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“Chegamos ao ponto em que temos de 
educar as pessoas naquilo que ninguém 
sabia ontem e prepará-las para aquilo que 
ninguém sabe ainda, mas que alguns terão 
que saber amanhã”. 

 
 

Margaret Mead, 1968 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
Caro professor, 

 Essa unidade temática constitui um material de referência destinado aos 

futuros professores do Curso de Formação de Docentes e de professores de 

Língua Portuguesa, e tem por objetivo principal fornecer o respaldo teórico 

necessário para desenvolver a prática de leitura na escola, a fim de que 

trabalhem práticas discursivas de uma maneira diferente, indo além da mera 

decodificação, ou seja, buscando formar sujeitos-leitores críticos, capazes de 

interpretar e compreender os sentidos presentes nos textos que perpassam o seu 

cotidiano. 

 A proposta é a de trabalhar com o dispositivo teórico da interpretação, 

proposto pela Análise de Discurso, fundada por Michel Pêcheux, na França, na 

década de 1960 e em contínuo crescimento no Brasil, que tem como principal 

característica colocar o dito em relação ao não dito, aquilo que o sujeito diz em 

outro lugar, com aquilo que é dito de outro modo, em outro lugar, por outro sujeito, 

procurando observar como os sentidos são produzidos. 

 Como objeto de estudo elegemos a obra “O Reizinho Mandão” de Ruth 

Rocha, publicado em 1978, pela Editora Pioneira. A referida Obra possibilita 

vários sentidos, dentre os quais destacamos o momento político vivido pelo Brasil 

em uma época marcada pela censura.
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ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

“O Reizinho Mandão”- Ruth Rocha 

 
 
 
1ª Aula: Apresentação da Unidade Temática na Escola 

 Na primeira aula será apresentada a Unidade Temática na escola para 

Direção e Equipe Pedagógica, deixando claros os objetivos, indicando a 

problemática que levou a escolha do tema, bem como os fundamentos teóricos 

que embasaram a elaboração do referido material pedagógico, para que equipe 

pedagógica e diretiva possa ter conhecimento da relevância da Produção 

Didático-Pedagógica para realidade da Escola Pública onde será realizada a 

aplicação das aulas. 

 
 
 
2ª Aula: Apresentação da Unidade Temática à Turma 

 A aula será reservada aos alunos com os quais serão trabalhadas as 

atividades da Unidade Temática. Momento de socializar a Produção Didático-

Pedagógica, com os alunos do 4°ano do Curso de Formação de Docentes, 

possibilitando troca de ideias a respeito dos fundamentos teóricos e 

metodológicos relacionado à produção. Será aplicado um questionário sobre a 

leitura (anexo 1) para conhecer sobre o perfil do aluno enquanto sujeito-leitor. 

 
 
 
3ª Aula: Música João e Maria – Sivuca e Chico Buarque 

 

O professor poderá iniciar as atividades com a música João e Maria, de 

Sivuca/Chico Buarque de Holanda (1977), buscando estabelecer uma relação 

entre ela e a temática a ser desenvolvida. Deve chamar a atenção ainda, para a 

existência, na música, dos elementos dos contos de fadas, como: heróis, 

princesas, rainhas. 
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   João e Maria 

 

Agora eu era o herói 
E o meu cavalo só falava inglês 

A noiva do cowboy 

Era você além das outras três 

Eu enfrentava os batalhões 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque 

E ensaiava o rock para as matinês 

 

Agora eu era o rei 
Era o bedel e era também juiz 

E pela minha lei 
A gente era obrigado a ser feliz 

E você era a princesa que eu fiz coroar 
E era tão linda de se admirar 
Que andava nua pelo meu país... 
 
  (Sivuca/Chico Buarque) 

 
Disponível em:  <http://letras.mus.br/chico-buarque/45140/>. Acesso em 23 de Out. de 2012 

 

 
 
Antes de iniciar os exercícios é preciso frisar os conceitos de Verso, Estrofe 
e Rima: 

 VERSO: É cada linha poética que compõe o poema.  

 ESTROFE: É um grupo determinado de versos em um poema  

 RIMA: É a sonoridade/musicalidade encontrada nas estrofes e os versos de um 

poema. (SARMENTO, Leila Lauar; TUFANO, Douglas. Português: literatura, 

gramática e produção de texto. São Paulo: Moderna, 2010).  

 

 

SUGESTÃO DE EXERCÍCIOS 
 

1. Após escutar a canção acima leia a letra com atenção e responda. 
a) Do que trata a música?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
b) Que palavras remetem aos contos de fadas? 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

http://letras.mus.br/chico-buarque/45140/
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c) Que semelhanças são encontradas na música João e Maria e nas histórias da 

Literatura Infantil?  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

2. As músicas são dispostas em versos. As rimas são sons semelhantes 

que dão sonoridade à música. Destaque-as usando lápis de cor.  

 
3. Converse com seus colegas, pesquise e apresente informações sobre os 

compositores dessa música e sobre a época em que a canção foi escrita.  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4. Você conhece outras músicas dessa época? Quais?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. Há palavras na música que você não conhece. Se houver procure-as no 

dicionário.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

4ª, 5ª e 6ª Aula: Literatura e seus Conceitos. 

Nesse momento, o professor conversará com os alunos sobre os conceitos de 

Literatura, em especial, o de Literatura Infantil, História da Literatura Infantil no 

Brasil e produções contemporâneas lançando mão dos recursos tecnológicos 

disponíveis no colégio, como o data-show. 
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SUGESTÃO PARA A 4ª e 5ª AULA 

 
 
LITERATURA: CONCEITOS 
 
 A Literatura sempre desempenhou papel significativo na sociedade. Desde 

tempos muito remotos, ela já era ensinada aos alunos, em escolas que abrigavam 

poucos educandos, pois somente alguns tinham o privilégio de estudar. 

 Assim, a Literatura passou a ser entendida como o melhor meio de 

aprendizagem, e podia ser apontada como fator de cultura e sabedoria. Logo, 

aquele que quisesse aprender, ensinar ou ser culto, deveria ler, aprender, buscar 

na Literatura elementos para a aprendizagem e sabedoria. Assim, esse grande 

meio de aprendizagem tomou conta de muitos leitores, mas principalmente de 

escritores que desejavam expressar-se, e assim o faziam por meio dos seus 

escritos. 

 Assumindo muitas faces, cada autor costuma conceituá-la de maneira 

muito particular, por isso, é impossível defini-la, uma vez que não é concreta e 

objetiva, mas apresenta grande subjetivismo. Inúmeros autores como Peixoto 

(1940), Coutinho (1971), Coelho (2000), entre outros acreditam ser impossível 

definir o que vem a ser a Literatura uma vez que sua expressão é amplamente 

compreendida. Para Peixoto (1940, p. 40), a Literatura é: 

 

Como o sorriso da sociedade. Quando a sociedade ela está feliz, o 

espírito se lhe reflete nas artes e, na arte literária, com ficção e com 

poesias, as mais graciosas expressões da imaginação. Se há 

apreensão ou sofrimento, o espírito se concentra grave, preocupado, 

e então, histórias, ensaios morais e científicos, sociológicos e 

políticos, são-lhe a preferência imposta pela utilidade imediata. 

 
 
 Conforme o autor, a Literatura é uma forma de expressão da sociedade. 

Logo, os autores utilizam-se de suas obras para refletir o seu estado de espírito 

ou mesmo algumas situações pelas quais passa a sociedade. Afrânio Coutinho 

(1971) conceitua Literatura como: 

 
Arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada, através do 
espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que 
são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. 
Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da 
experiência de realidade de onde proveio. (COUTINHO, 1971, p. 89). 



 11 

 Por meio do conceito proposto por Coutinho (1971), pode-se perceber que 

a Literatura pode dizer muito mais do que está escrito, o que pode ser 

comprovado pelas diferentes interpretações de cada texto, feitas por leitores 

diferentes. Porém, essas interpretações requerem uma boa intervenção, muitas 

vezes de cunho histórico, para que possam ser entendidas, cabendo à figura do 

professor, ajudar o aluno na tarefa de extrapolar o texto, ajudando-o a ler também 

o que está além das palavras expressas na página.  

 Segundo Coelho (2000), é possível ainda discutir a natureza da Literatura 

tomando os conceitos de Fábulas e de Contos de Fadas. Conforme afirma a 

autora, as Fábulas podem ser entendidas como: “Narrativa de natureza simbólica” 

de uma situação vivida por animais que alude uma situação humana e têm por 

objetivo transmitir certa moralidade. A julgar pelo que a história registra, foi a 

primeira espécie de narrativa a aparecer. (COELHO, 2000, p. 165). 

 Historicamente, pode-se dizer que a fábula é um gênero narrativo, que 

surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por um escravo chamado 

Esopo, que viveu no século 6º a.C., na Grécia antiga. Esopo inventava histórias 

em que os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos 

e as situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter 

moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para o ser 

humano. Cada bicho simboliza algum aspecto ou qualidade do homem. Por 

exemplo, o leão representa a força; a raposa, a astúcia; a formiga, o  trabalho etc. 

 A fábula é, portanto, uma narrativa inverossímil, com fundo didático. 

Todavia, quando os personagens são seres inanimados ou objetos, a fábula 

recebe o nome de apólogo. A temática é variada e contempla tópicos como a 

vitória da fraqueza sobre a força, da bondade sobre a astúcia e a derrota de 

preguiçosos. 

 Já os Contos de Fadas são definidos por Coelho (2000) como: 

O Conto de Fada é de natureza espiritual/ética/existencial. Originou-
se entre os celtas, com heróis e heroínas, cujas aventuras estavam 
ligadas ao sobrenatural, ao mistério do além-vida e visam a 
realização do ser humano. Daí, entende-se a presença da fada, cujo 
nome vem do termo latino “fatum”, que significa destino (COELHO, 
2000, p. 173). 

 
 

 Entende-se assim, que os contos de fadas são uma variação do conto 

popular ou  fábula,  e se assemelham a eles pelo fato de serem uma narrativa 

http://www.dicionarioinformal.com.br/f%C3%A1bula/
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
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curta, cuja história se reproduz a partir de um motivo principal. Os contos de fada 

transmitem conhecimentos e valores culturais de geração para geração. São 

transmitidos oralmente e, frequentemente, o  herói ou heroína tem de enfrentar 

grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal.  

 Nos contos, que muitas vezes começam com “Era uma vez”, para salientar 

que os temas não se referem apenas ao presente tempo e espaço, o leitor 

encontra personagens e situações que fazem parte do seu cotidiano e do seu 

universo individual, como conflitos, medos e sonhos. 
 
Assim, as fadas costumam ser vistas como seres imaginários, dotados de virtudes 

e poderes sobrenaturais, que interferem na vida dos homens para auxiliá-los em 

situações-limite, ou seja, quando nenhuma outra solução natural poderia valer. No 

entanto, a partir do momento que passam a ter comportamento negativo, 

transformam-se em bruxas. Logo, a beleza, a bondade e a delicadeza são suas 

características comuns. 
 
 Essa aparência das personagens remete à ideia de imagem iconográfica, 

uma vez que conhecer as imagem, leva a criança a ver realmente os seres e as 

coisas com que precisa interagir na vida. Segundo Coelho (2000) as obras que 

apresentam imagens: 

 
 Estimulam o olhar como agente principal na estruturação do mundo 

interior da criança em relação ao mundo exterior que ela está 
descobrindo. 

 Estimulam a atenção visual e o desenvolvimento da capacidade de 
percepção; 

 Facilitam a comunicação entre a criança e a situação proposta pela 
narrativa, pois lhe permite a percepção imediata e global do que vê; 

 Concretizam relações abstratas que só através das palavras, a mente 
infantil teria dificuldade em perceber e contribui para o 
desenvolvimento da capacidade da criança para a seleção, 
organização, abstração e síntese dos elementos que compõe o todo; 

 Estimulam e enriquece a imaginação infantil e ativa a potencialidade 
criadora natural em todo ser humano e que muitas vezes, permanece 
latente durante toda a existência por falta de estímulo. (COELHO, 
2000, p. 197-198). 

 

 

 Acredita-se que, por meio das imagens, seja possível entrar em contato 

com a realidade, podendo explorar meios de sentidos e significados percebendo 

mais a realidade que a rodeia. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3i
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LITERATURA INFANTIL 

 A Literatura, como dito anteriormente, apresenta como uma das principais 

características, a sua permanência na história, ou seja, remonta séculos, sendo 

sempre lembrada e relembrada como fonte de cultura e de aprendizado. Porém, 

ela foi por muito tempo, destinada aos adultos, e as crianças não tinham acesso a 

ela, por serem consideradas imaturas para ler e interpretar, por exemplo, um 

romance. 

 Foram as modificações acontecidas na Idade Moderna e solidificadas no 

século XVIII, que propiciaram a ascensão de modalidades culturais, como a 

escola com sua organização atual e o texto literário dirigido ao jovem. Segundo 

Coelho (2000), a Literatura Infantil pode ser descrita como: 

A Literatura Infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: 

fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida 

através da palavra. Funde sonhos e a vida prática, o imaginário e o 

real, os ideais e sua possível realização [...]. É uma linguagem 

específica que como toda linguagem expressa uma experiência 

humana, e dificilmente poderá ser expressa com exatidão. Cada 

época compreendeu e produziu literatura a seu modo. Conhecer esse 

modo é sem dúvida conhecer a singularidade de cada momento da 

longa marcha da humanidade em sua constante evolução. Conhecer 

a literatura de cada época, destinar às crianças é conhecer os ideais 

e valores ou desvalores sobre os quais a sociedade se fundamentou 

(COELHO, 2000, p. 27). 

 

 Dessa forma, é necessário entender as funções da Literatura, que de 

acordo com Candido (1989) são: Psicológica, Formadora e Social. A primeira tem 

origem na ligação estrita entre Literatura, a capacidade e a necessidade que o 

homem tem de fantasiar, fantasia essa expressa por meio de devaneios.  

 Segundo o autor a função formadora pode ser explicada pelo fato de que 

mesmo com a necessidade de fantasiar, o homem sempre tem uma base na 

realidade, ou seja, uma ligação com o real. Conforme ele, “a Literatura não 

corrompe nem edifica, mas humaniza em sentido profundo, porque faz viver” 

(CÂNDIDO, 1989, p. 809). Por fim, a função social é descrita como a identificação 

do leitor e seu universo vivencial, representados na obra literária. 
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 Diante dessas funções, o autor ressalta a necessidade de entender os 

direitos humanos, uma vez que a literatura promove, de fato, o desenvolvimento 

da intelectualidade, proporcionando um equilíbrio social, moral e psicológico, bem 

como uma maior integração com a realidade, não fugindo da fantasia. Ainda de 

acordo com Cândido, a literatura completa o homem e poderá torná-lo mais 

íntegro na sociedade. Sendo assim, ele terá um grande esforço de educação e 

auto-educação, a fim de reconhecer o que é certo e o que é errado (CÂNDIDO, 

1989, p. 805-806). 
 
 Desse modo, a importância que a literatura exerce no meio social, 

sobretudo no homem, fica clara, principalmente por ele ser participante e 

responsável pela manutenção do meio em que vive. 

 
 
Agora responda: 
 
a) O que é Literatura?  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b) Qual a sua função?  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
c) Qual a importância da imagem nas obras literárias?  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
d) Como Coelho (2000), conceitua Fábulas e Contos de Fadas?  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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SUGESTÃO PARA 6ª AULA: “A Literatura Infantil no Brasil”. 
 

 

SURGIMENTO DA LITERATURA INFANTIL NO BRASIL 
 
 A Literatura Infantil no Brasil inicia-se com a implantação da Imprensa 

Régia em 1808, que começa a publicar livros para as crianças, tais como: 

 
(...) a tradução de As aventuras pasmosas do Barão de Munkausem e 
a coleção de José Saturnino da Costa Pereira, leitura para meninos, 
contendo uma coleção de histórias morais relativas aos defeitos 
ordinários às idades tenras, e um diálogo sobre geografia, cronologia, 
história de Portugal e história natural. (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, 
pg. 23). 

 
 

 Também circulavam obras traduzidas, mas eram textos europeus escritos 

em português, muito distante do idioma dos leitores brasileiros. O pioneiro em 

traduções foi Carlos Jansen, com os textos, “Contos seletos das Mil e uma noites” 

(1882); “Robson Crusoé” (1885); “As aventuras do celebérrimo Barão de 

Münchausen” (1891); os quais foram prefaciados por Rui Barbosa, Silvio Romero 

e Machado de Assis.  

 Conforme Lajolo e Zilberman, tais publicações eram esporádicas e 

insuficientes para caracterizar uma produção literária, regular, para a infância. As 

autoras ainda ressaltam a coincidência do surgimento da Literatura Infantil com a 

abolição da escravatura e o advento da República, o que para elas não parece 

“fortuita”. Antes a Literatura era privilégio de uma pequena elite econômica 

capacitada para ler, fazendo predominar por muitos anos a literatura oral, 

conforme aponta Arroyo (1990): 

 
(...) As correntes culturais negras, trazidas para o Brasil, durante o 
ciclo da escravidão, fizeram florescer alguns instintos de velhos 
narradores e contadores de histórias. Floresceu, cresceu e alterou-se, 
mais tarde, a corrente europeia com contos maravilhosos. (...) Esse 
lastro cultural não deixou de existir com a Independência. Continuou 
atuando fortemente, diluindo-se durante o Império em novas 
contribuições culturais, com as quais realizava um fenômeno de 
aculturação, interação que, talvez seja hoje difícil de distinguir 
nitidamente, em seus múltiplos e complexos aspectos. O grande 
acervo de livros de memórias com que contamos, fiando aspectos 
curiosos do Brasil e de sua formação em vários espaços e tempos, 
deixando preciosos depoimentos que mostram a vigência e realidade 
da confluência cultural europeia, indígena e africana, em nosso 
desenvolvimento cultural. (ARROYO, 1990, pg. 45-46). 
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 Foi durante a urbanização no fim do século XIX, que se apresentou como 

um momento propício para o aparecimento da Literatura Infantil Brasileira, devido 

à absorção de novos produtos culturais. Em 1905, surgia a publicação da revista 

infantil “O Tico-Tico”. A revista fez tanto sucesso que garantiu a permanência no 

cenário editorial, inserindo dessa forma, o Brasil na chamada indústria cultural.  

 É nesse mesmo período que houve a abertura de espaço, nas edições 

brasileiras, para um tipo de produção didática e literária dirigida em particular ao 

público infantil. 

 No início do século XX, a Literatura Infantil passa a incorporar o novo 

modelo social que começa a se impor. Assim também as campanhas pela 

instituição, pela instrução, pela alfabetização e pela escola davam respaldo e 

prestígio aos esforços de dotar o Brasil de uma Literatura Infantil nacional. 

 Com a valorização da instrução e da escola, surge a preocupação 

generalizada com a carência de material adequado e leitura para crianças 

brasileiras. 

 Em 1921, Monteiro Lobato publica Narizinho Arrebitado, num cenário 

natural e folclórico, linguagem que despertava o interesse das crianças, a obra foi 

um sucesso.  

 A partir de então, Lobato passa a investir progressivamente na literatura 

para as crianças. Através de personagens como Dona Benta, Tia Anastácia, 

Pedrinho, Narizinho e Emília, Monteiro Lobato retratou a sociedade brasileira da 

época, manifestando preocupações com as questões nacionais. No mesmo 

segmento Saudade de Tales de Andrade foi sucesso de vendas e adotado nas 

escolas públicas do Estado de São Paulo. 

 Lobato foi lido por milhões de leitores e traduzido em diversos países. 

Assim a Literatura Infantil Brasileira rica em peculiaridades locais, está demarcada 

entre antes e depois de Monteiro Lobato.  

 A Literatura Infantil a partir dos anos 70 começa a ser discutida nas 

propostas e reformas educacionais. E com a modernização e os avanços 

tecnológicos surge uma dúvida, aparecendo o primeiro questionamento: haverá 

lugar para a Literatura Infantil? Coelho está entre aqueles que acreditam que sim, 

quando descreve: 
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“A literatura, em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a 
cumprir nesta sociedade em transformação: servir como agente de 
formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo 
leitor/texto estimulado pela escola. [...] É no sentido dessa 
transformação necessária e essencial (cujo processo começou no 
início do século XX e agora chega sem dúvida, às etapas finais e 
decisivas) que vemos na literatura infantil o agente ideal para a 
formação da nova mentalidade que se faz urgente”. (COELHO, 2000, 
p. 15). 

 

 Hoje a Literatura Infantil está além da educação formal, quando informar e 

educar passam a ser pano de fundo no interesse dos autores e obras. A 

linguagem narrativa, o lúdico, a aventura do conhecimento humano, tornam-se 

características principais na composição das obras infantis, garantindo sucesso 

para a formação de leitores infantis. 

 

 

A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL NOS ANOS 70 

 Especialmente, a Literatura produzida após a década de 70 abrange temas 

bastante expressivos e estende-se à atualidade. Assim, configura-se como sendo 

um período de riqueza literária, fazendo com que os autores busquem várias 

tendências como meio de aproximação com o público.  

 Nesse sentido, a preocupação maior dos autores era a de fazer com que 

sua literatura chegasse ao povo, o que fez com que muitos escritores se 

voltassem para a produção de textos para as massas, surgindo então, obras 

carregadas de ludismo, imaginação, humor, com a linguagem inovadora e 

poética, com temas atuais, voltados para os problemas brasileiros, levando o 

autor à reflexão e à crítica. 

 Segundo Moraes (2011), a década de 70 foi extremamente rica e 

importante para a Literatura Infantil Brasileira, pois ela fugia aos olhos da censura, 

e mesmo na primeira metade dos anos de 1970, quando ainda nem se falava de 

abertura política, ela não constituía objeto de preocupação dos responsáveis pela 

censura no regime militar. 

 Convém lembrar que não havia essa preocupação, porque ela não era 

vista como algo sério, mas como um brinquedo para as crianças. Logo, os 

censores não vigiavam a publicação das obras destinadas ao público infantil, e 

muitos artistas da palavra se aproveitavam desse espaço permitido pela censura 

para expor, registrar e criticar o cotidiano. Portanto, a literatura feita na década de 
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1970 traz em seu bojo, denúncias do estado de terror vivido naquela época, ainda 

que de maneira camuflada, por meio da criatividade e liberdade artística dos 

autores, em uma época em que não se podia dizer o que queria, mas sentidos 

eram produzidos em vários silêncios. 
 
 Os anos correspondentes ao período da Ditadura Militar foram muito 

produtivos tanto para a literatura destinada ao público adulto quanto para o 

infantil. Entretanto, segundo Moraes (2011), até o final dos anos de 1960, a 

literatura produzida para o público infantil tinha um caráter extremamente didático, 

ou seja, estava agregada ao sistema educacional. Nos anos seguintes, foi preciso 

que os autores ousassem, ou seja, que criassem literatura sem o caráter didático, 

acreditando no leitor em potencial que é a criança. 
 
 Desse modo, pode-se afirmar que foram muitas as manifestações literárias 

nessa época, e que era comum o desabafo por meio de músicas, poemas, 

fábulas, contos e romances. 
 
 No que se refere às tendências da produção contemporânea, pode-se 

dizer, segundo Pondé (1985), que há um farto e variado material para oferecer 

para o público infanto-juvenil. Na atualização das fontes populares, com vistas a 

uma revitalização crítica da memória nacional, algumas tendências estão se 

delineando, e apresentam inúmeras variantes. 
 
 Os contos de fadas e toda a gama de histórias que utilizam o ambiente 

medieval (o castelo, ou o espaço palaciano e o campo), os personagens reais 

(reis, rainhas, príncipes e princesas) e os mágicos (fadas, bichos e objetos 

capazes de mudar a sorte do protagonista), são muito distintos dos 

contemporâneos. 
 
 Coelho (2000) explica que é possível traçar um quadro da Literatura, que 

permite visualizar a oposição entre o tradicional e o novo, de modo a entender as 

diferenças que se estabelecem entre a Literatura Infantil Tradicional e a 

contemporânea. 
 
 Diante do quadro proposto por Coelho (2000), percebe-se claramente a 

distinção de uma literatura tradicional, mais restrita, voltada a um determinado tipo 

de público, e a Literatura Nova, mais focada nas metamorfoses vividas no 

cotidiano, como enfatizava com veemência o Modernismo Brasileiro. 
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 As histórias de fadas passam a apresentar uma desmistificação da 

fantasia, as personagens passam a ter um tratamento mais realista e 

humanizado, e as soluções dos problemas são dados pelo próprio protagonista. 

 

Além disso, o ambiente medieval dos castelos e reis passa a ser associado ora ao 

reino do inconsciente, ora ao poder autoritário, que deve ser desmascarado. 

 Seguindo a ordem cronológica das primeiras edições tem-se: 

 

 A Fada que tinha Idéias e Soprinho (1971), de Fernanda Lopes de Almeida; 

 O Rei de quase tudo (1974), de Eliardo França; 

 O Reizinho Mandão (1978), de Ruth Rocha; 

 História Meio ao Contrário (1978), de Ana Maria Machado; 

 Onde tem Bruxa tem Fada (1979), de Bartolomeu Campos de Queiróz;

 Uma idéia toda azul (1979), e Doze Reis e a Moça do Labirinto do Vento 

(1982), de Marina Colassanti. 

 Estas obras, retomam o gênero “contos de fadas”, voltando a explorar o 

maravilhoso, embora associado ao inconsciente, na linha intimista e de 

introspecção. 

 Segundo Pondé (1985), longe das fadas, mas utilizando a fantasia de 

maneira a refletir criticamente o real, Lygia Bojunga tematiza os problemas da 

sociedade contemporânea, seja por meio das relações humanas, seja pelas 

implicações psicológicas das quais a criança é vítima. Sua obra laureada 

internacionalmente compõe-se dos títulos: Os Colegas (1972), Angélica (1975), A 

Bolsa Amarela (1976), A Casa da Madrinha (1978), Corda Bamba (1979) e o Sofá 

Estampado (1980). 

 Outra vertente cuja característica é denunciar os problemas da sociedade 

abriga obras como: Cazuza (1938), de Viriato Correia, que questiona a escola 

conservadora, a obra de Cabra das Rocas (1966), de Homero Homem, que 

mostra a ascensão social pelo estudo; Justino, o retirante (1970), de Odete de 

Barros Mott, que trata das migrações; Xixi na cama (1979), de Drummond 

Amorim, Cão vivo Leão morto (1980), de Ari Quintelo, que aponta para as 

diferenças raciais, Vovó fugiu de casa (1981), de Sérgio Caparelli, que aborda a 

inadaptação do velho na sociedade; De olho nas penas (1981), de Ana Maria 
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Machado, que problematiza a situação dos exilados políticos; Os rios morrem de 

sede (1976), de Wander Peroli, que fala da poluição; Pivete (1977), de Henry 

Correa de Araújo, que questiona a situação do menor abandonado, e Cães 

Danados (1977), de Ignácio de Loyola Brandão, que utiliza o fantástico para 

expressar aspectos sociais e psicológicos. 
 
 Segundo Pondé (1985), o grotesco aparece bem ao nível do cômico 

popular, voltado para os aspectos da natureza animal. Nessa linha, pode ser 

citada a breve história de Asdrubal, o terrível (1978), de Elvira Vigna, a Vaca 

Mimosa e a Mosca de Zenildo (1982), de Silvia Orthof. 

 Outro ponto ressaltado por Pondé (1985) é o folclore e os mitos que 

aparecem em: O curumim que virou gigante (1980), de Joel Rufino dos Santos; a 

Florista azul (1973), de Orígenes Lessa, Contos e lendas do Brasil (1979), de 

Antonieta Dias Moraes e Uni duni te (1982), de Ângelo Lago. 

 Ressalta Pondé (1985), que a poesia e o folclore são também motivos para 

criar textos de cunho mascaradamente lírico. São exemplos disso, a prosa poética 

de O burrinho e a água (1982), de Walmir Ayala; O Mistério do rapto de flor de 

sereno (1979), de Haroldo Bruno, e Cigano, de Bartolomeu Campos de Queirós. 

 Também há, segundo Pondé (1985), a poesia propriamente dita em: A arca 

de Noé (1971), de Vinicius de Moraes; Ou isto ou Aquilo (1964), de Cecília 

Meireles; A televisão da Bicharada (1964), de Sindônio Muralha, Um pouco de 

tudo: de bichos, de gente, de flores (1982), de Elias José; Jornal falado (1982), de 

Antonieta Dias de Moraes, Lili inventa o mundo (1983), de Mário Quintana e 

Classificados poéticos (1983), de Roseana Murray. 

 A linguagem de quadrinhos tem ainda a maior parte da produção traduzida. 

São exemplos, A turma do Pererê (1972/1973), de Ziraldo, de tendência 

nacionalista, e Mônica (1970) e Cebolinha (1973), de Maurício de Souza de 

influência estrangeira. 

 O conto de aventura e policial situa-se na preferência dos jovens. Detetives 

por acaso (1976), de Carlos Marigni e o Gênio do Crime, de João Carlos Marinho, 

revelam humor, ironia e severa crítica social. A Vaca Voadora, de Eddy Lima, 

utiliza o cômico nas aventuras de uma vaca não antropomorfizada, para 

questionar junto às crianças as várias faces de uma sociedade consumista que 

rejeita o mágico e a fantasia. 
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 No teatro infantil, Maria Clara Machado destaca-se com a obra: Pluft, o 

fantasminha, o Cavalinho azul, entre outros. Segundo Pondé (1985), é necessário 

frisar que, ao se tratar de obras de cunho infantil, ganha notável destaque as 

ilustrações: 
 

Em se tratando de livro infantil, cabe lembrar que a qualidade do 
desenho nas obras para crianças também cresceu por volta dos anos 
70 em função da importação de máquinas e tecnologias. Isto fez com 
que muitos ilustradores passassem a receber prêmios. (PONDÉ, 
1985, p. 89). 

 

 É importante citar que houve, nesta época, o boom literário, pois até a 

década de 1970, a produção literária voltada para crianças e jovens não 

representava um volume de obras significativo dentro do contexto cultural do país. 

Conforme explica Pondé (1985), as obras destinadas a esse público tinham 

caráter pedagógico, pois buscavam reforçar valores preestabelecidos. 
 
 Assim, a década de 70 veio para motivar uma série de autores 

consagrados a dirigir parte de sua produção para a infância. Autores como Cecília 

Meireles e Clarice Lispector, juntamente com Monteiro Lobato, ajudaram a forjar 

uma geração de escritores e decidem escrever para crianças, na tentativa de 

investir na infância, visando a um futuro melhor. 

 

 

Agora é a sua vez! 

Responda, complete e relacione o que se propõe: 

a) Quando surgiu a Literatura infantil no Brasil?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

b)  Quais os fatores que favoreceram o surgimento da Literatura Infantil no Brasil? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

c)  Cite três autores que você conhece que trabalham com Literatura Infantil, e 

suas obras. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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d)  Nos anos 70 surge outra vertente tendo como característica a denúncia de 

problemas da sociedade. Cite obras e autores da temática abordada: 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
e) Na poesia também, nos anos 70, há grandes poetas que se destacam. Cite-os 

e busque poesias dessa época para trazer para sala de aula e ler junto com a 

classe.  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
f) Na linguagem dos Quadrinhos, no Brasil, quem se destacou? Dentre os 

autores apontados, informe que HQs e personagens você gosta mais e por quê?  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
g) Quando Monteiro Lobato publica Narizinho Arrebitado? E qual é a sua 

repercussão no cenário nacional?  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
h) Complete:  

As Histórias de Fadas nos anos 70 passam a apresentar uma desmistificação da 

______________as personagens passam a ter um tratamento mais___________ 

__________________ e________________ as soluções dos problemas são 

dadas pelo próprio _________________. 

i) Relacione os autores da década de 70 a suas obras:  
 

1. Ana Maria Machado (     ) O rei de quase tudo (1974) 

2. Marina Colassanti (     ) A Fada que tinha idéias (1971) 

3. Eliardo de Souza (     ) A bolsa amarela (1976) 

4. Bartolomeu de Campos (     ) Uma idéia toda azul (1979) 

5. Fernanda Lopes de Almeida (     ) Onde tem bruxa tem fada (1979) 

6. Lygia Bojunga (     ) História meio ao contrário (1978) 
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7ª e 8ª Aula: As Tendências da Produção Contemporânea 
 
 Há uma variedade de histórias que empregam personagens, ambientes e 

motivos dos contos de fadas, dando-lhes ora um tratamento tradicional, ora uma 

linguagem inovadora. As obras que marcam essa tendência são: História meio ao 

contrário, de Ana Maria Machado e uma Idéia toda azul, de Marina Colassanti. 

 Na atualidade os contos de fadas têm assumido um papel de vanguarda 

para procurar romper com as soluções mágicas advindas exteriormente à ação 

dos personagens. Para tanto, as fadas têm recebido um tratamento realista, 

perdendo muitas vezes seus poderes mágicos. Passam, portanto, a ter um 

comportamento muito próximo da conduta dos seres humanos, sendo por isso, 

desmistificados. (PONDÉ, 1985). 

 O tema das fadas ainda pode ser explorado tanto a nível tradicional ou 

atual. Ruth Rocha desenvolveu esse tema em quatro livros: O Reizinho mandão 

(1978), O Rei que não sabia nada (1980), O que os olhos não vêem (1981) e o 

Sapo vira rei vira sapo (1982), que ridicularizam o poder autoritário em diversas 

instâncias, deixando um alerta à organização social, para o fato de que o povo 

que se une pode reagir contra as injustiças. Vale ressaltar, que essa 

transformação sempre parte de uma personagem infantil, normalmente do sexo 

feminino, atestando a confiança que a autora deposita na infância. 

 Pondé (1985) ressalta que na obra: “O Reizinho Mandão”, a autora 

questiona veementemente o autoritarismo na figura do rei menino, e salienta que 

essa mesma obra serve de exemplo para o capítulo sobre a fantasia das fadas, o 

que acaba por refletir, de alguma maneira, a realidade. Ruth Rocha, ao tratar do 

autoritarismo, inverte todos os papéis, pois o rei, ao invés de ser adulto, é uma 

criança mimada, que só defende e cria leis inúteis, demonstrando claramente a 

crítica existente na Literatura Infantil, da década de 70. 

 À medida que os reis das histórias contemporâneas estão ligados às 

instâncias do poder, sua caracterização física se dilui, e passa-se a dar mais 

ênfase ao problema de comportamento, do que à identidade europeia da raça 

loura, ligada aos poderes e à beleza. Surge, nas narrativas atuais, a crítica à 

valorização dos padrões raciais dos colonizados, dissociando esse caráter étnico 

do poder, para reforçar a identidade nacional. 
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 Logo, surge uma tendência mais realista nas obras infantis, sobretudo, na 

segunda década de 70, que procurou ocupar certos espaços negados nas 

produções literárias anteriores: a narrativa de participação política e a 

representação das camadas populares. Essa tendência está presente nos textos 

infantis e é sintomático que as narrativas para crianças se desenvolvam nesse 

contexto cultural. 
 
 Assim, o fantástico e o mágico, enquanto expressões do reprimido, 

participam do mesmo campo da criação e renovação textual. Nesse sentido, 

segundo Pondé (1985), o realismo maravilhoso opera como a carnavalização, à 

medida que o personagem parte para a fantasia porque, na realidade, está numa 

situação de oposto do real, que é o sonho, a imaginação para resolver os seus 

problemas e denunciar as injustiças. 

 

RESPONDA 

 
a) Quais as mudanças ocorridas nos Contos de Fadas Contemporâneos? Cite 
autores e suas obras.   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
b) Usando as duas colunas, diferencie: Contos de fadas e Fábulas.  
 

CONTOS DE FADAS FÁBULAS 

________________________________ ______________________________ 
________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 

________________________________ ______________________________ 
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c) A escritora Ruth Rocha em algumas de suas obras ridiculariza o poder 

autoritário em diversas instâncias. Sua escrita é rica em conteúdos sociais, de 

cunho histórico, a exemplo do que ocorre em: Reizinho mandão”. Você diria que 

histórias que apresentam crítica social e política, que satirizavam a ditadura militar 

ainda são atuais? Justifique. 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

SUGESTÃO PARA O PROFESSOR 

PROFESSOR: Traga para a sala de aula alguns contos maravilhosos 

encontrados em livros que são comuns nas bibliotecas das escolas. Se aceitar 

sugestões pode ser: A Menina dos Fósforos de Andersen com tradução e 

adaptação de Monteiro Lobato 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000 e outros 

contos que auxiliem na leitura (Contemporâneos e Clássicos). 

 

 

9ª e 10ª Aula: Ruth Rocha e suas Obras... 
 

 PARA O PROFESSOR 
 

Nesse momento, o professor irá falar sobre a autora, sobre seu amor pelas 

crianças e pela Literatura Infantil. Em seguida, apresentará a biografia da 

autora, e solicitará que os alunos leiam as homenagens feitas a ela na 

contracapa do livro. 

 
 
 
 
RUTH ROCHA 

 Ruth Rocha nasceu em 02 de março de 1931, em São Paulo, é brasileira e 

escritora de obras infantis. Foi eleita para a cadeira nº. 38 da Academia Paulista 

de Letras. Tem formação em sociologia e atuou na área de educação. Escreveu 

para a Revista Cláudia, voltada para o público feminino. Escreveu também para a 

revista Educação. 

 Sempre deixou clara sua admiração pelo autor Monteiro Lobato, o qual é 

fonte de sua inspiração e influência. Iniciou a carreira de escritora em 1976, com o 
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livro: “Palavras Muitas Palavras”, porém, sua obra mais famosa é: “Marcelo, 

Marmelo, Martelo”, traduzida para diversas línguas. 

 Sua escrita é rica também em conteúdos sociais, de cunho histórico, como 

em: “O Reizinho Mandão”. Em 1998, Ruth Rocha foi condecorada pelo então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a Comenda da Ordem do Ministério 

da Cultura. Ganhou quatro prêmios Jabuti, considerado de grande valor para 

quem atua no ramo literário, no Brasil. 

 Ruth Rocha. gosta de sol, praia e mar, de música, livros, de dançar e rir e 

segundo ela mesma, gosta muito de crianças, o que a motivou a escrever obras 

voltadas para esse público. 

Fonte: ROCHA, Ruth. O reizinho mandão. São Paulo: Quinteto 
Editora, 1997.  
LOURENÇO, Katiane Crescente. Análise da trajetória do herói na 
obra O Reizinho Mandão de Ruth Rocha. Revista Letronica, v. 1, n. 
1, p. 233-234, dezembro 2008. Acesso em 23 de maio. de 2012. 

 

 

SUGESTÃO: 
 

O professor poderá exibir a entrevista com Ruth Rocha passada no site Youtube. 

Disponível em: <http://novo.itaucultural.org.br/canal-video/ruth-rocha-jogo-de-

ideias-2003/>. Acesso em 08 de Dez. de 2012. 

 

 

a) Após a leitura da Biografia e de assistir a entrevista acima citada, promover um 

debate sobre a vida e a obra da autora. Buscar mais informações e montar uma 

nova Biografia, para fazer parte de um mural no encerramento das atividades. 
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
 
11ª, 12ª e 13ª Aula: “O Reizinho Mandão” 
 

Nesse momento, o professor apresentará a obra: “O Reizinho Mandão”, aos 

alunos para que possam manuseá-lo, sem a preocupação expressa de 

ler/compreender o texto. Em seguida, eles farão a leitura do resumo da obra. 

A partir deste momento a obra será dividida em 4 partes: título e imagens, 

temática, contextualização, elementos e estrutura da narrativa. Essa análise oral 

facilitará a apresentação da história que será completada com os 

questionamentos propostos nas páginas seguintes. 

 
 

 

Antes de falar da obra propriamente dita é necessário observar as 

referências bibliográficas encontradas no livro como: 

 

 O título; 

 A autora; 

 O ilustrador; 

 As cores do livro; 

 As imagens do livro. 
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O REIZINHO MANDÃO 

 

 A obra intitulada: “O Reizinho Mandão”, de Ruth Rocha, narra a história 

de um reino que passa a ser liderado por um pequeno príncipe, logo após a 

morte de seu pai, um rei justo com as pessoas do seu reino e, portanto, 

adorado pelos seus súditos. Porém, o personagem central, o filho do rei, 

mostra-se muito mal educado, imaturo e mimado, que acostumado aos 

privilégios somente dele, passa a fazer o que quer, ou seja, cria leis malucas 

como dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Além disso, maltrata 

todas as pessoas ao seu redor. 

 O tempo todo ele manda todo mundo calar a boca. Logo, o povo ficou 

com tanto medo dele, que ninguém mais no reino sabia falar. Passando algum 

tempo, as pessoas que faziam parte do reino começaram a temer o novo Rei, e 

por medo, calaram-se desaprendendo a falar. 

 Com isso, o Rei começou a se sentir sozinho, pois ninguém ousava falar 

com ele. Preocupado, resolveu visitar outro reino à procura de um sábio que 

pudesse orientá-lo, e lhe dissesse o que fazer para que as pessoas do seu 

reino voltassem a falar. 

 O sábio lhe explicou que, para o seu reino voltasse a falar, era preciso 

achar uma criança que ainda soubesse falar, e que essa criança quebraria a 

maldição.  

 Então o Reizinho Mandão, muito mimado, resolveu buscar a solução e 

saiu à procura da criança. Acabou encontrando-a e ela falou: “Cala a boca já 

morreu! Quem manda na minha boca sou eu!” Nesse instante, todos do reino, 

alegres, voltaram a falar. O reizinho, dizem, que foi embora na forma de sapo, 

esperando que uma princesa o encontre e o transforme em um príncipe. Ou... 

Fonte: ROCHA, Ruth. O reizinho mandão. São Paulo: Quinteto Editora, 1997. 

 

 

 

Ficou curioso? Agora leia o livro todo para responder ao que segue: 

SUGESTÃO PARA O PROFESSOR 

Neste momento o professor solicitará que os alunos realizem a leitura integral do 

texto: “O Reizinho Mandão”. 
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Em seguida, o professor poderá questionar (sugestão para trabalho oral): 

a) Você acha que as palavras “Reizinho” e “Mandão” combinam?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

Justifique: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) No início do livro há um trecho típico da literatura de cordel. Qual é ele?  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
c) De acordo com o texto de Ruth Rocha, quando é que cantador vai se calar?  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
d) As coisas descritas no cordel (p.5) têm possibilidades de acontecer?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
e) Relacione outras coisas que em sua opinião, nunca irão acontecer. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 

 

14ª, 15ª e 16ª Aula: Debates sobre o texto: “O Reizinho Mandão” 

O professor poderá solicitar aos alunos que debatam sobre o que o texto pode 

significar, explorando os vários sentidos possíveis e relacionando-os com o 

contexto histórico da Ditadura Militar, e a interdição do dizer. Poderá ainda, 

direcionar as perguntas aos alunos para que os mesmos possam entender os 

motivos pelos quais a obra foi escrita e contribuiu para a produção dos seus 

efeitos de sentido. 

Agora o professor fará uma retomada histórica. Os alunos serão convidados a 

assistir um documentário sobre a Ditadura Militar, que se encontra disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Rjnm3LDbXCE>. Acesso e 08 de Dez. de 

2012. 
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A atividade pode ser a seguinte: 

 

 Como esse rei 

 Era rei de história 

 

 Era um rei muito bonzinho, 

 Muito justo... 

 E tudo o que ele fazia 

 Era pro bem do povo. 

 

 Vai que esse rei morreu, 

 Porque era muito velhinho, 

 E o príncipe, filho do rei, 

 Virou rei daquele lugar. 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. O reizinho mandão. São Paulo: Quinteto Editora, 1997. 

 

a) Como o narrador posiciona-se dentro do fragmento? 1ª ou 3ª pessoa?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
b) Em: “Era rei de história”. Que história era essa?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
c) Você se lembra de algumas histórias de reis de capas vermelhas? Comente. 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Com base na história: O Reizinho Mandão informe: 

a) Que palavras a autora usa para descrever o ambiente onde a história 

acontece?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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b) Onde e quando se passam os fatos?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) Sabe-se o nome do rei? E do príncipe?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Agora vamos voltar ao Reizinho Mandão? 

 

a) Na página 7 do livro, há uma frase que produz o efeito de sentido de ironia. 

Qual é ela? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) De acordo com a página 8, do livro, quais são as características atribuídas ao 

reizinho?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) Ainda na página 8 do livro, em: “O Príncipe era um sujeitinho muito mal 

educado, mimado, destes que as mães fazem todas as vontades e eles ficam 

pensando que são os donos do mundo”. Que efeitos de sentido produzem as 

expressões “sujeitinho” e “donos do mundo”? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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d) Na página 10, o Reizinho está escrevendo um texto, ou seja, leis absurdas 

usando uma caneta tinteiro e mordendo a língua, o que representa essa atitude? 

Que leis eram essas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e) O Reizinho tinha como animal de estimação um papagaio que só repetia. Você 

conhece alguém que age como o papagaio apresentado na história? Justifique. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
f) O Reizinho tinha o papagaio como seu fiel companheiro, que só repetia “cala 

boca”. Então, o que o rei esperava de seu povo? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

g) O rei usava um anel. O que esse simbolizava?  

(    ) O poder 

(    ) A beleza 

(    ) O Reinado 

(    ) Não simbolizava nada 

h) Percebendo o que tinha feito com o seu povo, o Reizinho é invadido por uma 

tristeza, uma dor na consciência. O que resolve fazer? Quem o acompanha? 
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Indo além do texto: 
 
a) Quem eram os conselheiros do Rei e o que faziam? Trazendo para a 
atualidade, quais são seus papéis hoje? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) O Reizinho não deixava ninguém falar, você conhece alguma história com 

alguma semelhança? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) Demoraram a atravessar o reino que era grandinho, num silêncio de apertar o 

coração? Que silêncio era esse? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
d) O encontro com o Sábio fez lembrar as histórias de contos de fadas clássicos 
que buscavam soluções para os problemas por meio da magia. Você se lembra 
de algumas histórias que buscam soluções mágicas para os problemas? 
Comente. Pág. 24 e 25.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
17ª Aula: Linguagem Verbal e Não Verbal 
 

PARA O PROFESSOR 

Caso os alunos não saibam identificar a diferença entre linguagem verbal e não 

verbal, apresente os conceitos que seguem... Após esta explicação serão 

trabalhadas as imagens do livro. 
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Você sabe qual a diferença entre linguagem verbal e não verbal? 

 Linguagem Verbal: É uma forma de interação por meio de palavras faladas 

ou escritas. 

 Linguagem não Verbal: É uma forma de interação por meio de outros 

elementos envolvidos na comunicação, tais como sons, imagens, cores, formas, 

gestos, olhares, expressões faciais, tons de voz, texturas ou mesmo aromas e 

paladares. 

 
Fonte: SARMENTO, Leila Lauar; TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramática e 
produção de texto. São Paulo: Moderna, 2010. 
 
 
 
 
Observe a capa e a contracapa do livro: 
 

a) Explore o conteúdo escrito e as imagens. O que elas representam?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b) Pelo título do livro, você pode imaginar do que ele trata?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
 
c) Como eram as roupas do Reizinho? E suas cores? O que elas significam?  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   
________________________________________________________________ 
 
d) Observe as imagens das páginas 16 e17: as roupas, as cores, as expressões 

faciais. O Reizinho e o papagaio estão de acordo com os demais?  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

e) De acordo com o texto verbal e não verbal das páginas 8 e 9 do livro como o 

Reizinho pode ser descrito? Que posição ele e as demais pessoas ocupam?  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
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f) Na página 16 e 17 o Reizinho e o Papagaio observam as pessoas que não tem 

boca. O que isso representa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

SUGESTÃO 

 
Buscar sobre o significado das cores da Bandeira Nacional. 
 
 
 

 

18º, 19º e 20º Aula: Memória Discursiva 

 

PARA O PROFESSOR 

Nesta aula o professor vai apresentar o encontro com o Sábio, que dá conselhos 

ao reizinho. Sendo necessário cada um reler os trechos propostos. Ainda pode-

se, neste momento, falar da Memória Discursiva: Comentar a respeito de 

situações ou outras histórias que abordem aconselhamentos. (de pais, religiosos, 

autoridades, professores...) 

 
 

 
1- Leia o trecho para responder ao que segue: 
 

 

Olha aqui, mocinho. Esse negócio de ser rei Não é assim, não! 

Não é só ir mandando pra cá ir 

mandando prá lá .Tem que ter juízo, sabedoria. 

As coisas que um rei faz 

Fazem acontecer outras coisas. 

 

Veja só o seu caso: mandou que mandou! 

Inventou uma porção de leis bobocas. 

Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca! 

 
Fonte: ROCHA, Ruth. O reizinho mandão. São Paulo: Quinteto Editora, 1997. 

 

 
 



 36 

a) Que coisas poderiam ser feitas pelo rei e quais as possíveis consequências?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b) Com que momento do contexto histórico do país podemos relacionar a 

conversa do Sábio?  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Qual foi a solução dada pelo Sábio? O reizinho aceitou-a? Ele demorou a 

encontrar o que procurava?  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________   
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2 - Agora leia esse outro fragmento: 
 
 
 

Depois de muito procurar de porta em porta pela criança, em uma das casas 

reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele desconfiou, 

bateu, bateu. Gritou! Aí a porta foi se abrindo devagarinho, por uma velha. O 

reizinho perguntou: 

 
- Por favor, por favor, minha senhora, 

Nesta casa tem uma criança  
Que ainda saiba falar? 

 

 
ROCHA, Ruth. O reizinho mandão. São Paulo: Quinteto Editora, 1997. 
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a) Como a velha responde?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

b) O reizinho inconformado empurra a porta e vai entrando, sem convite, pois 

como sabemos, ele era mal-educado. O que ele vê no escuro? Com qual 

personagem de histórias infantis ela pode ser comparada fisicamente?  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

 

c) Como a menina responde ao “Cala boca” ensinado pelo rei ao papagaio? O 

que isso te faz lembrar? (memória discursiva, interdiscurso)  
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
d) O que essa ordem representa? E a resposta dada pela menina o quê vem a 

significar?  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
 
e) O barulho do trovão nos dá pistas do que vai acontecer. Contextualize com o 

momento histórico da época.  
 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

 

f) Qual a reação do reizinho após o barulho do trovão e das vozes?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
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PESQUISA 

Em outro momento será sugerido aos alunos que os mesmos façam uma viagem 

ao passado, mais exatamente ao Brasil de 1964, onde cada aluno deverá fazer 

uma pesquisa sobre o que acontecia com as pessoas que expusessem opinião 

contrária ao regime vigente. Para a realização da mesma os alunos devem se 

encaminhar à biblioteca escolar, podendo fazer uso do laboratório de informática, 

agendando previamente a visita. 

Após a pesquisa os alunos farão uma apresentação sobre os fatos que 

descobriram. Posteriormente reservarão as informações para ser colocado no 

mural. 

 

 
20ª Aula: Não ditos, Interdiscursividade e Memória Discursiva. 
 

 

PARA O PROFESSOR 

Professor, aqui você poderá trabalhar: Os Não Ditos, a Interdiscursividade e 

Memória Discursiva, valendo-se dos conceitos de Análise de Discurso (Anexo 3). 

 
 
 O narrador não sabia o desfecho da história. O que descobrimos no 

primeiro final? (não-dito). No outro final, encontramos algumas semelhanças com 

outras histórias já ouvidas ou lidas, assistidas: de reis, rainhas, príncipes, 

princesas e sapos, que na Análise de Discurso, chamamos de interdiscursividade 

ou de memória discursiva. Qual é a ordem dada às princesas da atualidade? 

 

 

SUGESTÃO PARA O PROFESSOR: 
 

Após trabalhar com o livro: “O Reizinho Mandão”, o professor poderá dar 

sequência aos estudos de análise de sentidos por meio de outros gêneros, 

oferecendo sempre, ao aluno, possibilidades de interpretação e busca de novos 

sentidos ao texto, seja por meio do texto escrito ou imagens. Ou ainda, poderá 

sugerir a leitura de um novo livro de Ruth Rocha, como por exemplo: O Rei Que 

Não Sabia de Nada. 
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a) Descubra nos enredos de filmes, novela ou textos publicitários, situações que 

constituem atualizações ou paródias de histórias de fadas traçando um paralelo 

entre elas. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
21ª, 22ª, 23ª e 24ª Aula: Análise da Literatura e Visita à Biblioteca Pública. 

 
Professor: nessas aulas você poderá convidar um contador de histórias 

para enriquecer as temáticas e os conteúdos abordados. 

 

 

 

 

1- Analise o quadro proposto por Coelho (2000), e reflita com os colegas sobre as 

mudanças ocorridas na Literatura Infantil tradicional e contemporânea. Valendo-

se da obra: “O Reizinho Mandão” e outros textos comentados. 

O TRADICIONAL O NOVO 

Espírito individualista Espírito solidário 

Obediência absoluta à autoridade Questionamento da autoridade 

Sistema social fundado na valorização 

do ter e do parecer, acima do ser 

Sistema social fundado na valorização 

do fazer como manifestação autêntica 

do ser 

Moral dogmática Moral da responsabilidade ética 

Reverência ao passado 

Redescoberta e reinvenção do 

passado 

Concepção de vida fundada na visão 

transcendental da condição humana 

Concepção de vida fundada na 

visãocósmica/existencial/mutante da 

condição humana 

Racionalismo/racismo 

Intuicionismo 

fenomenológico/antirracismo 

A Criança: “adulto em miniatura” A criança: ser-em-formação 

(“mutantes” do novo milênio) 
Fonte: COELHO, Nelly, Novaes. Literatura infantil. São Paulo: Moderna, 2000. p. 19. 
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a) Visite as Bibliotecas Públicas e das Escolas Municipais para conhecer o acervo 

bibliográfico e tentar identificar as obras clássicas e pós-modernas. 
 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
b) Durante as visitas à Biblioteca Pública e às Escolas Municipais faça sua 

carteirinha para empréstimos. Após a confecção das carteirinhas escolha um livro 

infanto-juvenil para fazer a leitura em casa. (Dando preferência a temática 

abordada na unidade).  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

25ª, 26ª e 27ª Aula: Produzindo Textos e Fazendo Arte! 
 

 

PARA O PROFESSOR 

Nessa aula o professor deverá realizar uma produção de texto com os alunos 

envolvendo os possíveis finais da história, solicitando aos mesmos que encontrem 

o melhor desfecho, ilustrando as produções. 

 
 
 
Para produção de texto: 
 
• Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo 

que pensava, que fugiu para bem longe e nunca mais voltou.  

• Outros dizem que ele desistiu de ser rei e deixou o lugar para seu irmão.  

• E há quem diga que quando o encanto se desfez o reizinho virou sapo e anda 

por ai pulando, coaxando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e 

ele vire rei novamente.  
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Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein! 

Não vá beijar nenhum sapo por ai... 

Porque os reizinhos mandões 

Podem aparecer em qualquer lugar! 

 

 

 
 
PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

1. Em grupo escolha um dos finais apresentados pelo narrador para produzir o 

seu texto, usando a linguagem padrão ilustre-o. 

 

 

 
SUGESTÃO PARA O PROFESSOR - Dando asas a imaginação! 
 
 

O professor pode levar para a sala de aula os materiais para a confecção de 

fantoches que lembrem o Reizinho Mandão, tais como: tesoura, cola, tecido e 

outros, para a apresentação de sua produção textual que deverá ser em equipe... 

 

 
 
 
 
 
28ª Aula: Leitura do Livro: Sapo Vira Rei, Vira Sapo 

 

PARA O PROFESSOR 
 

Para o encerramento das aulas o professor poderá apresentar uma nova leitura 

do “Sapo Vira Rei, Vira Sapo” da mesma autora Ruth Rocha para saber o que 

realmente aconteceu. 

 
 

 

Agora é sua vez: 
 
 
Promover debates sobre o tema: “Autoritarismo nos dias de hoje”, mostrando 
que esta conduta traz grandes atrasos para sociedade.  
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SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA TRABALHAR A UNIÃO 
 
Os alunos serão divididos em quatro grupos. Cada grupo receberá uma cartolina 

com as cores da Bandeira do Brasil. Ficando assim uma cor para cada grupo. Os 

grupos deverão negociar entre si partes de cada cor das cartolinas, com o 

objetivo de montar a maior bandeira possível. Ao final o professor revelará que se 

todos tivessem trabalhado unidos, teriam montado a maior bandeira, mostrando 

assim, o poder da união. 

 
 
 
 
29ª, 30ª, 31ª e 32ª Aula: Confecção de um Mural. 

 

PARA O PROFESSOR 
 
 
Para encerrar as atividades do projeto Atualidade e Memória em “O Reizinho 

Mandão” de Ruth Rocha, o professor irá propor a confecção de um mural, onde 

os alunos poderão expor informações pertinentes ao tema estudado, como: fotos, 

histórias, reportagens, trabalhos, músicas, poemas, poesias, desenhos, entre 

outros. E mostrarão suas produções artísticas da aula anterior para alunos do 

Curso de Formação de Docentes. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 
 
 
1) Sexo: (  ) feminino  (  ) masculino 

 

2) Idade: ________________________  

 

3) Você gosta de ler?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Indiferente 

 

4) O que você gosta de ler? 

(   ) revista 

(   ) jornal 

(   ) livro 

 

5) Quais são as maiores barreiras que você encontra na tua prática de leitura? 

(   ) falta de tempo; 

(   ) falta de condições financeiras 

(   ) dificuldade de acesso/uso das bibliotecas existentes na cidade/escola 

(   ) dificuldade de compreensão 

(   ) todas as alternativas acima estão corretas 

 

6) Você acha que a baixa média de livros por ano (1 livro/ano) lidos no Brasil 

influenciam diretamente a forma e as atitudes da sociedade brasileira? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7) Para você, leitura é? 

(    ) Extração de significados do texto. 

(    ) Atribuição de significados ao texto. 

(    ) Decodificação  do texto. 

(    )  Transmissão de informação. 
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ANEXO 2 - ELEMENTOS DA NARRATIVA 
 
 
 A narração é um texto dinâmico, que contém vários fatores de dependência 

que são extremamente importantes para a boa estruturação do texto. Narrar é 

contar um  fato, e como todo fato ocorre em determinado tempo, em toda 

narração há  sempre um começo um meio e um fim. São requisitos básicos para 

que a narração esteja completa. 

 Sendo assim, começaremos por expor os elementos que formam a 

estrutura da narrativa: 

TEMPO: O intervalo de tempo em que o(s) fato(s) ocorre(m). Pode ser um tempo 

cronológico, ou seja, um tempo especificado durante o texto, ou um tempo 

psicológico, onde você sabe que existe um intervalo em que as ações ocorreram, 

mas não se consegue distingui-lo. 

ESPAÇO: O espaço é imprescindível, e deve ser esclarecido logo no início da 

narrativa, pois assim o leitor poderá localizar a ação e imaginá-la com maior 

facilidade. 

ENREDO: É o fato em si. Aquilo que ocorreu e que está sendo narrado. Deve ter 

um começo, um meio e um fim. 

PERSONAGENS: São os indivíduos que participaram do acontecimento e que 

estão sendo citados pelo narrador. Há sempre um núcleo principal da narrativa 

que gira em torno de um ou dois personagens, chamados de personagens 

centrais ou principais (protagonistas). 

NARRADOR: É quem conta o fato. Pode ser em primeira pessoa, o qual por  

participar da história é chamado narrador-personagem, ou em terceira pessoa, o 

qual não participa dos fatos, e é denominado narrador-observador. 

E alguns elementos que ajudam na construção do enredo: 

INTRODUÇÃO: Na introdução devem conter informações já citadas acima, como 

o tempo, o espaço, o enredo e as personagens. 

TRAMA: Nessa fase você vai relatar o fato propriamente dito, acrescentando 

somente os detalhes relevantes para a boa compreensão da narrativa. A 

montagem desses fatos deve levar a um mistério, que se desvendará no clímax. 

CLÍMAX: O clímax é o momento chave da narrativa, deve ser um trecho dinâmico 

e emocionante, onde os fatos se encaixam para chegar ao desenlace. 

 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/redacao/enredo/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
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DESENLACE: O desenlace é a conclusão da narração, onde tudo que ficou 

pendente durante o desenvolvimento do texto é explicado, e o “quebra-cabeça”, 

que deve ser a história, é montado. Para que no seu texto estejam presentes 

esses elementos, é necessário que na organização do texto você faça alguns 

questionamentos: O quê aconteceu (enredo), quando aconteceu? (tempo), onde 

aconteceu? (espaço), com quem aconteceu? (personagens), como aconteceu? 

(trama, clímax, desenlace). Após fazer essas perguntas e respondê-las, pode-se 

iniciar a redação da narrativa, onde são incluídos todos esses itens explicados 

acima. Para uma redação escolar o melhor é que se distribuam as informações 

dessa forma: Introdução: Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde 

aconteceu? Desenvolvimento: O que aconteceu? Como aconteceu? Por que 

aconteceu? Conclusão: Qual a conseqüência desse acontecimento? Se essas  

dicas forem seguidas com certeza a narração estará completa e não faltará 

nenhuma informação para que se possa entender os fatos. 

Fonte: INFOESCOLA. Elementos da narrativa. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/redacao/narracao/>. Acesso em 05 de Dez. de 2012. 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
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ANEXO 3 – ANÁLISE DO DISCURSO: TEORIA 

 A presente etapa tem como objetivo subsidiar a prática de leitura dos 

futuros professores, tornando-os capazes de fazer com que os alunos assumam 

um lugar de destaque na sociedade em que estão inseridos, possibilitando as 

práticas de linguagem importantes ao convívio social. 

 Ao ler, o indivíduo busca as suas experiências, os seus conhecimentos, 

prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as várias vozes que o 

constituem. Para as DCEs (2008): 

 

[...] a prática de leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o leitor 

cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo quais 

são as suas obrigações e também pode defender seus direitos, além 

de ficar aberto às conquistas de outros direitos necessários para uma 

sociedade justa, democrática e feliz. (DCEs, 2008, p. 57). 

 

 Desse modo, praticar a leitura em diferentes contextos requer compreender 

as esferas discursivas em que os textos são produzidos e circulam, bem como 

reconhecer as intenções e os interlocutores do discurso. (DCEs, 2008, p. 57). 
 
Do ponto de vista discursivo, é importante ressaltar que alguns fatores se impõem 

para que seja possível assumir uma perspectiva discursiva sobre a leitura. 

Segundo Orlandi (2008, p. 8) elas pode-se citar: 

 
 

a) O de pensar a produção da leitura e, logo, a possibilidade de 
encará-la como possível de ser trabalhada (se não ensinada);   

b) O de que a leitura, tanto quanto a escrita, faz parte do processo de 
instauração dos sentidos;  

c) O de que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história;   
d) O de que tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados 

histórica ou ideologicamente;  
e) O fato de que há múltiplos e variados modos de leitura;   
f) Finalmente, e de forma particular, a noção de que a nossa vida 

intelectual está intimamente relacionada aos modos e efeitos de 
leitura de cada época e segmento social.  

 
 
 Na sala de aula e nos outros espaços de encontro com os alunos, por esse 

viés teórico entendidos como sujeitos, os professores de Língua Portuguesa e 

Literatura têm o papel de promover o amadurecimento do domínio discursivo, que 

implica trabalhar com a oralidade, a leitura e a escrita, por meio de textos que 

circulam socialmente, para que assim, esses sujeitos possam interferir nas 
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relações de poder, a partir de seus próprios pontos de vista, de modo a permitir, 

sua emancipação e a autonomia em relação ao pensamento e às práticas de 

linguagem imprescindíveis ao convívio social. 

 
O aprimoramento linguístico possibilitará ao aluno a leitura dos textos 
que circulam socialmente, identificando o não dito, o pressuposto, 
instrumentalizando-o para assumir-se como sujeito, cuja palavra 
manifesta no contexto de seu movimento histórico e das intenções 
realizadas, autonomia e singularidade discursiva. (DCEs, 2008, p. 71). 

 
 
 De acordo com o exposto, para o encaminhamento da prática de leitura, é 

relevante que o professor, realize atividades que propiciem a reflexão e 

discussão, tendo em vista o tipo de texto a ser lido, levando em consideração a 

finalidade do texto, os possíveis interlocutores, os diferentes lugares ocupados 

tanto pelo sujeito-leitor quanto por aquele que produziu o discurso, em suma, as 

condições de produção do discurso, bem como as ideologias que o perpassam, 

além da análise das relações que se estabelecem entre esse texto e outros que já 

significaram anteriormente (intertextualidade).  

 As condições de produção compreendem, fundamentalmente, os sujeitos e 

a situação. Também a memória faz parte da produção do discurso, uma vez que é 

por meio dela, que discursos já-ditos ressoam no fio do discurso possibilitando 

cada tomada da palavra. Segundo a autora em relação à memória pode-se dizer 

que: 

A compreensão da memória discursiva é trabalhada desde os 
primórdios da teoria do discurso, e abrange, em suma, o modo de 
existência histórica dos enunciados no seio das práticas sociais, no 
sentido de algo que “fala antes, em outro lugar, independentemente”. 
(ORLANDI, 1999, p. 32). 

 
 
 Tomada como interdiscurso por Pêcheux, é entendida como “[...] um saber 

que possibilita que nossas palavras façam sentido. Esse saber corresponde a 

algo falado anteriormente, em outro lugar, a algo “já dito”, entretanto ainda 

continua alinhavando os nossos discursos” (IGNÁCIO, 2012). Nas palavras do 

fundador da AD (1995), é possível definir o interdiscurso como sendo: 

 
O todo complexo com dominante das formações discursivas. O 
interdiscurso está imbricado no complexo das Formações Ideológicas, 
que toda a Formação Discursiva (FD) dissimula, na ilusão de 
transparência do sentido que nela se forma. É o lugar onde se constituem 
os objetos do saber (os enunciados); corresponde a “caparle” isto é, algo 

fala antes, em outro lugar, independentemente, sob o complexo das 
Formações Ideológicas. (PÊCHEUX, 1995, p. 163). 
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 Conforme Pêcheux, nos jogos discursivos, os enunciados produzidos em 

dado momento da história podem ser transpostos em um novo discurso, 

estabelecendo relações com tudo que já foi dito: 

 
Quando há o interdiscurso, há as formulações anteriores, àquilo que 
todo mundo sabe, isto é, aos conteúdos de pensamento de um sujeito 
universal, base da identificação e àquilo que todo sujeito em 
situações específicas, pode ser e entender sob a forma das 
evidências do contexto situacional. (Pêcheux, 1995 p. 171). 
 

 

 Do ponto de vista discursivo, o texto é o local onde o discurso adquire uma 

forma material. Assim sendo, a AD constitui uma teoria da interpretação, que 

procura explicar como um texto significa, pela observação do seu funcionamento, 

indo além do que se diz, do que fica na superfície das evidências, pois de acordo 

com Orlandi (2009): 

 
 

Os dizeres não são como dissemos, apenas mensagens a serem 
decodificadas. São efeitos de sentidos que são produzidos em 
condições determinadas, e que estão de alguma forma presentes no 
modo como se diz, deixando vestígios que o analista do discurso tem 
de apreender, são pistas que ele aprende a seguir para compreender 
os sentidos produzidos, pondo em relação o dizer com a sua 
exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos têm a ver 
com o que é dito ali, mas também em outros lugares, assim como o 
que não é dito, e como que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as 
margens do dizer do texto, também fazem parte dele. (ORLANDI, 
2009, p. 30). 

 
 
 
 Nesse sentido, é interessante ressaltar que o silêncio é parte constitutiva 

do discurso, pois, por vezes, para dizer é preciso não dizer. De acordo com 

Orlandi (2002), o silêncio não pode ser visto como falta, como ausência, pois 

mesmo não falando ele significa. Segundo ela: 

 

 
O silêncio não é ausência de palavras. Impor o silêncio não é calar o 
interlocutor, mas impedi-lo de sustentar outro discurso. Fala-se para 
não dizer coisas que podem causar rupturas significativas na relação 
dos sentidos. As palavras vêm carregadas de silêncio (s). (ORLANDI, 
2002, p.105). 
 

 Para compreender como os sentidos foram interditados no texto em 

questão, mobilizaremos também o conceito de Silêncio Constitutivo, parte da 

Política do Silêncio, bem como a censura, exemplo de Silêncio Local, que se 

caracteriza pela produção do proibido, pela interdição do dizer. 
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 Sabe-se que a liberdade de expressão foi severamente tolhida na época da 

Ditadura Militar e que na sua fase mais aguda, a censura se instalou no cotidiano 

das pessoas, ou seja, cada um dos cidadãos brasileiros experimentou, na sua 

intimidade, os limites do dizer. 
 
 Porém, buscaram-se formas diferentes, isto é, respostas silenciosas para 

esta interdição: nos jornais, os espaços em branco (o silêncio), nas músicas ou 

um fragmento de poesia adquiria um sentido particular. 
 
 Uma outra forma de resistência e de mobilização social contra a censura 

foi o conto, a fábula, os quais esboçavam uma história cheia de silenciamentos e 

memórias a fim de libertar a expressão reprimida da época. Neste campo ainda 

pode-se citar a Memória Discursiva. Segundo Pêcheux (1999, p. 52): 

 
A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implícitos' (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível. 

 
 
 De acordo com Pêcheux, o discurso se constitui sempre a partir da 

memória discursiva, e automaticamente do esquecimento de outro. Logo, os 

sentidos vão se construindo por meio de outros sentidos. A Análise de Discurso 

considera que os sentidos não estão presos à palavra, porém, se constituem pela 

relação que se estabelece entre o sujeito, a língua e a história. Assim, num 

primeiro momento, todos os sentidos são possíveis, mas a materialidade impede 

que o ele seja qualquer um. Portanto, ler é ter a consciência de que o sentido 

pode ser outro. 
 
 Neste momento, é necessário mencionar que a Análise de Discurso de 

linha francesa, teve sua origem na França, nos anos 60, do século XX, com 

Michel Pêcheux, e como o seu próprio nome indica, não trata da língua, nem da 

gramática, mas do discurso, que etimologicamente, carrega em si a ideia de 

curso, de percurso, de movimento. 

 A Análise de Discurso procura compreender a língua fazendo sentido e 

concebe a linguagem como a mediação necessária entre o homem e a realidade 

natural e social que o cerca. O discurso pode ser entendido assim, como aquilo 

que possibilita a permanência e a continuidade ou o deslocamento e a 

transformação humana, bem como a sua realidade. Essa teoria da leitura surgiu 
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em um contexto intelectual afetado por duas rupturas: 

 
De um lado, com o progresso da Linguística, era possível não mais 
considerar o sentido apenas como conteúdo. Isso permitiu à análise 
de discurso não visar o que o texto quer dizer (posição tradicional da 
análise de conteúdo face a um texto), mas como um texto funciona. 
De outro, nesses mesmos anos há um deslocamento no modo como 
os intelectuais encaram a leitura. [...] a leitura aparece não mais como 
simples decodificação, mas como a construção de um dispositivo 
teórico. (ORLANDI, 1996, p. 20-21). 

 
 

 Conforme a autora anteriormente citada, a Análise de Discurso é a 

disciplina que vem ocupar o lugar dessa necessidade teórica, trabalhando a 

“opacidade” do texto e atestando nele, a presença do político, do simbólico, do 

ideológico, o próprio fato do funcionamento da linguagem, ou seja, a inscrição da 

língua na história para que ela signifique. 
 
 A Análise de Discurso ocupa assim esse lugar em que se reconhece a 

impossibilidade de um acesso direto ao sentido e que tem com característica 

considerar a interpretação como objeto de reflexão. 
 
 Conforme Orlandi (1996, p. 21): “a interpretação é posta em questão pela 

Análise de Discurso”. Neste contexto, é preciso mencionar o Silêncio Constitutivo, 

conceito pertencente ao arcabouço teórico da teoria da interpretação, a Análise 

de Discurso, para dizer é preciso não dizer. Segundo a autora, existem duas 

formas de silêncio: 

 
O “Silêncio Fundador” é aquele que existe nas palavras, que significa 
o “não-dito”, mas que produz as condições para significar. E a 
“Política do Silêncio”, que se subdivide, segundo a autora em: 
“Silêncio Local ou censura”, que remete àquilo que é proibido dizer 
em dada circunstância e o “Silêncio Constitutivo”, que nos indica que 
para dizer é preciso não dizer, ou seja, que todo dizer apaga 
necessariamente outras palavras, produzindo um silêncio sobre os 
outros sentidos. (ORLANDI, 1997, p. 98). 

 

 

 Assim, o silêncio não pode ser visto como falta, como ausência, pois 

mesmo não falando ele significa e o modo de provar que significa, é compreendê-

lo, não metaforicamente, mas conhecendo seus processos de significação. Logo, 

o silêncio não é transparente, ele carrega tantas ambiguidades quanto as 

palavras. Para significar, ele não precisa ser traduzido em palavras, basta que 

saibamos compreender seus sentidos por métodos de observação discursivos. 

 Enfatizando o Silêncio Constitutivo, é possível entender que o mesmo é 

determinado pelo caráter fundador do silêncio, pertencendo à própria ordem de 
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produção de sentido e presidindo qualquer produção de linguagem. Como parte 

da Política do Silêncio, ao lado do Silêncio Constitutivo, está a censura, exemplo 

de Silêncio Local, que se caracteriza pela produção do proibido, pela interdição do 

dizer, ou seja, proíbem-se certas palavras para se proibirem certos sentidos. 
 
 O silêncio, segundo Orlandi (2002), trabalha os limites das diferentes 

formações discursivas. Por sua vez, a censura pode ser definida “como a 

interdição da inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas” 

(ORLANDI, 2002, p.107). Neste contexto, segundo a autora mencionada, a partir 

do momento em que há uma intervenção da censura, a relação com o “dizível” é 

modificada, isto é, “não se pode dizer o que se pode dizer” (ORLANDI, 2002, p. 

107). 
 
 Já é bastante conhecido o fato de que o poder se exerce acompanhado por 

um certo silêncio. É o silêncio da opressão. Segundo Orlandi (1996), o silêncio 

imposto pelo opressor, caracteriza-se como exclusão, forma de dominação, 

diferentemente do outro silêncio proposto pelo oprimido, que segundo a autora, 

caracteriza-se como uma forma de resistência, ou “Discurso da Resistência”, e 

que pode ser entendido, como um fato da linguagem. 

 

 

ANEXO 4 – HISTÓRICO DA DITADURA MILITAR 
 
 Historicamente, as décadas de 60 e 70 foram marcadas por momentos de 

efervescência cultural, artística e política, pois lutava-se para libertar o país da 

miséria, da fome e da opressão. Ao mesmo tempo, representaram um período 

conturbado da história do Brasil, e foram marcadas pela violência, tanto física 

quanto moral, que culminou em um longo período ditatorial. Instituído o golpe 

militar de 64, inicia-se no Brasil um difícil processo de luta pela democracia, 

quando a esquerda, aliada a outros segmentos sociais, sofre sérios golpes em 

virtude do endurecimento do regime. 
 
 Segundo Cunha (1991), com a instauração do regime militar, o golpe de 

estado de caráter contra-revolucionário pretendia assegurar a continuidade do 

regime, o “amordaçamento” dos trabalhadores e de suas organizações. Também 

era preciso erradicar todos os focos de contestação existentes no país. 
 
 Com relação à opressão e à violência instauradas pelo regime autoritário 

implantado, entende-se, segundo o autor anteriormente citado, que estas são 
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aprofundadas de maneira dramática. Especialmente depois de 1964, a face 

arbitrária da ditadura voltou a ser exposta. 
 
 Ao tratar da Ditadura Militar e todas as formas de cerceamento do discurso, 

é possível dizer que o silêncio exerceu grande influência na época, fazendo-se 

valer por meio de manifestações diversas, dentre elas, a fábula intitulada: “O 

Reizinho Mandão”, de Ruth Rocha. Neste instante deve-se falar dos festivais de 

música e da literatura que na época marcada pela censura como foi a Ditadura 

Militar, eram formas de expressão daqueles que manifestavam-se 

silenciosamente. Tal fábula menciona a crítica aos governos militares brasileiros, 

já que a edição da obra se dá entre a década de 60 e 70. Segundo Khéde (1986): 

 
O nome próprio sempre indica a identidade pessoal do personagem, 
portanto, o fato de o reizinho não ter um nome, nos remete a idéia de 
que pode ser qualquer pessoa que está no poder. A palavra 
“reizinho”, no diminutivo, tem um caráter afetivo, mas mandão, no 
aumentativo, é apresentado como pejorativo, por isso há uma relação 
contraditória na apresentação do nome dessa personagem, assim 
como também será a trajetória do herói. (KHÉDE, 1986, p. 56). 

 

 Pode-se perceber, historicamente, que no momento em que a violência da 

ditadura tornou-se mais aguda, começaram a surgir variadas formas de 

comunicação e resistência e a literatura e as artes, em especial a música, como 

mencionado acima, foi uma dos meios utilizadas pelos autores para dizer não 

dizendo. Assim, o silêncio passou a ser uma forma de resistência, e uma das 

maneiras de fazer significar sentidos censurados, ainda que dissimuladamente. 
 
 Por fim, podemos dizer que os sujeitos, de um modo geral, estão de 

alguma forma, conectados ao saber discursivo, produzindo efeitos de maneira 

inconsciente por meio dos discursos, pois são afetados pela língua e pela história. 
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ANEXO 5 - DICAS IMPORTANTES 
 
 

Sites para pesquisa e leitura 


  http://www.bn.br 

 http ://www.bibvirt.futuro.usp.br 

  http://www.biblio.com.br 

  http://www.mundocultural.com.br 

  http://www.sitedoescritor.com.br 

  http://www.releituras.com 

 http://www.infoescola.com 

  http://caotico.com.br 

 http ://pensador.uol.com.br 

 http://diaadiaeducacao.pr.gov.br 

  http://www.dominiopublico.gov.br 



Sugestões de filme 


 A Princesa e o Sapo 

 O Fantástico Mundo de Feiurinha 

 Sherek 
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