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Outros: Nadka. 
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Sinopse: Mikail parte ao Grande Reino para se tornar um guerreiro. Thera procura o que restou de sua 

família. Mal sabem, mas seus caminhos serão um e os conduzirão para bem longe do que esperam, por 

capricho, por sorte, pelo acaso, em linhas tortuosas na trama de seu real destino. 

Resumo: O mundo de Fatum é iluminado por dois sóis, mas a luz que o aquece durante o dia não espanta 

as sombras que se arrastam no crepúsculo. As sombras cortam a noite com seus urros de destruição e 

terror. Nada parece deter sua fúria que afoga o planeta em desertos. 

O chanceler Tami, nobre da última grande fortaleza, procura o rei fada, sábio que lhe dará a resposta à 

sua pergunta, a única que importa, como deter as sombras, como restaurar a vida. Mas o destino tem seus 

caprichos e escolheu se revelar somente a uma pessoa, Thera. E aí há um problema, Thera não se importa 

com as sombras, ou Fatum, e mesmo assim será arrastada em uma caravana formada pelo jovem Mikail, 

o felino Oberon, o menino fada Lumi e o velho fada Nadar. Juntos, eles traçarão seus passos em busca de 

um destino muito maior que o deserto. 
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Sugestão de atividades pré-leitura 

 Letra de música pode ser uma rica fonte de estudo de poesia e discussão de vários 

temas muito próximos aos adolescentes e jovens. Sugiro que se busque a música 

“Dream On”, Aerosmith,  <http://youtu.be/KhqxZGTS3Ww>. Passar o vídeo e depois 

conversar sobre sonhos, ambições e como se fazer para alcançá-los. Discutir temas 

como ética, determinação, empenho, trabalho. 

 Na epígrafe do livro, há o poema de Fernando Pessoa “Fresta”, de Cancioneiro. Há 

também um verso retirado da música “O poeta está vivo”, composição de Frejat e 

Dulce Quental. Pode-se realizar várias atividades: pesquisar quem foi o poeta Fernando 

Pessoa, ler outros poemas dele, traçar possíveis correlações entre o poema e a letra da 

música, ouvir a música e analisar sua letra, conversar sobre quem a letra da música se 

refere e sobre a importância desse artista para a música brasileira. 

 Ainda sobre “O poeta está vivo”, um dos versos “O sol continua a brilhar apesar de 

tanta barbaridade” pode fazer correlação com outros poemas, como o “Musee des 

Beaux Arts”, de W.H. Auden. O poema está no link 

<http://blog.oficioeditorial.com.br/index.php/2009/04/01/museu-de-belas-artes-w-h-

auden-poesia/>. Esse mesmo tema também me traz à mente o poema que Ferreira 

Gullar escreveu na morte de Clarice Lispector; ver o escritor declamar o poema em 

<http://youtu.be/B2Q2I9u_Tlk>. 

 A obra de ficção pode valer-se de muitos elementos do mundo real ou trazidos de 

outras fontes literárias. No caso deste livro, há alusão à mitologia grega. Ler em sala de 

aula histórias da mitologia grega. Uma boa obra de referência é O livro de ouro da 

mitologia, de Thomas Bulfinch (da Ediouro). 

 Ainda sobre mitologia, já reparou que os deuses gregos aparecem também na mitologia 

romana, mas com outro nome? Como, por exemplo, na mitologia grega há Zeus, e na 

romana há Júpiter. Por que há essa correlação? Conversar sobre isso na aula de 

história, sobre a Roma Antiga e suas conquistas. 

 Pesquisar sobre a preservação do meio ambiente, autossustentabilidade, fontes de 

energia limpas. Dica: livro Desenvolvimento sustentável: que bicho é esse?, de José Eli 

da Veiga e Lia Zatz, e o site <http://www.mundosustentavel.com.br/>. 

 O livro Além do deserto traz uma história ambientada no planeta Fatum. A série 

também é nomeada como Fatum. O que significa Fatum? Procurar no dicionário.  

 Cada nome traz em si não apenas a sua qualificação de nomeação, mas um significado. 

Sabia que muitas palavras em nosso repertório brasileiro são originais dos povos 

indígenas que aqui habitavam ou habitam? Pesquise algumas dessas palavras e seu 

significado (veja, por exemplo, Anhanguera, Aguapé etc.). Um ótimo site para você 

conhecer mais sobre os povos indígenas é o do Instituto SocioAmbiental 

http://pib.socioambiental.org/pt. 

http://blog.oficioeditorial.com.br/index.php/2009/04/01/museu-de-belas-artes-w-h-auden-poesia/
http://blog.oficioeditorial.com.br/index.php/2009/04/01/museu-de-belas-artes-w-h-auden-poesia/
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 E o seu nome? Sabe o que significa? Pergunte a seus pais se pesquisaram o significado 

de seu nome ao dá-lo a você. Há alguns bons dicionários on-line de significado de 

nome, busque e pesquise o seu. 

Sugestão de atividades pós-leitura 

 Contato com a autora, por meio de twitter, blog ou e-mail. Enviar a ela uma pergunta 

ou comentário sobre a obra. Ela vai gostar muito disso ;-) 

 Em Fatum, as Erínias destruíram quase todo o planeta, transformando-o em um 

deserto. Essa condição extrema está distante de nossa realidade, mas não é de todo 

impossível. Temos ainda muitos problemas a resolver em nosso planeta: os recursos 

naturais não renováveis, as espécies em extinção, a mudança climática, a poluição. 

Quais outros problemas você pode se lembrar? 

 No livro que sugeri a leitura, o Desenvolvimento Sustentável: que bicho é esse?, o 

autor conta a história da Ilha de Páscoa, você se lembra? Os recursos da ilha foram 

exauridos pelos seus habitantes, e, sem outro local para irem, eles morreram. Você 

acha que nosso planeta pode ser a nossa Ilha de Páscoa? Discuta com seus colegas. 

 No livro, aparecem os Devas. Apesar de no livro eles terem uma caracterização 

própria, a ideia base para sua criação pela escritora partiu da simbologia do Devas no 

universo Hindu e Budista. Pesquise sobre esses seres, vale até consultar um bom 

dicionário. 

 As fadas são, em nosso senso comum, associadas à beleza, à luz, ao bem em 

contraposição ao mal. O dicionário, porém, nos mostra que a etimologia da palavra 

remete à deusa do destino, as parcas. Pesquise quem foram as parcas (da mitologia 

romana) ou moiras (da mitologia grega). Há um desenho bem popular, o Hércules, da 

Disney, em que as parcas aparecem. 

 Quem disse que contos de fadas são sempre bonitinhos e com o clássico final “...e 

viveram felizes para sempre”? Um estudioso, o psicólogo Bruno Bettelheim, reuniu em 

seu Psicanálise dos contos de fadas algumas das mais conhecidas histórias infantis e 

ele mostra como elas eram contadas em sua origem. Recomendo que os professorem 

leiam esse livro e levem para os alunos algumas das questões e curiosidades tratadas 

nele. Sobre o assunto, indico ainda o Contos de fadas, de Nelly Novaes Coelho. 

 No primeiro encontro de Edith com Thera, a Devas diz: “Afinal, vocês humanos são 

excelentes em não reconhecer isso... que cada coisa tem seu tempo e há o tempo certo 

de cada coisa” (p.45). Há vezes em que queremos muito algo e não conseguimos ter 

paciência. Discutir e apresentar situações em que viveu isso. 

 Na página 88, Mikail faz uma pergunta e Oberon fala que ele está sendo retórico. 

Usualmente as pessoas dizem isso quando querem apontar que a pergunta não 

pressupõe resposta por ser óbvia ou sarcástica. Porém, a retórica tem outro sentido em 
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sua origem. Retórica é a arte da palavra. Pesquisar sobre a Grécia Antiga e a retórica, o 

professor pode trazer curiosidades sobre a obra Retórica, de Aristóteles. 

 O Devas Ïon é caracterizado como um Dragão. Achar o trecho de sua descrição na obra 

e explicar como você o imagina. 

 Ao falar sobre dragões, podemos falar ainda sobre a cultura ocidental e oriental. Sabia 

que o dragão da Idade Média ocidental era bem diferente do dragão oriental? Pesquisar 

sobre suas diferenças. 

 Nianche diz a Vivian que pode ver a cor roxa em volta dela quando ela mente. Essa 

ideia remete à caracterização da aura, em seu significado parapsicológico, como um 

campo de energia que irradia dos seres vivos. A parapsicologia é uma ciência (ou 

pseudociência) ainda bem polêmica. Pesquisar brevemente outros fenômenos 

estudados pela parapsicologia.  

 As ações de Victor levam o leitor a achá-lo um pouco impertinente ou, até mesmo, um 

carinha bem chato. Baltasar chama Victor de tampinha e, em uma reunião para 

discussão para a solução do problema da falta de água potável, chega ao extremo de 

bater em Victor. Na obra de ficção, a caracterização de Victor e a ação de Baltasar 

visam serem apenas cômicas, mas, na vida real, apontam para um problema bem sério. 

Hoje, esse problema tem nome estrangeiro, mas sempre existiu. É o Bullying, é a 

violência psicológica ou física. A vivência na escola, como em qualquer outro 

ambiente social, há de ser agradável, então, por que não torná-la agradável para todos? 

Se perceber que um colega não gosta do apelido que colocaram nele, respeite isso, 

chame-o pelo nome. Se você perceber alguma forma de agressão, converse com seu 

professor ou diretor. Não fique calado. O canal de TV paga Cartoon Network criou 

uma campanha bem legal, veja em <http://www.chegadebullying.com.br/> com dicas 

para os estudantes, professores e pais. 

 Sargo, em conversa com Nadar, diz a ele para que não proíba a dúvida. Diz ainda 

“Conhecimento é privilégio, e não sabedoria”. O que você acha disso? 

 Ainda sobre a dúvida, o grupo Engenheiros do Hawaii tem a música “Somos quem 

podemos ser”, e, entre os muitos versos, há: “Quem ocupa o trono tem culpa// Quem 

oculta o crime também// Quem duvida da vida tem culpa// Quem evita a dúvida 

também tem”. Escute a música e crie uma curta narrativa com o tema “dúvida”. 

 Em conversa com Oberon, Lumi fala “Não sou mais tão criança. Já sei de algumas 

coisas. E sei também que não sei sobre tudo”. Há uma música do Legião Urbana, 

“Quase sem querer”, que traz esse verso “Mas não sou mais tão criança a ponto de 

saber tudo”. Isso me lembra de uma citação de Platão por Sócrates “Só sei que nada 

sei”. Discuta essa afirmação. 

 Conversando sobre estratégias para deter as Erínias, Mikail diz “Dividir para 

conquistar” (p.234). Essa máxima foi colocada em prática pelos romanos em suas 

guerras, e também é atribuída à política de guerra de Napoleão. É uma estratégia que 

também é usada na solução de problemas. Dividir para conquistar consiste em quebrar 

um problema em partes menores e ir resolvendo-o aos poucos, até solucionar todas 
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suas partes. Essa é uma técnica usada em projetos de algoritmos. Para aprender a 

dividir, vamos fazer um exercício simples (e que meu professor de algoritmo me 

passou quando eu era uma estudante): descreva em etapas como se troca o pneu de um 

carro. Cuidado, não esqueça nenhuma etapa. Compare seu exercício com o de seus 

colegas. 

 O palácio de Sargo tinha estalagmites e estalactites. Você sabe o que são? Pesquise. 

Quando criança, eu fui a uma caverna muito legal, a Caverna do Diabo. Você a 

conhece? Veja no site: http://www.cavernadodiabo.com.br/ 

 Quando ainda não sabíamos se tratar de Mandra e Sargo, os dois tiveram um encontro 

e Sargo ficou incomodado com a lembrança da imagem que viu no espelho que tudo 

vê: “Mas, sem saber o porquê, o homem se lembrou de uma imagem que o incomodou. 

A de uma mulher que descansava nos braços de um homem com asas brancas”. Em sua 

opinião, por que essa imagem incomodou o homem? 

 Em várias passagens, há a menção de que o que importa é o caminho. 

o Lumi diz a Thera: “O caminho é longo mas é perfeito. Como seu colar, uma 

trama perfeita.” 

o Edith diz a Thera: “– O caminho... o que conta, menina, não é o fim, mas o 

meio. É daí que tudo se torna mais poderoso e belo.” 

O caminho é a busca, é a trajetória do herói, é a sua história de vida. O escritor 

Saramago escreveu: “O que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso 

andar muito para se alcançar o que está perto.” 

Comente com seus colegas. 

 Em seu encontro com Mandra, Lumi diz “Ser bom não tem a ver com quanto se viveu, 

mas sim em como se vive o tempo que se tem”. Um famoso escritor brasileiro, Nelson 

Rodrigues, disse “até os canalhas envelhecem”. Você concorda? Explique esse 

pensamento com suas próprias palavras. 

 Quando Thera estava no deserto, com Oberon ferido, ela encontra com Edith, e Edith 

fala: “– Ah... então? Como eu disse. Fez tudo certo. O correto é sempre difícil e, às 

vezes, somente podemos fazer o melhor que conseguimos com aquilo que a vida nos 

apresenta”. Essa frase é bem próxima da de Machado de Assis: “A arte de viver 

consiste em tirar o maior bem do maior mal”. Discuta. 

 Ao final, acontece um eclipse. Você já ouviu falar de eclipse estelar binário? Pesquise 

quais tipos de eclipse existem. Veja a animação em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_star 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eclipsing_binary_star_animation_2.gif> 

  Fatum, o planeta dessa ficção, é iluminado por dois sóis. Uma grande obra de ficção 

científica também criou um planeta com dois sóis, o planeta Tatooine, de Guerra nas 

Estrelas. Recentemente, a Nasa achou um planeta com dois sóis, e o fato que parecia 

até então bem pouco provável se tornou real (Ver vídeo em 

<http://youtu.be/HQk1PevnIcU>). Muitos já discutiram sobre a ficção científica 

antecipar a realidade. Júlio Verne, considerado o pai da ficção científica, em seu 20 mil 

http://www.cavernadodiabo.com.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_star
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léguas submarinas descreve um submarino antes de ele ser criado no mundo real. 

Pesquise algumas descobertas científicas que existiam antes na ficção científica. 

 

 

Sugestão de Leituras e Vídeos 

Há muito mais na ficção além de Harry Potter. Antes dele, Michael Ende escreveu seu conto sobre uma 

Escola de Magia. Se você gosta de ler, e adora o gênero ficção científica e fantasia, converse com o 

pessoal da área e conheça nossos escritores brasileiros. Indico: 

 

 Blog sobre tudo o que existe em Ficção Científica e Fantasia: 

http://mensagensdohiperespaco.blogspot.com/ 

 Indicação de melhores obras nacionais: 

http://mensagensdohiperespaco.blogspot.com/2012/01/o-melhor-do-mundo-da-

fcb.html 

 Grupo de discussão: http://clfc.com.br/ 

 Quem escreve sobre a área: Drops de Roberto Causo no Portal Terra, 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5559341-EI6622,00-DROPS.html 

 Conheça nossos escritores de Ficção Científica e Fantasia: Lúcia Machado de 

Almeida, André Vianco, Martha Argel, Eduardo Sophr, Raphael Draccon, Luiz Bras 

(Nelson de Oliveira), Simone Saueressig, Giulia Moon, dentre outros. 

 Vale a pena ler: Histórias de ficção científica, organização de Roberto de Sousa Causo, 

editora Ática. 

 Estrangeiros que vale a pena ler: Neil Gaiman (indico Neverwhere, Graveyard book), 

Ray Bradbury (indico Fahrenheit 451), Asimov (The Complete Robot, contos), Marion 

Bradley Zimmer (indico Brumas de Avalon), Frank Herbert (Dunas), Michael Ende (A 

história sem fim, A escola de magia e outras histórias), Ursula K. Le Guin (A mão 

esquerda da escuridão), Bram Stoker (Drácula), Stephen King (Insônia), Júlio Verne, 

H.G.Wells, Edgar Allan Poe (contos), Tolkien (Senhor dos anéis). 

 Para o professor levar para sala de aula: o documentário O poder do mito, de Joseph 

Campbell com Bill Moyers, TV Cultura. 
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http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5559341-EI6622,00-DROPS.html

