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A Pedra da Sabedoria, um conto do dinamarquês Hans Christian Andersen,
adaptado por Ana Maria Machado e ilustrado pelo colorido forte de Cláudia
Scatamacchia, narra uma história comovente. Um sábio teve cinco filhos,
quatro meninos e uma menina bonita, inteligente, mas cega. Cada um deles
tinha um sentido muito desenvolvido. De tanto ouvirem o pai contar sobre a
existência do belo, do bom e do verdadeiro, os rapazes saíram pelo mundo para encontrar
essa joia preciosa, a pedra da sabedoria. Cada filho, confiando demais no seu sentido,
deixou-se levar pelas forças do mal e não conseguia voltar para casa. A filha, ao ver a tristeza
do pai, partiu em busca dos irmãos. Tinha um dom que os outros não tinham. Não era apenas
o tato. Era determinação de se lançar inteiramente naquilo que decidia fazer. Isso a fazia
sentir como se tivesse olhos nas pontas dos dedos, e ela podia ouvir tudo até dentro de seu
próprio coração. A importância da leitura deste tipo de história no cotidiano da criança é
inquestionável. Constitui uma rica experiência estética e emocional.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: instigar a curiosidade, ampliar o repertório do aluno e levantar
hipóteses sobre a obra
1. Conheça alguns trechos do início da história...
Lá longe no Oriente, na distante terra da Índia, que naquele tempo parecia ser o fim do
mundo, ficava a Árvore do Sol; uma árvore nobre, como nenhum de nós nunca viu e
provavelmente jamais verá.
(...) Bem no centro desse grande jardim, onde os imensos galhos verdes formavam um
morro, ficava um castelo de cristal, com vistas para todos os cantos do céu. Lá dentro, nas
paredes dos salões se refletiam imagens do mundo, que representavam as mais diferentes
cenas com tudo o que acontecia diariamente. Nem era preciso ler jornal.
2. Use seus conhecimentos e sua imaginação e responda:
a. Quem morava neste castelo de cristal?
b. Morava sozinho?
c. Que tipo de pessoa era?
3. Escreva um parágrafo de quatro linhas com a intenção de descrever esta pessoa que
você imaginou.
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Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Leitura integral do livro a com a intenção de conferir as hipóteses e conhecer a história.
2. Os quatro filhos do homem sábio tinham dons especiais. Conte com suas palavras que
dons eram esses.
3. Quais as três coisas que, para o homem sábio, estavam cristalizadas na Pedra da
Sabedoria – a jóia preciosa?
4. Releia os trechos:
a. Quando cresceram, certa noite os quatro rapazes sonharam a mesma coisa: que
tinham saído pelo mundo para encontrar a Pedra da Sabedoria.
Conte com suas palavras como foi o sonho que tiveram.
b. Arregalou os olhos, assobrado com o que via. Tantas coisas novas!Diferentes de
quando estavam apenas nas imagens na casa do pai. No começo seus olhos quase
caíram de espanto ao ver coisas feias, um verdadeiro lixo, chamadas de beleza. (...)
Resolveu fazer o que estava ao seu alcance, para mudar isso. Mas enquanto
procurava a verdade, veio o Coisa-ruim, para se meter em seu caminho e atrapalhar
tudo.
Conte com suas palavras o que o Coisa-ruim fez ao moço.
5. Releia os trechos e, com suas palavras, dê continuidade de acordo com a história:
a. Ainda estava escuro, e o pai dormia. A filha beijou a mão dele e depois pegou...
b. Da Árvore do Sol a moça arrancou quatro folhas e as deu ao vento para que...
6. Em sua opinião, porque os quatro irmãos falharam na missão de encontrar a Pedra da
Sabedoria?
7. Em sua opinião, porque a filha, apesar de cega, teve êxito na sua busca?
8. Escolha um nome próprio para cada personagem.
9. Na sua vida, o que você considera verdade, belo e bom? Justifique resposta.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a
interdisciplinaridade
1. Pesquise para saber mais sobre Hans Christian Andersen. Escolha uma de suas tantas
histórias, leia ou conte para a classe.
2. Em uma das biografias do autor podemos ler: Durante a sua estada no Reino Unido,
Andersen tornou-se amigo de Charles Dickens. Descubra que foi Charles Dickens.
3. Pesquise para saber mais sobre Ana Maria Machado. Monte um painel com as capas de
alguns de seus tantos livros.
4. Em maio de 2000, Ana Maria Machado recebeu o prêmio internacional Hans Christian
Andersen. Pesquise para saber sobre este prêmio e a premiação da autora.
5. Pesquise para saber mais sobre a ilustradora, Cláudia Sacatamacchia. Conheça outros
livros ilustrados por ela.
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