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Orientação para aplicação das oficinas 

 

Seja bem-vindo ao nosso caderno pedagógico. Este traz duas oficinas produzidas 

para incentivar uma metodologia de ensino pautada pela busca do engajamento bem como do 

despertar para o gosto pela leitura literária no ensino fundamental. No campo metodológico, 

apresentamos a você o modelo cultural de leitura de Gomes (2012), e o método recepcional, 

de Bordini e Aguiar (1988), como possibilidades de trabalho com o texto literário em sala de 

aula.  

Além de proporcionar as habilidades de leitura e escrita de gêneros literários 

diversos, a escola deve primar para o uso social desses textos, isso implica em não só repensar 

como também redirecionar as práticas didático-metodológicas a fim de ter uma abordagem 

para o letramento literário, nessa perspectiva, mostramos também a sequência expandida 

proposta por Rildo Cosson (2011). 

Pensando nisso, sugerimos o trabalho em sala de aula com as representações da 

violação do direito da criança e do adolescente nos textos literários, porque a escola deve ser 

um espaço de discussão dos problemas sociais que cercam o nosso alunado e para tanto 

VOCÊ, professor, é fundamental para que essa mediação aconteça. 

O tema do nosso trabalho é “Leitura literária: uma proposta de trabalho envolvendo o 

direito da criança e do adolescente” e lidar com essas questões requer leituras, pesquisas, 

estudos, escolhas de textos, traçar objetivos e metas a alcançar. O conhecimento do que está 

apregoado no Estatuto da Criança e do Adolescente também é importante. 

Entretanto, inúmeras são as violências cometidas contra as nossas crianças e jovens 

todos os dias, a princípio estão propostas aqui atividades voltadas para a ampliação do 

horizonte de expectativas dos alunos ao que concerne à infância e ao trabalho infantil. 

Apropriando-se dessa proposta de trabalho, você, professor, poderá fazer adaptações e 

mudanças nas oficinas demonstradas para melhor atender a realidade dos seus alunos, como 

também criar suas próprias oficinas abordando outros direitos descumpridos que estejam mais 

condizentes com a realidade da comunidade onde a escola de seu aluno está inserida. 

Através das atividades propostas neste caderno, os alunos desenvolverão habilidades 

de leitura literária que poderão contribuir para a ampliação do horizonte de expectativa 
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referente aos seus direitos, bem como para a percepção das tensões sociais representadas nos 

textos literários.  

Esta proposta não pretende resolver todos os problemas que permeiam o ensino 

fundamental ao que se refere à leitura literária, antes tenta contribuir para um ensino mais 

significativo, em que o aluno possa perceber que ele é imprescindível para a significação e 

ressignificação dos textos. O importante é que os seus alunos cheguem ao final das oficinas 

com uma memória literária mais ampliada, como também mais entusiasmados para outras 

leituras, tendo aprendido ainda alguns aspectos dos seus direitos que poderão ser 

aprofundados em futuras oficinas. 

Almejamos que você e seus alunos tenham um excelente desenvolvimento das 

atividades!!! 
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APRESENTAÇÃO 

 

Neste caderno conversamos diretamente com você que está em sala de aula com 

anseios, receios, angústias por se deparar com tantos obstáculos que rodeiam o fazer docente. 

Não desanime, todas as pedras que aparecem no caminho do ensino-aprendizagem podem e 

devem ser superados com persistência, esforço e dedicação na busca por um ensino de 

qualidade para os nossos alunos. 

 Para produzir este material foi necessário o diálogo com estudiosos que pesquisam 

ou pesquisaram, discutem ou discutiram sobre ensino e leitura, e, sabendo de nossos anseios, 

resolveram nos dar subsídios por meio de propostas didáticas para o ensino de língua. Dentre 

esses teóricos, destacamos Bordini e Aguiar, com o método recepcional de leitura; Gomes, 

com o modelo cultural de leitura; e Cosson, com a proposta da sequência expandida, na 

perspectiva pela promoção do letramento literário. A seguir, mostraremos de forma resumida 

essas teorias para que você possa conhecê-las e utilizá-las em seus trabalhos com a leitura em 

sala. 

 

ETAPAS DO MÉTODO RECEPCIONAL 

 

A leitura do texto literário na abordagem da estética da recepção, adaptada aqui no 

Brasil por Bordini e Aguiar, parte da premissa de que, ao entrar em contato com o texto 

literário, o leitor pode ratificar seu horizonte de expectativas que seria o encontro esperado 

com sua maneira de viver e conhecer o mundo, com suas experiências, concepções, 

ideologias– sua cultura como um todo– ou se deparar com situações que fogem às suas 

convenções e que, portanto, podem ajudar na ampliação do seu horizonte de expectativas, por 

abalar, romper ou ocasionar estranheza ao leitor. Assim teríamos, segundo as autoras, as 

seguintes etapas do método: 

 

1) Determinação do horizonte de expectativas- etapa em que o professor, através 

de conversas informais, observará as opiniões, as convenções sociais, os valores culturais dos 

alunos com relação a algum aspecto social.  
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2) Atendimento do horizonte de expectativas- etapa em que será proporcionado à 

classe o contato com textos literários que atendam às expectativas referentes aos elementos 

mencionados no item 1,  assim nesse momento os textos não devem ocasionar estranheza no 

leitor.  

3) Ruptura do horizonte de expectativas- momento em que serão inseridos textos 

que abalem as certezas dos alunos, os seus valores culturais, as suas formações ideológicas.   

4) Questionamento do horizonte de expectativas- fase em que o leitor terá as suas 

certezas indagadas diante de posicionamentos que divergem dos seus.  

5) Ampliação do horizonte de expectativas- etapa em que os alunos poderão 

alterar convenções iniciais, sendo receptivos a novos valores culturais.  

 

MODELO CULTURAL DE LEITURA 

 

Conforme Gomes, texto e sociedade não podem ser separados. Esse modelo de 

leitura possibilita ao leitor perceber as tensões sociais entre a tradição e a renovação dos 

valores culturais.  Segundo o autor, para uma prática cultural de leitura, é importante 

reconhecer que a identidade padronizada é uma construção e um resultado de um ato de 

naturalização, que muitas vezes é imposto. Assim, 

 

a) O leitor é convidado a ser coautor, portanto, deve significar e ressignificar o 

texto; 

b)  Essa prática de leitura defende uma opção política de interpretação para dar 

visibilidade às questões identitárias por meio da recepção dos textos; 

c) Tal pedagogia valoriza a alteridade e as diferenças identitárias em suas 

diferentes interfaces de classe, de raça, ou de gênero, de sexualidade etc.  

 

SEQUÊNCIA EXPANDIDA 

  

Para Cosson, a leitura literária pode ser viabilizada por meio de sequências as quais o 

autor nomeia de básica e expandida. A sequência básica teria os seguintes passos: motivação, 

introdução, leitura e interpretação. Todos esses passos estão presentes na sequência expandida 

com algumas etapas a mais. Devido à sequência básica fazer parte da expandida, pensamos 

ser viável explicitarmos somente a expandida. 
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A sequência expandida, consoante o autor, apresenta os passos a seguir: 

 1º ponto: Motivação 

Consiste em uma atividade de preparação, de introdução dos alunos no universo do 

texto a ser lido; 

 2º ponto: Introdução 

 Refere-se à apresentação da obra e a justificativa da relevância de sua leitura; 

 3º ponto: Leitura 

 Contato com a leitura física, orientada por atividades de leituras de outros textos que 

possam dialogar com o texto base. São os intervalos de leitura. 

 4º ponto: 1ª interpretação 

Dizer suas impressões do texto, leitura mais subjetiva; 

 5º ponto: Contextualização 

Consiste no aprofundamento da leitura da obra por meio dos contextos que ela traz 

consigo. 

Conforme Cosson, o número de contextos a serem explorados na leitura de uma obra 

é teoricamente ilimitado. Entretanto, a fim de indicar ao professor um caminho para ler de 

maneira explícita o texto em seu contexto, o autor aponta algumas contextualizações possíveis 

de serem feitas:  

 Contextualização teórica; 

 Contextualização histórica; 

 Contextualização estilística; 

 Contextualização poética; 

 Contextualização crítica; 

 Contextualização presentificadora; 

 Contextualização temática. 

 6º ponto: 2ª interpretação 

Consiste no aprofundamento de um dentre os vários aspectos presentes na obra. 

 7º ponto: Expansão 

Busca destacar as possibilidades de diálogo que toda obra articula com os textos que 

a precederam ou que lhes são contemporâneas ou posteriores. 

Professor, agora que você teve o contato com as teorias que dialogaram com a 

produção deste material, passemos a algumas reflexões acerca do surgimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e à descrição de nossas oficinas. Esperamos que você goste das 
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atividades propostas, e que elas possam contribuir como também nortear a sua prática 

pedagógica nas aulas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental. 

Introdução ao Estatuto da Criança e do adolescente 

 

Para se entender os motivos que levaram ao surgimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é necessário refletirmos sobre o contexto histórico-social vivenciado pelos 

brasileiros em 1964, quando ocorrera o golpe militar. 

 A partir de então, o povo brasileiro viu seus direitos, tanto na esfera política quanto 

social, serem retirados ao longo da década de 70 e, dessa forma, ao mesmo tempo, sentiu a 

necessidade da luta pela redemocratização do país.  

 Em meio à batalha pela redemocratização, buscavam-se também novas formas de se 

conceberem os direitos sociais no Brasil e, no bojo dessas discussões, estava em pauta a 

questão das políticas públicas sociais voltadas para a criança e para o adolescente. 

 Durante o processo Constituinte, duas campanhas tiveram papel relevante para a 

regulamentação dos artigos 227 e 228 que mais tarde terão seus conteúdos copiados no ECA. 

Intituladas “Criança e Constituinte” (setembro-86) e “Criança-Prioridade Nacional” (junho-

87), essas campanhas foram articuladas por agentes interessados em assegurar os direitos da 

criança e do adolescente naquele processo.     

 O artigo 227 da nova Constituição Federal foi de fundamental importância na 

implementação do ECA (lei federal 8.069/90), que serviu de definição para um novo 

paradigma com relação ao tratamento dado ao público infantojuvenil, tanto na esfera jurídica, 

quanto institucional, ao estabelecer limites às ações do Estado, da justiça, da polícia, dos 

adultos e até mesmo dos pais. As crianças e adolescentes nesse momento passam a ser 

assistidas pela “doutrina de proteção integral” em detrimento da “doutrina da situação 

irregular” que vigorou até 1990.   

 As gradativas transformações socioculturais e o reconhecimento por parte da 

sociedade civil dos direitos das crianças e jovens fizeram surgir, em 13 de julho de 1990, um 

documento voltado, especialmente, para esse grupo social: o ECA – Estatuto da Criança e do 

adolescente – que em seu artigo 5º afirma: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais” (ECA, 1990, p.20).  
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As instituições sociais, a exemplo da Família, da Igreja e do Estado deveriam ter a 

obrigação de proteger, cuidar e amparar as crianças e os adolescentes. Entretanto, muitas 

vezes são coniventes com as agressões e abusos de autoridade nas relações de poder entre 

crianças e adultos. Tais relações são injustas e arbitrárias com aqueles e aquelas que devem 

ser, em qualquer situação, privados de exposição à vulnerabilidade. 

Nunca, como no contexto atual, falou-se tanto em direitos humanos. Os indivíduos, 

nas últimas décadas, pedem uma resposta tanto do Estado como da sociedade a todas as 

mazelas a que grupos específicos- crianças, pobres, negros, mulheres, homossexuais, índios- 

foram submetidos sem terem o mínimo para a garantia de uma vida digna e de inclusão.  

Muitos sujeitos não têm nem mesmo asseguradas de fato condições essenciais à 

sobrevivência- alimentação e moradia- mas isso, ao menos hoje, parece nos envergonhar, e 

quase ninguém considera natural ou predestinação alguém passar fome, ou até mesmo aceitar 

viver em situação de pobreza extrema. Parece-nos que os homens estão menos tolerantes com 

as injustiças sociais e discursam a necessidade de políticas públicas em que se busque uma 

distribuição equitativa. Segundo Candido (2011, p. 172): 

nesse sentido, talvez se possa falar de um progresso no sentimento do 

próximo, mesmo sem a disposição correspondente de agir em consonância. 

E aí entra o problema dos que lutam para que isso aconteça, ou seja: entra o 

problema dos direitos humanos. 
 

Se há pessoas a considerarem que algo é indispensável para si e que também o é para 

o próximo, tem-se ao menos um primeiro passo na luta por uma sociedade mais justa e 

igualitária, visto que, nesse sentido, não deve existir sentimento de superioridade, de egoísmo, 

de se pensar que alguns bens (materiais, culturais etc.) devam ser restritos ou privilégio de 

alguns poucos, que se consideram “melhores” por alguma distinção de cor, etnia, sexo, classe 

social, entre outros. 

De acordo com Candido, os bens culturais estão no mesmo nível de importância à 

vida do cidadão que os bens materiais e que, por isso, devem também ser um direito 

assegurado. Todavia há que se pensar, será que tudo o que consideramos indispensável para 

nós, também acreditamos ser indispensável ao próximo? A literatura deve ser considerada 

uma necessidade e, por conseguinte, um direito de todos? 

A esse respeito, Antonio Candido nos remete a uma resposta positiva da condição 

indispensável da literatura à integridade espiritual do ser humano e, portanto, de sua relação 

estrita com os direitos humanos.  

Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão 

presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação 
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dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por 

isso, é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura 

proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de 

negação do estado de coisas predominante (CANDIDO, 2011, p. 175).  

 

Daí, a possibilidade de um diálogo relevante entre o texto literário e o direito da 

criança e do adolescente em sala de aula, na pretensão de revisitar outros tempos, modos 

diferentes da sociedade visualizar as crianças e adolescentes, traçando um paralelo com o 

contexto atual, na tentativa de desconstruir valores naturalizados em relação a esses sujeitos 

de direitos, bem como ajudar na denúncia e combate à situação de violação dos direitos que 

experiencia esse grupo social. Segundo Antonio Candido (2011, p. 186), a literatura apresenta 

dois ângulos de relação com os direitos humanos: 

primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal 

que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato 

de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos 

liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é 

mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um 

instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as 

situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 

servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro ela tem 

muito a ver com a luta pelos direitos humanos. 

 

Por tudo isso, a relevância dos textos literários no debate constante sobre o tema 

“Violação dos direitos da criança e do adolescente”, em sala de aula, como também a 

importância da divulgação da existência do Estatuto para os maiores interessados– crianças e 

adolescentes– a quem o documento se dirige a fim de assegurar seus direitos e punir na forma 

da lei a quem agir contra os seus princípios ou se omitir em casos de descumprimento do que 

está assegurado oficialmente. Assim, a literatura pode contribuir para o desmascaramento 

consciente de todas as formas de restrição de direitos, bem como da negação deles com o 

propósito de tornarmo-nos mais humanos e sensíveis às questões sociais.   
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OFICINA 01 

O QUE VOCÊ TRAZ NO GRANDE BAÚ DE SUA 

INFÂNCIA? 

Tempo estimado: 9 horas-aula total  

Objetivos: 

 Buscar estratégias diversas para se chegar à leitura do texto literário na perspectiva do 

letramento literário; 

 Colaborar para a formação de uma memória literária do discente; 

 Convidar o aluno a atualizar sua agenda sobre a necessidade da proteção de crianças e 

adolescentes;  

 Favorecer o reconhecimento de que toda criança, independentemente da classe social, 

etnia ou religião, deve ter o direito a uma infância permeada de brincadeiras, sonhos e 

fantasias; 

 Propiciar, através de uma atividade lúdica, o resgate de momentos, acontecimentos ou 

objetos que marcaram a infância do aluno; 

 Proporcionar ao discente a leitura do poema “Direitos da criança”, de Ruth Rocha, 

com o intuito de atender ao seu horizonte de expectativa; 

 Confrontar a audição do poema “Direitos da criança”, de Ruth Rocha e as imagens 

retratadas nas telas de Portinari com a leitura do conto “Ciranda, cirandinha”, de Arriete , com 

a finalidade de ocasionar uma ruptura, questionamento e uma possível ampliação do horizonte 

de expectativa do aluno; 

 Promover o despertar para a intertextualidade existente entre o conto de Arriete e a 

cantiga de roda “Ciranda, cirandinha”; 

 Depreender, através da produção de um relato de memória, o quão é importante 

vivenciar experiências boas na infância para a formação de uma adolescência saudável.  
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c 

Prepare-se! 

Professor, você está começando a primeira oficina deste caderno pedagógico, o seu 

entusiasmo e a sua dedicação são fundamentais para que as atividades possam acontecer de 

maneira agradável e atraente para o seu aluno. Para isso, providencie o material necessário 

com antecedência e leia a oficina na íntegra, de modo que ocorra dentro do planejado e de 

forma organizada. 

Materiais necessários:  

 Aparelho de data show, notebook; 

 Vídeo; 

 Aparelho de som;  

 CD gravado com músicas que remetam à infância do seu aluno; 

 Baú com materiais para arte, diversos; 

 Poema xerocopiado; 

 Conto xerocopiado; 

 Cantiga xerocopiada e gravada em CD; 

 Capítulo II do ECA xerocopiado;  

 Folhas A4, caneta e lápis de cera; 

 Materiais para a confecção de painel. 

 

1ª etapa 

Vídeo com telas de Portinari sobre a infância 

O objetivo dessa atividade é motivar o aluno para a posterior leitura do texto 

literário, além de chamar a sua atenção para o tema da infância, demonstrando que nessa fase 

toda criança deve brincar, se divertir e ser mais é feliz. 

http://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70
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Momento de chamamento para a leitura do texto literário 

 Coloque o vídeo para que os alunos possam assistir; 

  Após a exibição do vídeo, solicite que os adolescentes relembrem se eles se 

reconheceram naquelas situações ou em outras que não foram demonstradas no vídeo; 

 Depois, abra a discussão para que os alunos discorram sobre o que se assemelhou a 

sua infância e o que não fez parte do vivenciado por eles. 

 

Roteiro possível de discussão do vídeo 

1- O que vocês entendem por infância? 

2- Como vocês acreditam que deve ser a infância de uma criança? 

3- Vocês conseguem resgatar de sua infância mais destroços ou boas memórias? Por quê? 

4- O que ou quem pode transformar a infância das crianças em destroços? 

5- Vocês já ouviram falar em Cândido Portinari? Conhecem algumas de suas telas? 

6- O que esse pintor gosta de retratar em suas obras? 

7- As brincadeiras representadas nas telas são as praticadas hoje? Justifique sua resposta. 

 

Dica! 

Professor, você pode também pedir uma pesquisa sobre as brincadeiras populares, já 

que nas telas são retratadas muitas brincadeiras que hoje estão quase que esquecidas.  

 

2ª etapa 

Atividade lúdica 

 Coloque, em som ambiente, músicas que remetem à infância da turma; 

 Informe que, nesta atividade, cada aluno representará por meio da confecção ou 

produção em desenho: um objeto, momento ou acontecimento que tenha marcado a sua 

infância; 

 Explique que para a produção, cada aluno terá 30 minutos e, depois, mais 5 para 

exposição oral. 

 Atenção: Para isso, os alunos terão que ter a sua disposição, em um baú, 

materiais diversos para que possam produzir o que assim desejarem. 



14 
 

 

3ª etapa 

Leitura de atendimento ao horizonte de expectativa 

 
O Direito das Crianças  

 

Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida. 

 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 

Os diretos das crianças 

Todos têm de respeitar. 

 

Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 

Direito a livros e a pão  

Direito de ter brinquedos. 

 

Mas criança também tem  

O direito de sorrir. 

Correr na beira do mar,  

Ter lápis de colorir... 

 

 

 

 

 

 

Ver uma estrela cadente,  

Filme que tenha robô, 

Ganhar um lindo presente, 

Ouvir histórias do avô. 

 

Descer do escorregador, 

Fazer bolha de sabão, 

Sorvete, se faz calor, 

Brincar de adivinhação. 

 

Morango com chantilly, 

Ver mágico de cartola, 

O canto do bem-te-vi, 

Bola, bola,bola, bola! 

 

Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 

Ser alegre e tagarela 

Poder também dizer não! 

 

Carrinho, jogos, bonecas, 

Montar um jogo de armar, 

Amarelinha, petecas, 

E uma corda de pular. 

 

Ruth Rocha 

 

http://pensador.uol.com.br/frase/MTA0NjMyMw/ 

 

Atividades: 

 Solicite a presença de alguém que saiba tocar violão a fim de que recite para  

os alunos o poema “O Direito das Crianças”, de Ruth Rocha. Caso isso não seja pos- 

sível montar um jogral com alguns alunos para ser apresentado ao restante da turma; 

http://pensador.uol.com.br/autor/ruth_rocha/
http://pensador.uol.com.br/frase/MTA0NjMyMw/
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 Peça para que os educandos verbalizem o que fora relatado no poema que remete à 

representação de uma infância ideal e, a partir do que eles elencarem, abra discussão para 

alguns direitos das crianças mencionados no texto, fazendo a observação no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Fique ligado! 

Professor, se não houver a possibilidade de levar o convidado para recitar o poema, 

organizar um jogral com antecedência para que no dia da realização dessa etapa esteja tudo 

pronto. 

Olha o que diz o ECA! 

Capítulo II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; 

II - opinião e expressão;  

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

Roteiro possível de discussão do poema 

1- O poema recitado confirma ou nega a infância representada nas telas de Portinari? Por quê? 
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2- Segundo o texto, para a criança brincar e ser feliz ela precisa ter brinquedos tecnológicos e 

caros? Justifique sua resposta. 

3- Nesse poema há quantas estrofes e versos? Existem rimas? Vamos reconhecê-las 

oralmente? 

4- Você já ouviu falar em Ruth Rocha? Já leu outros textos dela? Quais? 

5- Consegue-se, através de pistas do texto, identificar quem é o eu-lírico do poema? Se não, 

quem poderia ser? Por quê? 

 

4ª etapa 

Leitura de ruptura do horizonte de expectativa 
 

Ciranda, cirandinha,  

vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta,  

volta e meia vamos dar 

Da praça a canção me chega. Alegre vem, alegre se torna, de risos lá entremeada. Ir 

não posso. Ordens de lavar os pratos da janta. De peixe, escabeche. Peixe infeliz, e tão 

gostoso estava, mas o cheiro! Ordens de não nos pratos deixar do peixe o cheiro! 

– Limão, passo? 

– Não basta. 

– Como lavo? 

– Sabão muito, uma vez e outra. 

Enquanto os pratos recolho, divido-me entre o ruído da máquina de costura, no 

cômodo ao lado, e as vozes das meninas da minha rua, na praça. Entrevejo a mãe no fabrico 

estafante das roupas de fim de ano. Encomendas muitas, tantas, até de acolá. Trabalho dela no 

agrado da mulher do juiz, da mulher do corretor, da concubina do padre, quaisquer mulheres, 

das que bem vestidas queiram estar na festa da padroeira, oito de dezembro, Nossa Senhora da 

Conceição. Ordens, sim, de bem lavar os pratos. E depois ajudar a mãe no chuleio, que de 

costura só entendo eu de chulear as barras dos vestidos de menos exigência.  

– Mãe, deixa eu brincar de roda na praça? 

– depois dos pratos lavados? 

– Sim, mãe. 

– E volta logo pro chuleio? 



17 
 

–Logo, mãe. 

Numa bacia de ágata, os pratos de peixe sujos. Noutra, água limpa. Busco a bucha, 

ligeira venho, trago sabão virgem, um taco, pedacito de nada. Miúda, num tijolo subo para 

melhor alcançar as bacias no jirau postas, feito, ele, na puxada da cozinha por dois candeeiros 

clareada. Ciranda cirandinha na praça, ouço. Tenho pressa, mas as ordens! Terríveis são as 

ordens: “Se cheiro de peixe deixar nos pratos, volta pra lavar tudo de novo”. 

Sabão muito na rede lanhosa da bucha, espuma e água. Do nariz aproximo o prato, 

peixe miserável- e tão gostoso estava!- de cheiro que fica. Desse cheiro não sabia entranhado 

assim no ágata dos pratos. Tenho pressa, ciranda cirandinha. Meia volta, mais água da fôrma, 

fria água, de beber no pote estivesse. Volta e meia vamos lá. 

Vou? A idéia já passara, mas fraquinha. O taco de sabão capaz de acabar e nos pratos 

ainda do peixe o cheiro. Passo aqui a noite, acaba-se a roda, cadê ciranda cirandinha?  

Vejo-me os degraus da praça subindo. Borboleta fosse e não estaria mais leve, 

contente de brincar. “Vem...” brancas mãos na espuma desfeitas.  

Devo ir. Preciosa idéia. No banheiro está. Novo, redondo. Na mão escorrega, que a 

mão tem do sabão a espuma. Na blusa a mão enxugo, trago o sabonete. Sinto-lhe o cheiro: 

suave, agradável. No tijolo de novo subo. E desço. Das bacias a água mudo. Subo e desço 

desse tijolo, ligeira, miúda, volta e meia vou à fôrma, ciranda nas mãos, cirandinha alegre no 

peito. Do sabonete a espuma cheirosa nos pratos. Branca espuma, branquinha, consistente. 

Abundante. De espumejar brinco, na palma da mão figuras faço, nos pratos, no jirau, sobre. 

Entretida assim fico. Sopro a espuma, solto-a no ar. Brinco, criança sou. Solitária, a cumprir 

ordens. Mas criança sou. 

Torce-me a orelha a mãe. Susto tenho, e tanto, que a fantasia estava. 

– Reinando, sua peruazinha? 

– Já acabo, mãe, carece não me bater. 

Mas bate. Na cara o sabonete me esfrega, espuma nos olhos me fica, ardem. 

–Vai lavar tudo de novo, sua peruazinha, e com sabão. 

Tudo de novo. E com sabão. 

Cirandinha triste no peito ainda hoje. 

(Arriete Vilela) 

Um pouquinho de Arriete: poeta maior da literatura alagoana,  

dotada de raríssimo senso dos valores verbais, empenha-se para atingir  

a perfeição, valendo-se para isso dos recursos poéticos em prosa. Este  
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texto foi retirado do livro de contos, Grande baú, a infância, cuja nar- 

rativa constrói, através do jogo com a palavra, a possibilidade de discussão sobre o cotidiano 

de uma família, bem como a relação entre poder e arbitrariedade, na qual os afetos são 

transformados em ordem e deveres. 

 

Texto com o qual o conto faz intertextualidade 

 

Ciranda Cirandinha 

 

Ciranda Cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

 

O Anel que tu me destes 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

 

Por isso dona Rosa 

Faz favor de entrar na roda 

Diga um verso bem bonito 

Diga adeus e vá se embora 

 

 

Atividades: 

 Requisite a leitura silenciosa do Conto “Ciranda, Cirandinha”, de Arriete Vilela e, 

logo após, faça uma leitura oral para os alunos; 

 Discuta e demonstre aos alunos a intertextualidade existente entre o conto e a cantiga 

de roda “Ciranda, cirandinha”; 

  Depois, inicie a discussão do conto, atentando-se para as representações da violação 

dos direitos da criança e do adolescente presentes no texto, fazendo um paralelo com o que 

está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Aplicar com os alunos o roteiro de leitura escrito referente ao conto. 

 

Olha o que diz o ECA!  
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Capítulo II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 

de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 

educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 

pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.     

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se:     

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força 

física sobre a criança ou o adolescente que resulte em:       

a) sofrimento físico; ou 

b) lesão;        

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 

criança ou ao adolescente que:       

a) humilhe; ou        

b) ameace gravemente; ou 

c) ridicularize.      

Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes 

públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de 

crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou 

tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer 

outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, 

que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:       

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;        

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;       

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;  

IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;  

V - advertência.  

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho 

Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.  
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Roteiro possível de discussão do conto 

1-O título do conto de Arriete Vilela nos remete a um texto muito cantado em forma de 

brincadeira de infância. De qual cantiga e de qual brincadeira estamos falando?  

2-Na segunda estrofe da cantiga de roda “Ciranda, cirandinha”, pode-se apreender o que a 

respeito dos sentimentos da menina em relação à mãe?     

3- O narrador do texto é personagem ou observador? Por quê? 

4- Descreva física e psicologicamente o narrador-personagem do conto. 

5- Onde os fatos acontecem?  

6- O tempo é cronológico ou psicológico? Explique. 

7- Comente a respeito do enredo do conto, mencionando também sobre o clímax e o desfecho. 

8- Apareceram no texto palavras as quais vocês desconhecem? Quais? 

9- Há no conto inversões da ordem convencional das palavras? Qual o efeito ocasionado ao 

texto com a utilização desse recurso pela autora?   

 

Dica! 

Professor, se os alunos dispuserem de celular com internet em sala, solici- 

tar que pesquisem as palavras desconhecidas e se isso não for possível pedir que obser- 

vem em dicionário de Língua Portuguesa convencional.  

 

Roteiro possível de leitura escrito 

Texto literário “Ciranda, Cirandinha”, de Arriete Vilela 

1-No conto a menina foi impedida de fazer algo de que gostava e, por isso, andava meio 

angustiada. Você acredita ter ela motivos para se sentir assim? Por quê? 

 

2- A menina em uma de suas fantasias deseja ser uma borboleta para: 

 

a) Ser um inseto e, assim, não fazer as tarefas domésticas; 

b) Ser livre e poder brincar como as demais crianças; 

c) Poder voar para fugir dos maus-tratos da mãe; 

d) Estar em outros lugares para não ter que conviver com a mãe; 

e) Ser ágil para lavar a louça rápido e sua mãe não brigar. 

 

3- Mesmo em meio às ordens da mãe e aos impedimentos de brincar na rua com as outras 

crianças, a menina nunca esquecera que era criança. Coloque dentro dos parênteses V para as 

sentenças verdadeiras e F para as falsas com relação ao que contribui para ela viver a infância. 

 

(   ) A desobediência à mãe;  

(   ) A imaginação que é algo tão presente na vida de toda criança; 
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(   ) A naturalidade com que as crianças se distraem para fazer de tudo uma brincadeira; 

(  ) O poder do improviso para encontrar uma forma de transformar algo ruim em algo 

divertido;  

(   ) A bagunça que faz, ao executar os afazeres domésticos. 

 

4- Você se reconhece na história dessa menina? Se sim, comente o(s) motivo(s). Como você 

se sente ao imaginar a situação vivenciada por ela?  

 

5- Como você vê o tratamento dado pela mãe à filha dela? Você considera atitudes adequadas 

do adulto em relação à criança? Justifique sua resposta. 

 

6-Seria possível que as atitudes da mãe em relação à filha, representadas no conto, possam ser 

reflexos de uma infância esfacelada experienciada pela mãe? Justifique sua resposta.  

 

7- No conto lido, você considerada errado o fato da filha ajudar a mãe nos afazeres 

domésticos ou o modo como a mãe ordena que a menina faça essas tarefas? Explique seu 

posicionamento. 

  

8- Relembrando o que você ouviu no poema “Direito das crianças”, de Ruth Rocha, o que 

você viu retratado nas telas de Portinari e o estabelecido em lei, preencha a cruzadinha abaixo 

de acordo com o TEMA CENTRAL: DIREITOS DA CRIANÇA. 

 

  D         

I   

R        

E        

  I     

     T   

          O  

 S         

  

    D  

       A   

   

C       

R  

I 

A        

N     

         Ç     

          A       

 

9- No texto “Ciranda, cirandinha”, de Arriete Vilela, a narradora- personagem é vivida por 

uma menina que relembra fatos da infância dela. De acordo com os acontecimentos 

experienciados por ela, faça um autorretrato da menina e, depois, um breve comentário acerca 

de como ela se sente.  

 

10- Explique a seguinte fala da personagem-menina: “Cirandinha triste no peito. Ainda hoje”. 
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5ª etapa 

Finalização da oficina 

Produção de um texto de memórias 

 Solicitar que cada aluno faça um relato pessoal sobre as memórias de sua infância e, 

ao final do texto, acrescentar informações de como deve ser a infância de toda criança. Esse 

relato pode ser na forma escrita ou filmada; 

 O aluno que desejar pode compartilhar as experiências de sua infância com a turma, 

lendo o seu texto ou exibindo o seu vídeo; 

 Pode-se também confeccionar um painel intitulado “Retratos da infância”, com os 

relatos dos alunos, o qual deverá ser exposto no mural da escola para que outros alunos 

possam ler. 

Dica! 

 Professor, antes de pedir essa produção, verificar se os alunos conhecem esse gênero 

textual, desconhecendo, é importante que você leve exemplos para que possam ser explorados 

em sala.  
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OFICINA 02 

TRABALHO INFANTIL: ESSA “BRINCADEIRA” NÃO 

TEM GRAÇA! 

Tempo estimado: 8 horas-aula 

Objetivos: 

 Buscar estratégias diversas para realizar a leitura do texto literário na perspectiva do 

letramento literário; 

 Colaborar para a formação de uma memória literária do discente; 

 Convidar o aluno a atualizar sua agenda sobre a necessidade da família, sociedade e 

justiça protegerem crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade;  

 Despertar nos adolescentes, por meio de vídeos e reportagens jornalísticas, a 

consciência de que ainda hoje milhões de crianças deixam de ir à escola para trabalhar; 

 Fazer com que os alunos reconheçam que não é normal crianças serem levadas ou 

incentivadas pelos próprios pais a trabalhar em atividades diversas, colocando-as em situações 

de risco à saúde, à integridade física, podendo ainda ocasionar problemas psicológicos e 

atingir a moral;  

 Proporcionar aos alunos o questionamento da prática do trabalho infantil vivenciada 

por eles ou por outras crianças; 

 Levar os alunos a presenciarem, sentirem e se colocarem no lugar de outras crianças 

que sofrem com o trabalho infantil; 

 Ocasionar a ruptura, questionamento e ampliação do horizonte de expectativas dos 

alunos com relação ao trabalho no campo, através da leitura do conto “Por um pé de feijão”, 

de Antônio Torres; 

 Promover o despertar para a intertextualidade existente entre o texto de Antônio 

Torres e o conto “João e o pé de feijão”;  

 Intermediar maneiras de os alunos reconhecerem que muitas das vezes os pais 

priorizam o trabalho em detrimento aos estudos dos filhos por questões culturais. 
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Materiais necessários: 

 Vídeo produzido pelo Unicef e reportagem apresentada pelo Globo Repórter, tratando 

do tema exploração do trabalho infantil;  

 Manchetes jornalísticas acerca do tema, xerocopiadas; 

 Aparelho de Datashow, notebook; 

 Filmadora ou celular com câmera; 

 Capítulo V do ECA xerocopiado; 

 Contos “Por um pé de feijão” e “João e o pé de feijão”, xerocopiados; 

  

 

 

1ª etapa 

Integração ao tema 

 

 Professor, após expor o título de nossa oficina, apresente aos alunos o  

vídeo produzido pelo Unicef que aborda a exploração do trabalho infantil e  

faça algumas indagações para instigá-los ao tema. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0GRas-vtVEU 

 

Possíveis questionamentos 

 

1- O que se configura como exploração do trabalho infantil? 

2- Todas as crianças e adolescentes vão à escola? Por quê? 

3- Muitas vezes, em vez de estarem na escola, onde estão essas crianças e 

adolescentes? E o que fazem? 

4- A sociedade respeita a legislação referente ao trabalho infantil? Por quê?  

5- Em quais contextos crianças e jovens se sentem maltratados? 

6- O que a sociedade civil pode fazer diante das situações do trabalho infantil? 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0GRas-vtVEU
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Dica! 

Professor, procure sempre fazer arrumação diferenciada na disposição das carteiras, 

de maneira que os alunos possam visualizar melhor os colegas e os debates sejam realizados 

olho no olho.  

2ª etapa 

Ampliando o conhecimento sobre os vários tipos de 

exploração do trabalho infantil 

 

  Exiba a reportagem apresentada pelo Globo Repórter sobre o trabalho infantil, logo 

depois, abra a discussão para que os alunos comentem a respeito do que viram e ouviram, 

relatando o que mais lhes chamou a atenção. Questione ainda se eles fazem parte de alguma 

realidade mostrada na reportagem ou se conhecem crianças e jovens que se encontram nas 

situações demonstradas; 

 Divida a turma em grupos de 4 ou 5 alunos e dê para cada equipe  uma matéria 

jornalística que trate do tema exploração do trabalho infantil; 

 Peça para que os grupos leiam, discutam e exponham para a turma a opinião a que 

chegaram acerca do que foi retratado nas matérias. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4eOj3pskd6c 

 

Atenção: Os links apresentados são apenas sugestões, ficando o professor livre para 

fazer substituições se achar conveniente. 

 

Observações importantes: 

1- O Globo Repórter apresenta uma reportagem extensa, nesse caso o professor pode exibir 

somente partes do programa para evitar a dispersão da turma.  

2- Se o gênero textual matéria jornalística não tiver sido trabalhado com a turma no ano em 

curso, é importante que o professor explique aos alunos a sua estrutura, finalidade, linguagem 

utilizada, veiculação e público direcionado. Caso já tenha trabalhado, retomar pontos para 

consolidar os conhecimentos.  

http://www.youtube.com/watch?v=4eOj3pskd6c
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Fique ligado! 

Professor, agora é um momento propício para fazer as observações e comentar sobre 

o que está explicitado no Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao trabalho 

infantil. 

 

Olha o que diz o ECA! 

Capítulo V 

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz.           

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, 

sem prejuízo do disposto nesta Lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada 

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. 

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de 

aprendizagem. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os 

direitos trabalhistas e previdenciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno 

de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado 

trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia 

seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 
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III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 

responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, 

deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício 

de atividade regular remunerada. 

§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências 

pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o 

aspecto produtivo. 

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 

participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, 

observados os seguintes aspectos, entre outros: 

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

  

3ª etapa 

Atividade de campo 

 Pedir que os alunos, em dupla, entrevistem um adulto para obter dele a opinião  

sobre o trabalho infantil;  

 Solicitar que uma equipe de alunos faça uma visita ao Conselho Tutelar da cidade para 

entrevistar um dos conselheiros, a fim de sondar a atual situação do trabalho infantil na 

comunidade. As informações adquiridas devem ser compartilhadas em sala; 

 Depois, com os dados coletados pelos alunos, montar em sala de aula, uma tabela para 

catalogação das opiniões dos adultos em relação ao trabalho infantil e comentá-las;  

 

Dica! 

Professor, acreditamos que os alunos conheçam o gênero textual entrevista, mas, em 

todo caso, você pode levar para a turma exemplos e explicar como o entrevistador deve se 

comportar diante do entrevistado. O roteiro da entrevista fica a cargo dos alunos, contudo 

você deve supervisionar. Assim, é conveniente que façam o roteiro em sala. 
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4ª etapa 

 

Leitura de questionamento e ampliação do horizonte de 

expectativa 

 

 

 

Por Um Pé de Feijão 

 

Antônio Torres 
 

              Nunca mais haverá no mundo um ano tão bom. Pode até haver anos melhores, mas 

jamais será a mesma coisa. Parecia que a terra (á nossa terra, feinha, cheia de altos e baixos, 

esconsos, areia, pedregulho e massapê) estava explodindo em beleza. E nós todos 

acordávamos cantando, muito antes do sol raiar, passávamos o dia trabalhando e cantando e 

logo depois do pôr-do-sol desmaiávamos em qualquer canto e adormecíamos, contentes da 

vida. 

             Até me esqueci da escola, a coisa que mais gostava. Todos se esqueceram de tudo. 

Agora dava gosto trabalhar. 

            Os pés de milho cresciam desembestados, lançavam pendões e espigas imensas. Os 

pés de feijão explodiam as vagens do nosso sustento, num abrir e fechar de olhos. Toda a 

plantação parecia nos compreender, parecia compartilhar de um destino comum, uma festa 

comum, feito gente. O mundo era verde. Que mais podíamos desejar? 

             E assim foi até a hora de arrancar o feijão e empilhá-lo numa seva tão grande que 

nós, os meninos, pensávamos que ia tocar nas nuvens. Nossos braços seriam bastantes para 

bater todo aquele feijão? Papai disse que só íamos ter trabalho daí a uma semana e aí é que 

ia ser o grande pagode. Era quando a gente ia bater o feijão e iria medi-lo, para saber o 

resultado exato de toda aquela bonança. Não faltou quem fizesse suas apostas: uns diziam 

que ia dar trinta sacos, outros achavam que era cinqüenta, outros falavam em oitenta. 

             No dia seguinte voltei para a escola. Pelo caminho também fazia os meus cálculos. 

Para mim, todos estavam enganados. Ia ser cem sacos. Daí para mais. Era só o que eu 

pensava, enquanto explicava à professora por que havia faltado tanto tempo. Ela disse que 

assim eu ia perder o ano e eu lhe disse que foi assim que ganhei um ano. E quando deu 

meio-dia e a professora disse que podíamos ir, saí correndo. Corri até ficar com as tripas 

saindo pela boca, a língua parecendo que ia se arrastar pelo chão. Para quem vem da rua, há 

uma ladeira muito comprida e só no fim começa a cerca que separa o nosso pasto da 

estrada. E foi logo ali, bem no comecinho da cerca, que eu vi a maior desgraça do mundo: o 

feijão havia desaparecido. Em seu lugar, o que havia era uma nuvem preta, subindo do chão 

para o céu, como um arroto de Satanás na cara de Deus. Dentro da fumaça, uma língua de 

fogo devorava todo o nosso feijão. 

            Durante uma eternidade, só se falou nisso: que Deus põe e o diabo dispõe. 

E eu vi os olhos da minha mãe ficarem muito esquisitos, vi minha mãe arrancando os 

cabelos com a mesma força com que antes havia arrancado os pés de feijão: 

              – Quem será que foi o desgraçado que fez uma coisa dessas? Que infeliz pode ter 
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sido? 

E vi os meninos conversarem só com os pensamentos e vi o sofrimento se enrugar na cara 

chamuscada do meu pai, ele que não dizia nada e de vez em quando levantava o chapéu e 

coçava a cabeça. E vi a cara de boi capado dos trabalhadores e minha mãe falando, falando, 

falando e eu achando que era melhor se ela calasse a boca. 

            À tardinha os meninos saíram para o terreiro e ficaram por ali mesmo, jogados, 

como uns pintos molhados. A voz da minha mãe continuava balançando as telhas do 

avarandado. Sentado em seu banco de sempre, meu pai era um mudo. Isso nos atormentava 

um bocado. 

Fui o primeiro a ter coragem de ir até lá. Como a gente podia ver lá de cima, da porta da 

casa, não havia sobrado nada. Um vento leve soprava as cinzas e era tudo. Quando voltei, 

papai estava falando. 

            – Ainda temos um feijãozinho-de-corda no quintal das bananeiras, não temos? 

Ainda temos o quintal das bananeiras, não temos? Ainda temos o milho para quebrar, 

despalhar, bater e encher o paiol, não temos? Como se diz, Deus tira os anéis, mas deixa os 

dedos. 

E disse mais: 

              – Agora não se pensa mais nisso, não se fala mais nisso. Acabou. Então eu pensei: 

O velho está certo. 

              Eu já sabia que quando as chuvas voltassem, lá estaria ele, plantando um novo pé 

de feijão. 

 

Antônio Torres nasceu no dia 13 de setembro de 1940 num lugarejo  

chamado Junco (hoje município de Sátiro Dias), na Bahia. Aos 20 anos,  

em São Paulo, foi chefe de reportagem de esportes do jornal "Última  

Hora". Redator de publicidade desde 1963, trabalhou em algumas das  

principais agências do País, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sua es – 

tréia literária se deu com o romance "Um Cão Uivando nas Trevas", pu 

blicado em 1972. Em seguida, viria a publicar mais quatro romances:  

"Os Homens dos Pés Redondos" (1973), "Essa Terra" (1976), "Carta  

ao Bispo" (1979), "Adeus, Velho" (1981), "Um Táxi para Viena D´Áustria" (1991), 

"Balada da Infância Perdida" (1996), "O Cachorro e o Lobo" (1997) e "Meu Querido 

Canibal" (2000), entre outros. Pelo conjunto de sua obra, foi agraciado com o Prêmio 

Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, em 2000. 

 

Embora se considere essencialmente um romancista, Antônio Torres tem alguns contos, 

que publicou em livros e antologias, no Brasil e no Exterior. 

 

Publicado originalmente em "Meninos, Eu Conto", Editora Record - Rio/São Paulo, 1999, 

o texto acima foi selecionado por Ítalo Moriconi e consta do livro "Os Cem Melhores 

Contos Brasileiros do Século", Editora Objetiva - Rio de Janeiro, 2000, pág. 586. 
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Texto com o qual o conto faz intertextualidade 

 

João e o Pé de Feijão
1
  

(contos do folclore internacional)  

  

Ela tinha um único filho, muito rebelde e extravagante. Aos poucos, ele gastou todo 

o dinheiro que ela possuía. Um dia, censurou-o:  

              – Filho malvado! Não tenho mais dinheiro nem sequer para comprar um pedaço de 

pão. Só o que me resta é a minha pobre e velha vaca.  

              João amolou a mãe para vender a vaca e ela acabou consentindo. Quando ele ia 

levando o animal, encontrou um açougueiro que lhe propôs trocar a vaca por uns grãos 

mágicos de feijão que ele levava no chapéu.  

             João, julgando ser uma grande oferta, aceitou a proposta. Quando sua mãe viu os 

feijões por que ele havia trocado a vaca, perdeu a paciência. Apanhou os grãos de       feijão, 

atirou-os para fora da janela, e pôs-se a chorar. João tentou consolá-la, mas não o conseguiu. 

Como não tinham nada para comer, foram deitar-se com fome. No dia   seguinte, João 

acordou cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela de seu quarto. 

Levantou-se e foi ao jardim. Aí verificou que os grãos que sua mãe havia atirado pela janela 

tinham germinado e o pé de feijão crescera surpreendentemente. As hastes eram grossas e 

tinham-se entrelaçado como uma trança. Estavam tão altas, que davam a impressão de 

alcançarem as nuvens. João, que gostava de aventuras, resolveu trepar na árvore que se 

formara, até atingir o alto.  

              Depois de algumas horas subindo, chegou a um país estranho. Ali encontrou uma 

bonita moça, com sorriso encantador, que lhe perguntou como havia chegado lá .  

              – Você se lembra de seu pai? perguntou-lhe a moça.  

              – Não! Mamãe sempre chora quando falo nele e não me diz nada, respondeu ele.   

              – Sou a fada protetora de seu pai. As fadas estão sujeitas a leis, como os homens, e 

quando erram perdem o seu poder por alguns anos. Eu estava incapaz de ajudar seu pai 

quando ele mais precisou de mim e por isso ele morreu.  

              A fada parecia tão triste que João, comovido, pediu-lhe que continuasse a falar.  

              – Seu pai era muito bondoso, continuou ela. Possuía uma boa esposa,empregados 

fiéis e muito dinheiro. Teve, porém, um amigo falso, um gigante que ele havia ajudado e que 

o matou, roubando tudo o que ele tinha. Ele fez sua mãe prometer que nunca lhe contaria 

nada, sob pena de matá-los também. Eu não pude ajudá-la. Meu poder só reapareceu no dia 

em que você foi vender sua vaca. Fui eu que fiz você trocar a vaca pelos feijões e o pé de 

feijão crescer tão depressa. O malvado gigante vive aqui e você deve livrar o mundo deste 

monstro. Pode apossar-se legalmente de sua casa e de suas riquezas, porque tudo pertencia a 

seu pai e é seu, mas não deixe sua mãe saber que você está a par desta história.  

              João perguntou-lhe o que devia fazer:  

                                                           
1
 João e o Pé de Feijão é um conto de fadas de origem inglesa. A versão conhecida mais antiga é a de Benjamin 

Tabart, publicada em 1807 e popularizada por Joseph Jacobs em 1890, com a publicação de English Fairy Tales. 

A versão de Jacobs é a mais comumente publicada atualmente e acredita-se que seja mais próxima e fiel às 

versões orais do que a de Tabart, porque nesta falta a moral que há naquela. (Wikipédia) 
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              – Vá seguindo por esta estrada até encontrar uma casa grande, parecida com um 

castelo. É aí que o gigante vive. Aja de acordo com seu próprio modo de pensar. Boa sorte!  

 

              A fada desapareceu e João caminhou até o sol se pôr. Com alegria, avistou a casa do 

gigante.  

              Uma mulher de aparência simples estava à porta. Ele pediu-lhe um pedaço de pão e 

um lugar para dormir. Ela ficou muito surpresa e disse que não era comum aparecer ali um ser 

humano. Seu marido, um gigante poderoso, não gostava de pessoas rondando perto de sua 

casa e ficava muito bravo... João ficou amedrontado, mas insistiu para que ela o deixasse 

passar a noite lá, escondendo-o do gigante. Finalmente, ela concordou. Entraram e ela lhe deu 

de comer e beber. De repente, ouviram uma batida forte na porta, que fez a casa estremecer.  

               – É o gigante, disse a moça. Se ele o vir aqui, matará você e a mim também. Que 

farei?  

               – Esconda-me no forno, pediu João.  

              O forno estava apagado e João entrou nele bem depressa. De lá, ouvia o gigante 

gritar com a mulher. Depois de muito brigar, o gigante sentou-se à mesa. João espiou por uma 

fenda no fogão e ficou horrorizado ao ver a quantidade de comida que ele ingeria. Quando 

terminou, virou-se para trás e gritou para a sua mulher, com uma voz de trovão:  

               – Traga a minha galinha!  

               Ela obedeceu e colocou sobre a mesa uma bela galinha.  

               – Ponha um ovo! ordenou ele. 

               Imediatamente, a galinha pôs um ovo de ouro.  

               – Ponha outro! continuou ele.  

               Cada vez que assim ordenava, ela punha um ovo maior do que o outro. Durante 

muito tempo, assim se divertiu com a galinha. Depois mandou a mulher para a cama e sentou-

se perto da lareira, onde adormeceu, roncando alto.  

              Assim que ele dormiu, João saiu do forno, agarrou a galinha e fugiu com ela. Correu 

pela estrada até encontrar o pé de feijão, pelo qual desceu rapidamente.  

              Sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensava que lhe tivesse acontecido 

alguma coisa. Ele lhe contou toda a aventura, sem todavia falar no nome do pai.                 

Mostrou-lhe a galinha, à qual ordenou várias vezes:  

              – Ponha um ovo! e ela pôs quantos ovos ele desejou.  

              Vendidos esses ovos, João e sua mãe ficaram com tanto dinheiro, que viveram felizes 

por muitos meses.  

              Um dia, ele resolveu fazer nova visita ao gigante, a fim de trazer mais riquezas. 

Arranjou uma roupa que o disfarçava e pintou o rosto com uma tinta escura. Levantou-se 

muito cedo, antes que a mãe acordasse e subiu pelo pé de feijão. Caminhou o dia todo e 

chegou à casa do gigante ao escurecer. Encontrou a mesma mulher à porta e pediu-lhe comida 

e um lugar para dormir. Ela lhe contou que o marido era um gigante poderoso e cruel, e que 

um dia, ela dera abrigo a um menino pobre e faminto que, ingrato, roubara um dos tesouros 

do gigante. O marido culpara-a por isso e, desde então, começara a maltratá-la. João teve pena 

dela, mas insistiu. Ela levou-o à cozinha e, quando ele acabou de comer, escondeu-o num 

armário. O gigante chegou à hora de costume.          Sentou-se junto à lareira e gritou:  

              – Mulher, sinto cheiro de carne fresca.  

              A esposa respondeu-lhe que os corvos tinham deixado um pedaço de carne crua no 

telhado. Enquanto ela preparava a ceia, ele esteve de mau humor, frequentemente culpando a 

esposa pela perda da galinha. Afinal, quando terminou a refeição, gritou:  

               – Quero alguma coisa para me distrair. Traga meus baus de dinheiro. Vou colocar 

meu ouro em sacolas, pois amanhã vou encher os baús com pedras preciosas que vou apanhar 

acolá.  
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              A esposa trouxe-os, com dificuldade, porque estavam muito pesados. Eram dois, 

cheios de moedas de ouro. Ela despejou-as na mesa e o gigante começou a contá-las com 

alegria.  

               – Agora, você pode ir para a cama, disse ele, e a mulher se retirou.  

               De seu esconderijo, João via o gigante contando as moedas que tinham pertencido a 

seu pai e desejou possuí-las. O gigante retirou as moedas e colocou-as em dois sacos. 

Amarrou-os bem e colocou-os ao lado da sua cadeira. Seu cachorro estava ali de guarda. Daí a 

pouco, o gigante adormeceu e começou a roncar. Então, João saiu do esconderijo. Quando ia 

segurando os sacos de dinheiro, o cachorro pôs-se a latir. João parou, mas o gigante continuou 

a dormir profundamente. Neste instante, João viu um pedaço de carne e atirou-o ao cão, que 

parou de latir na hora. O menino aproveitou a ocasião para carregar as sacolas de moedas, 

colocando-as uma em cada ombro. Eram tão pesadas, que ele levou dois dias para descer pelo 

pé de feijão. Quando chegou em casa, deu à mãe todo o dinheiro. Eles estavam felizes e ricos 

como nunca!  

              Durante três anos, João não visitou o gigante. Um dia, porém, começou a preparar-se 

para nova viagem. Arranjou um disfarce diferente e melhor do que o usado da última vez. Em 

uma manhã bem cedo, sem dizer nada à mãe, subiu pelo pé de feijão, chegando à casa do 

gigante ao anoitecer. Como de costume, encontrou a mulher em pé, na porta. João estava tão 

bem disfarçado que ela não o reconheceu. Mas, quando se disse muito pobre e faminto, 

encontrou grande dificuldade em ser admitido. Depois de muito insistir, conseguiu que ela o 

escondesse num caldeirão grande de cobre. Quando o gigante chegou, disse furioso:  

               – Sinto cheiro de carne fresca!  

              Apesar de todas as desculpas que a esposa lhe dava, pôs-se a revistar tudo. Quando o 

gigante chegou ao caldeirão e pôs a mão na tampa, João considerou-se morto. Mal ele 

começara a levantar a tampa, mudou de idéia, deixando-a cair. Foi sentar-se perto da lareira, 

para devorar a grande ceia. Quando acabou, mandou a mulher trazer-lhe a harpa. João espiava 

pela tampa do caldeirão. O gigante colocou-a sobre a mesa e disse:  

              – Toque!  

              Imediatamente ela começou a tocar uma linda música e João desejou apoderar-se 

dela. O gigante não era apreciador de música e dormiu mais cedo do que de costume. João 

saiu do caldeirão, pegou a harpa e saiu correndo. Entretanto, a harpa era encantada e, assim 

que se viu em mãos estranhas, pôs-se a gritar alto:  

              – Patrão! Patrão!  

              O gigante acordou, levantou-se e viu João correndo.  

              – Foi você quem roubou minha galinha, meu dinheiro e agora vai levando minha 

harpa! Espere aí que eu vou pegá-lo e fazer picadinho de você! - ameaçou ele em seu vozeirão 

de trovão.  

              – Experimente! - desafiou João.  

              Ele sabia que o gigante havia comido tanto que mal podia ficar de pé, imagine correr 

atrás dele. Num instante, João chegou ao pé de feijão e desceu o mais depressa que pode. 

Chegando em casa, encontrou sua mãe chorando. Ele a consolou e pediu-lhe que fosse buscar, 

depressa, uma machadinha. O gigante já vinha descendo e não havia tempo a perder. João 

cortou o pé de feijão bem na raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e morreu 

imediatamente. Nesse momento, apareceu a fada que explicou tudo à mãe de João e eles 

viveram felizes e ricos para sempre... 

 

Atividades: 
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 Realizar a leitura oral do Conto “Por um pé de feijão”, fazendo paradas estratégicas 

nas passagens em que se deseja enfatizar os pontos mais relevantes ao tema trabalhado. 

 Abrir a discussão do texto, indagando acerca do trabalho infantil realizado pela 

personagem do conto para perceber como os alunos veem tal situação, bem como a maneira 

que eles interpretam as atitudes dos pais do menino que o levam para trabalhar em vez de 

incentivar a estudar. 

 Discutir e demonstrar aos alunos a intertextualidade existente entre o texto de Torres e 

o conto clássico. 

 Pedir que os alunos estabeleçam conexões, ou seja, elencar semelhanças e diferenças 

entre o mostrado nos vídeos, lido nas matérias jornalísticas, pesquisado e o retratado no conto 

Por um pé de feijão.  

 Solicitar que os alunos respondam ao roteiro de leitura escrito do texto literário. 

 

Roteiro possível de leitura escrito 
Texto literário “Por um pé de feijão”, de Antônio Torres 

 

1- No conto lido, o narrador-personagem é um menino que acorda logo nas primeiras horas do 

dia e sai para trabalhar no campo. Mesmo exausto, depois de uma longa jornada de trabalho 

na roça, ele se diz “contente”. Como explicar isso e qual seria o comportamento mais comum 

de uma criança diante de tal situação? 

 

 

2- Em meio às boas expectativas de uma ótima safra, por acreditar ser o melhor de todos os 

anos para a plantação de feijão, o menino afirma até ter esquecido a escola que segundo ele 

era a coisa de que mais gostava. O que você pensa sobre o fato de ele deixar de ir à escola 

para ajudar aos pais no sustento familiar? 

 

 

3- “No dia seguinte voltei para a escola. Pelo caminho também fazia os meus cálculos. 

Para mim, todos estavam enganados. Ia ser cem sacos. Daí para mais. Era só o que eu 

pensava, enquanto explicava à professora por que havia faltado tanto tempo. Ela disse 

que assim eu ia perder o ano e eu lhe disse que foi assim que ganhei um ano”. De acordo 

com o trecho retirado do conto, qual o sentido expresso pela fala da professora em afirmar que 

o menino iria “perder o ano”, em oposição ao sentido explicado pelo menino em dizer que 

“assim ganhei um ano”, respectivamente: 

 

a) Repetiria a série; por não ter ido à escola;  

b) Perderia a amizade dos colegas; obedeceu aos pais;  

c) Não participaria das festas que acontecem na escola; fez o que gostava,  

trabalhar; 

d) Deixaria de aprender o conteúdo; juntou muito dinheiro; 

e) Iria reprovar; teve o alimento garantido durante o ano. 
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4- O que você pensa sobre o comportamento de pais, assim como o que acontece no conto, 

que levam seus filhos, ainda crianças e adolescentes, para ajudar no trabalho da lavoura em 

vez de incentivá-los a estudar? 

 

5- Será que o pai do menino representado no conto deve ser criticado e rotulado como um pai 

que teve atitudes inadequadas com relação à educação do filho?  

 

6- A leitura do conto “Por um pé de feijão” nos lembra dum clássico da tradição oral inglesa. 

De que clássico estamos falando? Vamos relembrá-lo! 

 

7- Há nos dois textos a proximidade ao que se refere à representação de situações de 

superação. Essas superações ocorrem da mesma forma nos dois contos? Justifique.       

 

 

8- Crianças e adolescentes que dividem o tempo entre a escola e algum tipo de trabalho 

conseguem se dedicar aos estudos e se desenvolverem igualmente aos demais que não 

trabalham? Por quê? 

 

 

9- O que você pensa sobre o velho ditado popular que diz “É melhor uma criança ou 

adolescente pobre trabalhar do que roubar”.  
 

 

10- De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, cerca de 3,7 milhões de crianças e 

adolescentes trabalham no Brasil. No conto “Por um pé de feijão”, representa-se apenas uma 

dentre as várias formas de trabalho infantil existentes. Levando em consideração os vídeos 

assistidos, matérias jornalísticas lidas, discussões em sala e até mesmo a realidade que lhe 

cerca, encontre no caça palavras outras formas que se encontram na TIP ( lista das piores 

formas do trabalho infantil).   

 

 

A B C E D F G H I H I P O P O T A M O S 

G U A R D A D O R D E C A R R O T U V W 

R X Y G U I A T U R I S T I C O Z K Y W 

I E L E F A N T E S Y T U V W X Y Z Q G 

C O M E R C I O A M B U L A N T E V B S 

U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

L T U V X Z Z X V U T S R Q P O N M L K 

T R A B A L H O D O M E S T I C O J I H 

U R E I A A B A N O I G U A N A O C A R 

R A T I N H O Z E B R A D E D I N H O S 

A C A R R E G A D O R N A S F E I R A S 

 

5ª etapa 
 

Finalização da oficina 
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Produção de um gênero literário de preferência do aluno 
 

 Sugere-se que após as atividades descritas, os alunos possam fazer uma produção 

literária que pode ser: uma crônica, um poema, um conto, uma peça teatral, uma literatura de 

cordel ou até mesmo recontar o conto trabalhado na oficina, sob a perspectiva da personagem 

principal quando adulto, abordando o tema do trabalho infantil. 

 

Dica! 

Professor, as produções dos alunos podem ser organizadas em um livro planejado por 

você com a ajuda dos alunos. Depois do material pronto, marque um dia na escola para a 

exposição das produções. Assim, os seus alunos perceberão a valorização do trabalho deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Palavras da autora 

 

Amigo professor, esperamos que você tenha entendido e gostado de nossa proposta 

de trabalho. O nosso intuito é proporcionar aos nossos alunos uma maneira significativa bem 

como prazerosa para um trilhar nos caminhos da leitura literária. Ainda temos muito que 

amadurecer como também lapidar este trabalho, mas temos a certeza de que os primeiros 

passos já foram dados. 

Assim, é sempre viável que novos trabalhos didático-metodológicos sejam propostos 

por nós, para que tenhamos um ensino voltado para o desenvolvimento pleno e a formação de 

alunos cidadãos. 

A partir de suas inquietações e observações em sala de aula, você também pode 

desenvolver propostas de trabalho na pretensão de ocasionar reflexões, propiciar novas 

formas de subsidiar o ensino, criar um método de leitura entre outros. Isso é possível, 

professor, porque ninguém mais do que você conhece a realidade do ensino brasileiro, as 

dificuldades de aprendizagem de nossos discentes, a precariedade de nossas escolas. A 

VOCÊ, que está em nossas escolas todos os dias, com sua força incontestável além de 

primordial para fazer a diferença no processo de ensino-aprendizagem dos nossos educandos, 

todo o meu respeito e admiração! 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR 

Roteiro possível de leitura escrito 

Texto literário “Ciranda, Cirandinha”, de Arriete Vilela 

 

1-No conto a menina foi impedida de fazer algo de que gostava e, por isso, andava meio 

angustiada. Você acredita ter ela motivos para se sentir assim? Por quê? 

 

Professor, o aluno deve pensar que sim, pois a menina não podia brincar como as demais 

crianças em virtude de estar ocupada com os afazeres domésticos.  

 

2- A menina em uma de suas fantasias deseja ser uma borboleta para: 

 

a) Ser um inseto e, assim, não fazer as tarefas domésticas; 

b) Ser livre e poder brincar como as demais crianças; 

c) Poder voar para fugir dos maus-tratos da mãe; 

d) Estar em outros lugares para não ter que conviver com a mãe; 

e) Ser ágil para lavar a louça rápido e sua mãe não brigar. 

 

3- Mesmo em meio às ordens da mãe e aos impedimentos de brincar na rua com as outras 

crianças, a menina nunca esquecera de que era criança. Coloque dentro dos parênteses V para 

as sentenças verdadeiras e F para as falsas com relação ao que contribui para ela viver a 

infância. 

 

(F) A desobediência à mãe;  

(V) A imaginação que é algo tão presente na vida de toda criança; 

(V) A naturalidade com que as crianças se distraem para fazer de tudo uma brincadeira; 

(V) O poder do improviso para encontrar uma forma de transformar algo ruim em algo 

divertido;  

( F) A bagunça que faz, ao executar os afazeres domésticos. 

 

4- Você se reconhece na história dessa menina? Se sim, comente o(s) motivo(s) e se não, 

como você se sente ao imaginar a situação vivenciada por ela.  

 

Resposta pessoal. 

 

5- Como você vê o tratamento dado pela mãe à filha dela? Você considera atitudes adequadas 

do adulto em relação à criança? Justifique sua resposta. 

 

Professor, o aluno deve comentar que são atitudes inadequadas, uma vez que a mãe maltrata a 

filha com agressões físicas e verbais, retirando da menina também o prazer de viver a fase da 

infância.  

 

6-Seria possível que as atitudes da mãe em relação à filha, representadas no conto, possam ser 

reflexos de uma infância esfacelada experienciada pela mãe? Justifique sua resposta.  

 



40 
 

Professor, o aluno pode pensar que a mãe da menina possa ter tido uma infância sofrida e isso 

tenha se convertido em traumas psicológicos que se converteram no comportamento agressivo 

e rude na fase adulta, mas que os maus tratos vivenciados pela menina não podem ser vistos 

como corretos ou normais.    

 

7- No conto lido, você considerada errado o fato da filha ajudar a mãe nos afazeres 

domésticos ou o modo como a mãe ordena que a menina faça essas tarefas? Explique seu 

posicionamento. 

 

Professor, o ideal é que o aluno perceba que não há nada de errado e nem tampouco de 

exploração do trabalho infantil no fato de crianças e adolescentes ajudarem nos afazeres 

domésticos desde que essas tarefas não atrapalhem a infância e os estudos, nem sejam 

inadequadas a idade. 

 

 

8- Relembrando o que você ouviu no poema “Direito das crianças”, de Ruth Rocha, o que 

você viu retratado nas telas de Portinari e o estabelecido em lei, preencha a cruzadinha abaixo 

de acordo com o TEMA CENTRAL: DIREITOS DA CRIANÇA. 

 

 

  D I V E R S Ã O  

 I R  

R E S P E I T O 

E S T U D A R  

O P I N A R  

  A F E T O  

 O R I E N T A Ç A O  

 S E G U R A N Ç A 

  

 S A Ú D E 

 D I G N I D A D E 

   

C R E N Ç A  

R  

I 

A T E N Ç Ã O  

N O M E  

 A L I M E N T A Ç Ã O   

C O N V I V I O  F A M I L I A R 

 

9- No texto “Ciranda, cirandinha”, de Arriete Vilela, a narradora- personagem é vivida por 

uma menina que relembra fatos da infância dela. De acordo com os acontecimentos 

experienciados por ela, faça um autorretrato da menina, e depois, um breve comentário acerca 

de como ela se sente.  

 

Resposta pessoal. 

 

10- Explique a seguinte fala da personagem-menina: “Cirandinha triste no peito. Ainda hoje”. 
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Professor, o aluno deve perceber que existe uma criança triste gravada na memória e no 

sentimento ainda depois da infância.  

 

 

 

 

Roteiro possível de leitura escrito 
Texto literário “Por um pé de feijão”, de Antônio Torres 

 

1- No conto lido, o narrador-personagem é um menino que acorda logo nas primeiras horas do 

dia e sai para trabalhar no campo. Mesmo exausto, depois de uma longa jornada de trabalho 

na roça, ele se diz “contente”. Como explicar isso e qual seria o comportamento mais comum 

de uma criança diante de tal situação? 

 

O menino fica contente por ter ajudado aos pais nas plantações de feijão e de milho e perceber 

que naquele ano teriam uma ótima colheita. O comportamento mais comum vai depender do 

olhar de cada criança diante da situação, assim há variações: alegria, entusiasmo, tristeza, 

cansaço, recompensa etc. 

 

2- Em meio às boas expectativas de uma ótima safra, por acreditar ser o melhor de todos os 

anos para a plantação de feijão, o menino afirma até ter esquecido a escola que segundo ele 

era a coisa de que mais gostava. O que você pensa sobre o fato dele deixar de ir à escola para 

ajudar aos pais no sustento familiar? 

 

Resposta pessoal. 

 

3- “No dia seguinte voltei para a escola. Pelo caminho também fazia os meus cálculos. 

Para mim, todos estavam enganados. Ia ser cem sacos. Daí para mais. Era só o que eu 

pensava, enquanto explicava à professora por que havia faltado tanto tempo. Ela disse 

que assim eu ia perder o ano e eu lhe disse que foi assim que ganhei um ano”. De acordo 

com o trecho retirado do conto, qual o sentido expresso pela fala da professora em afirmar que 

o menino iria “perder o ano”, em oposição ao sentido explicado pelo menino em dizer que 

“assim ganhei um ano”, respectivamente: 

 

a) Repetiria a série; por não ter ido à escola;  

b) Perderia a amizade dos colegas; obedeceu aos pais;  

c) Não participaria das festas que acontecem na escola; fez o que gostava,  

trabalhar; 

d) Deixaria de aprender o conteúdo; juntou muito dinheiro; 

e) Iria reprovar; teve o alimento garantido durante o ano. 

 

4- O que você pensa sobre o comportamento de pais, assim como o que acontece no conto, 

que levam seus filhos, ainda crianças e adolescentes, para ajudar no trabalho da lavoura ao 

invés de incentivá-los a estudar? 

 

Resposta pessoal. 

 

5- Será que o pai do menino representado no conto deve ser criticado e rotulado como um pai 
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que teve atitudes inadequadas com relação à educação do filho? Justifique sua resposta. 

 

Professor, é viável que esse pai tenha sua atitude de transmitir ensinamentos como: o trabalho 

em família, a união, a paciência, a perseverança e o esforço reconhecida pelos alunos.  

 

6- A leitura do conto “Por um pé de feijão” nos lembra dum clássico da tradição oral inglesa. 

De que clássico estamos falando? Vamos relembrá-lo! 

 

Professor, o clássico é “João e o pé de feijão”. Você pode levá-lo para sala de aula e lê-lo para 

os alunos.  

 

7- Há nos dois textos a proximidade ao que se refere à representação de situações de 

superação. Essas superações ocorrem da mesma forma nos dois contos? Justifique.       

 

Professor, a superação no conto clássico ocorre como fruto da magia, enquanto que no texto  

de Antônio Torres acontece por meio do esforço. 

 

8- Crianças e adolescentes que dividem o tempo entre a escola e algum tipo de trabalho 

conseguem se dedicar aos estudos e se desenvolverem igualmente aos demais que não 

trabalham? Por quê? 

 

Professor, a resposta mais adequada é que não, uma vez que o cansaço físico, as preocupações 

do trabalho entre outros fatores prejudicam o desenvolvimento integral desses alunos.   

 

9- O que você pensa sobre o velho ditado popular que diz “É melhor uma criança ou 

adolescente pobre trabalhar do que roubar”.  
 

Resposta pessoal. 

 

10- De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, cerca de 3,7 milhões de crianças e 

adolescentes trabalham no Brasil. No conto “Por um pé de feijão”, representa-se apenas uma 

dentre as várias formas de trabalho infantil existentes. Levando em consideração os vídeos 

assistidos, matérias jornalísticas lidas, discussões em sala e até mesmo a realidade que lhe 

cerca, encontre no caça palavras outras formas que se encontram na TIP ( lista das piores 

formas do trabalho infantil).   
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