

•	 Preparação	da	divulgação:	os	alunos	deverão	definir	os	materiais	
de divulgação (cartazes, filipetas, e-mails etc.). Avisos com infor-
mações sobre datas, horários, local do sarau e da exposição deve-
rão ser afixados na escola. O programa a ser distribuído ou afixado 
no evento deverá ser preparado com as histórias ou causos conta-
dos, nomes dos participantes e, se possível, a origem das histórias.

	•	 Montagem	da	exposição:	seria	interessante	que	todos	os	professo-
res e os alunos envolvidos no projeto trabalhassem na montagem 
da exposição de livros. O planejamento conjunto da exposição 
poderá criar um clima amistoso, que enriquecerá o trabalho como 
um todo. Professores de Língua Portuguesa, Literatura, Artes e 
História poderão auxiliar bastante nessa fase do trabalho. 
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