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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA
E GÊNERO
1. Contextualização do autor e da obra
A obra
Eugénie Chignon é uma jovem preceptora francesa que,
em 1932, viaja para Nova York para cuidar de uma menina
de 10 anos. O que parecia ser muito simples para Eugénie
transforma-se em algo no mínimo curioso. Logo no anúncio da
vaga, há uma exigência bem intrigante dos pais: saber mentir!
Uma das missões de Eugénie será evitar que Alice leia os
livros de Lewis Carroll. Isso porque a menina tem uma paixão
pelo mundo criado pelo autor, o que causa grande desconforto
aos pais conservadores. As perguntas da menina, típicas do
País das Maravilhas, são motivos de riso para as pessoas.
Eugénie precisará ainda impedir que Alice descubra que a
autêntica Alice Liddell, no dia de seu aniversário de 80 anos,
estará na cidade para receber uma homenagem.
Nesse meio-tempo, Eugénie Chignon enfrentará as
estranhas semelhanças, os personagens extravagantes e
as situações absurdas não apenas pertencentes ao País
das Maravilhas, mas que se encontram neste mundo e
especialmente na casa de Alice.
Publicado originalmente na Espanha, É proibido ler Lewis
Carroll já recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio
Nacional de Literatura Infantil e Juvenil em 2014, uma das
mais importantes distinções literárias da Espanha.

Sobre o autor
Diego Arboleda Rodríguez nasceu em Estocolmo, Suécia, em
1976. Formou-se em Filologia Hispânica pela Universidade
Autônoma de Madri. Trabalhou em uma das maiores livrarias
da Espanha. Ganhou duas vezes o Prêmio de Contos Ilustrados
Ciudad de Badajoz. Com a obra Prohibido leer a Lewis Carroll,
recebeu o Prêmio Lazarillo na categoria Criação Literária, em
2012, e o Prêmio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, na
Espanha, em 2014, por sua originalidade, humor e ritmo narrativo.
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Sobre o ilustrador
Raúl Sagospe Romero nasceu em Vicálvaro, Espanha, em
1974. Formou-se em Geografia e História pela Universidade
de Alcalá de Henares e estudou ilustração na Escuela de
Artediez, em Madri.

Sobre o tradutor
Flavio de Souza nasceu em São Paulo, em 1955. É escritor,
tradutor e ilustrador de livros. Escreveu Chapeuzinho
adormecida no País das Maravilhas (Prêmio Jabuti em 2006),
Príncipes e princesas, sapos e lagartos, entre outros, e mais
de 60 peças de teatro e roteiros de cinema. Criou e roteirizou
séries de TV.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta
Quem nunca ouviu falar de Alice no País das Maravilhas?
Lewis Carroll, o autor dessa história, revolucionou a literatura
infantojuvenil no século XIX; e Diego Arboleda, o autor do
livro, é admirador dele. Arboleda criou essa narrativa original
e bem-humorada depois que descobriu dois fatos curiosos:
em 1931, a leitura do romance de Lewis Carroll foi proibida na
China; e, em 1932, Alice Liddell, a menina que inspirou Carroll
a criar a personagem de seu livro mais famoso, foi convidada
por uma universidade norte-americana para participar dos
eventos comemorativos do centenário de nascimento do
autor e, por isso, viajou para os Estados Unidos. É assim que a
história do livro começa…
Uma narrativa divertida e com situações engraçadas,
com personagens que poderiam ter saído de um dos livros
de Carroll, sem contar uma pitada de nonsense, despertará
o interesse dos alunos não só por chegar ao final da história
e descobrir se Alice consegue conhecer Alice Liddell,
mas também pelas histórias de Carroll, Alice no País das
Maravilhas e Alice através do espelho.

material de apoio ao professor

4

3. Informações que relacionam a obra aos seus
respectivos temas, categoria e gênero literário
É proibido ler Lewis Carroll nos possibilita viajar para a Nova
York da primeira metade do século XX. A paixão da menina
Alice, de quem a protagonista Eugénie Chignon tem de cuidar,
pelo mundo criado por Carroll, o gosto dela pela fantasia e a
confusão entre ficção e realidade gerada por suas leituras vão
ter impactos na sua relação com a família e os amigos, o que faz
do livro uma ótima oportunidade de reflexão sobre os temas
“Aventura, mistério e fantasia” e “Família, amigos e escola”.
É proibido ler Lewis Carroll é um texto com fortes
bases na tradição literária, com componentes de fantasia e
aventura. Essa característica favorece o desenvolvimento de
competências previstas na Base Nacional Comum Curricular
para estudantes do 6o e 7o anos do Ensino Fundamental,
entre elas a de envolver-se em práticas de leitura literária
que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para
fruição, valorizando a literatura e outras manifestações
artístico-culturais como formas de acesso às dimensões
lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o
potencial transformador e humanizador dessa experiência.
O romance recorre a um diálogo marcante, desde o título,
com obras-primas da cultura ocidental. Saber reconhecer
e compreender a intertextualidade é uma das habilidades
previstas na BNCC para essa etapa do aprendizado, que
determina que o estudante saiba analisar, entre os textos
literários e entre estes e outras manifestações artísticas,
referências a outros textos quanto aos temas, personagens e
recursos literários e semióticos.

4. Subsídios e orientações
O livro contribui para a formação leitora da criança nas
práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação,
em especial o artístico-literário, descritos na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), no que se refere principalmente às
seguintes habilidades:
•

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação
a textos pertencentes a gêneros como quarta capa,
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programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse,
resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc.,
para selecionar obras literárias e outras manifestações
artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs,
DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam
a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os
no momento de fazer escolhas, quando for o caso.
•

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento
de leitura/recepção de obras literárias/manifestações
artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos
de contação de histórias, de leituras dramáticas, de
apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes,
festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers,
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível,
comentários de ordem estética e afetiva e justificando
suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas
para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas
de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e
podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música),
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos,
fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, videominuto, dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

•

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais,
as diferentes formas de composição próprias de cada
gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem
do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica
de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos
personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos
tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de
enunciação e das variedades linguísticas (no discurso
direto, se houver) empregados, identificando o enredo
e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido
decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da
caracterização dos espaços físico e psicológico e dos
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tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes
no texto (do narrador, de personagens em discurso direto
e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e
expressões conotativas e processos figurativos e do uso
de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero
narrativo.
•

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela
leitura de livros de literatura e por outras produções
culturais do campo e receptivo a textos que rompam
com seu universo de expectativas, que representem um
desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas
experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas
linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a
temática e nas orientações dadas pelo professor.

•

(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos —
como contos de amor, de humor, de suspense, de terror;
crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras
orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor)
de livros de maior extensão, como romances, narrativas
de enigma, narrativas de aventura, literatura infantojuvenil —, contar/recontar histórias tanto da tradição
oral (causos, contos de esperteza, contos de animais,
contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre
outros) quanto da tradição literária escrita, expressando
a compreensão e interpretação do texto por meio de
uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o
ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados
tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja
para análise posterior, seja para produção de audiobooks
de textos literários diversos ou de podcasts de leituras
dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou
declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto
de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.),
empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e
cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos,
como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e

material de apoio ao professor

7

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como
eventuais recursos de gestualidade e pantomima
que convenham ao gênero poético e à situação de
compartilhamento em questão.
•

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre
estes e outras manifestações artísticas (como cinema,
teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências
explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas,
personagens e recursos literários e semióticos

•

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros
recursos expressivos adequados ao gênero textual.

•

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias,
fotorreportagens, reportagens, reportagens
multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos,
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos
de opinião de interesse local ou global, textos de
apresentação e apreciação de produção cultural —
resenhas e outros próprios das formas de expressão das
culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais,
gameplay, detonado etc. — e cartazes, anúncios,
propagandas, spots, jingles de campanhas sociais,
dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma
significativa o papel de repórter, de comentador, de
analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber,
de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as
condições de produção que envolvem a circulação desses
textos e poder participar e vislumbrar possibilidades
de participação nas práticas de linguagem do campo
jornalístico e do campo midiático de forma ética e
responsável, levando-se em consideração o contexto da
Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses
textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor
e produtor.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA
Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que
preparem os estudantes para a leitura da obra (material
de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e
problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura
Alice no País das Maravilhas já
foi traduzido para mais de 174
línguas e dialetos. Na época de seu
lançamento, em 1865, acreditava-se
que esse livro seria “intraduzível”,
por causa de seu trabalho com a
linguagem, paródias de músicas
inglesas e referências à sociedade
inglesa vitoriana. Mais de um século
depois, essas particularidades da
obra de Carroll se mostraram um
obstáculo, mas não um impedimento,
que muitos tradutores e adaptadores,
com criatividade e esforço,
contornaram.

É proibido ler Lewis Carroll é uma obra divertida que
dialoga com o livro desse importante autor inglês ao contar
a história de uma garotinha chamada Alice que sonha em
conhecer Alice Liddell, a menina que inspirou Lewis Carroll a
escrever seu famoso livro. Diego Arboleda incorpora em sua
narrativa um pouco de nonsense, personagens engraçadas
e muita aventura, no estilo Carroll de escrever. Será uma
boa oportunidade para apresentar aos alunos que ainda não
conhecem a obra desse escritor inglês.
Leia a seguir um texto sobre Lewis Carroll e algumas
de suas obras que poderá auxiliar no trabalho com a
intertextualidade entre as obras.

Uma amizade, um passeio, uma obra-prima
Alice no País das Maravilhas provavelmente não existiria se
Lewis Carroll (pseudônimo de Charles Dodgson) não tivesse
conhecido Alice Liddell e se encantado por ela, a garota que
o importunou até que ele contasse uma história para ela e
suas irmãs e, depois, a escrevesse para ela. Da amizade de
Dodgson com a família Liddell e de um passeio de barco pelo
rio Tâmisa com as três irmãs — Lorina, Alice e Edith —, no dia
4 de julho de 1862, surgiu a história que se transformaria no
livro Alice no País das Maravilhas.
Martin Gardner, responsável pela introdução e pelas notas
Charles Dodgson, mais conhecido
como Lewis Carroll.

de Alice: Aventuras de Alice no País das Maravilhas & Através
do espelho, transcreve um trecho de um artigo de Charles
Dodgson sobre o dia que originou a história:
Havíamos remado juntos muitos dias naquelas águas
tranquilas — as três pequenas donzelas e eu — e muitos
contos de fadas haviam sido improvisados para elas [...]; no
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entanto, nenhuma de muitas histórias foi escrita: viviam e
morriam [...], até que chegou o dia em que, por acaso, uma
de minhas pequenas ouvintes suplicou que a história fosse
escrita para ela. [...] E assim, para agradar a uma criança que
eu amava (não me lembro de nenhum outro motivo), escrevi
à mão e ilustrei com meus próprios desenhos toscos [...] o
livro que acabo de publicar em fac-símile. Ao escrevê-lo,
acrescentei muitas ideias novas, que pareciam brotar de si
mesmas a partir do tronco original.
GARDNER, Martin. Nota 1, capítulo “Aventuras de Alice no País das
Maravilhas”. CARROLL, Lewis. Alice: Aventuras de Alice no País
das Maravilhas & Através do espelho. Introdução e notas Martin
Gardner. 2. ed. com. e il. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. p. 255-256.

Dodgson, acostumado à companhia das crianças e a
contar histórias para elas, acabou por criar uma história que
fascinou não só sua querida amiga Alice Liddell, mas toda
uma geração de crianças inglesas vitorianas. Depois de dar
para Alice Liddell a obra feita à mão por ele, como presente
de Natal, o autor foi incentivado por amigos a publicá-la. E, em
junho de 1865, o livro foi publicado. As vendas no início foram
estáveis, mas depois começaram a subir e subir, e o livro
não parou mais de vender. O sucesso foi tanto que Dodgson
escreveu uma sequência para a história de Alice, lançada no
Natal de 1871 — Alice através do espelho —, que também
vendeu muito bem e teve boas críticas.
Alice é um livro feito para “inglesinhos”. Charles, com
Página de Alice’s Adventures
Underground, livro manuscrito por
Lewis Carroll, como presente de Natal
para Alice Liddell, que deu origem a
Alice no País das Maravilhas.

sua história aparentemente maluca, nonsense, quebra os
parâmetros literários de sua época, mas não consegue escapar
da sociedade da qual faz parte e que o forjou: a sociedade
vitoriana está presente no livro, como pano de fundo e por
baixo do nonsense, e mais do que criticar a rígida escala social
inglesa, Charles a reflete em seu livro de maneira muito lúcida.
É inegável que, apesar de terem sido escritas para um
público específico — as crianças inglesas vitorianas, em
particular para uma, Alice Liddell —, as histórias que Charles
Dodgson criou com o pseudônimo de Lewis Carroll conseguiram
agradar crianças, e depois adultos, do mundo todo,
ultrapassando barreiras geográficas, temporais e culturais.
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Monteiro Lobato, autor da segunda tradução brasileira da
obra, a primeira assinada, falou no prefácio sobre a dificuldade
de traduzir os textos de Lewis Carroll, devido ao conteúdo
cultural deles: “Traduzir é sempre difícil. Traduzir uma obra
como a de Lewis Carroll, mais que difícil, dificílimo”.
Sendo uma história de conteúdo tão específico, como
alcançou tamanho sucesso mundial? O que tem em Alice?
Morton Cohen, em Lewis Carroll: a Biography (Nova York:
Vintage Books, 1996), nos aponta um caminho muito
interessante: ele afirma que Dodgson, intencionalmente ou
não, conseguiu alcançar a essência universal da infância e
capturou as decepções, os medos e o desnorteamento que
as crianças encontram durante sua vida diária. Nas histórias
Capa de Alice no País das Maravilhas,
traduzido e adaptado por Monteiro
Lobato, 1944.

de Charles, há situações inesperadas, rejeição, dificuldade de
comunicação, medo do desconhecido, ameaças verbais, cenas
de violência, mudanças corporais — a “loucura” do País das
Maravilhas esconde, por trás de suas fantasias, realidades que
toda criança, em maior ou menor grau, enfrenta no percurso
do amadurecimento rumo à vida adulta.
Assim, de acordo com Cohen, “essas experiências
dolorosas e traumáticas são o preço que as crianças pagam
em qualquer sociedade, de qualquer período, quando passam
pelos corredores escuros de sua jovem vida, e Charles
milagrosamente capturou sua verdade” (tradução nossa). E
Charles Dodgson sabia, assim como o vitoriano Dickens, que,
quando a realidade se torna difícil demais, as crianças procuram
o mundo da fantasia para ajudá-las — Alice foge atrás do
Coelho Branco do mundo que a enfadava — assim como a Alice
de É proibido ler Lewis Carroll foge para o “quarto País das
Maravilhas” que criou para si com a ajuda do tio.
E Carroll, além de entender o que as crianças queriam
ouvir e ler, operou uma ruptura que ia além da linguagem
com o nonsense: ele rompeu com a tradição dos livros que
vinham sendo escritos para as crianças até aquele momento.
Seus livros não eram moralizantes, não tinham propósitos
pedagógicos, não eram condescendentes nem convencionais.
Ele ousou fazer um livro somente para entreter as crianças —
acertou em cheio.
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Atividades
As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar
diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição
literária, bem como o desenvolvimento de competências
específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de
linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de
estudo e pesquisa e do artístico-literário.
•

Antes da leitura do livro, é interessante contextualizar
os alunos sobre as obras de Lewis Carroll. Se for possível,
sugere-se levar os livros Alice no País das Maravilhas e
Alice através do espelho para a sala e deixá-los circular
pela turma. É importante que os alunos tenham lido as
obras para que compreendam o diálogo estabelecido entre
É proibido ler Lewis Carroll e as obras de Carroll. Pode-se
promover a leitura de, pelo menos, três capítulos de Alice
no País das Maravilhas e de Alice através do espelho em
sala de aula para contextualizar os alunos que nunca
leram esses livros. Também é possível passar para a turma
a adaptação animada que a Disney fez em 1951, que traz

Capa do livro Alice no País das
Maravilhas, FTD.

os personagens e pode ajudar os alunos que nunca leram
as obras de Carroll a reconhecer os elementos do livro
em É proibido ler Lewis Carroll. Mas é preciso enfatizar
a importância de também ler os livros. (Habilidade de
referência: EF67LP27.)
•

Apresentar a capa do livro e perguntar aos alunos o que
sugerem a capa, os personagens e o título. Propor a um
aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e pedir
aos outros que relacionem o texto lido com as ilustrações
da capa. (Habilidade de referência: EF69LP45.)

2. Material de apoio pós-leitura
Elementos da narrativa
A leitura desse livro deve ser, antes de tudo, para a fruição.
Mas na escola todos sabem da necessidade de trabalhar
a leitura para que os alunos entendam os mecanismos de
construção dos textos e se tornem familiarizados com sua
estrutura.
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É proibido ler Lewis Carroll é um romance, isto é, uma
narrativa longa, com um número considerável de personagens
(mais que o conto e a novela), na qual aparece um número
maior de conflitos, com tempo e espaço mais dilatados (há
romances que se passam num único dia, mas eles, no geral,
envolvem flashback dos personagens).
De acordo com Cândida Vilares Gancho, em Como analisar
narrativas (7. ed. São Paulo: Ática, 2001), no romance,
assim como no conto e na novela, “o narrador é o elemento
organizador de todos os outros componentes, o intermediário
entre o narrado (a história) e o autor, entre o narrado e o leitor”
(p. 9). É importante destacar o papel do narrador para os alunos
e o fato de ele não ser o autor, mas “uma entidade da ficção,
isto é, uma criação linguística do autor, e portanto só existe
no texto” (p. 29). O narrador pode ser na terceira pessoa ou na
primeira pessoa, mais conhecido como narrador personagem.
Os outros elementos importantes da narrativa são:
o enredo, os personagens, o espaço e o tempo. Analisar
todos esses elementos no romance demanda tempo, mas é
importante que os alunos entendam que esses elementos
compõem as narrativas, e uma história bem contada é aquela
em que o autor sabe empregar, para os seus objetivos, muito
bem esses elementos.
1. Enredo: há dois elementos que devem ser observados: a
verossimilhança e a estrutura.
•

Verossimilhança: “É a lógica interna do enredo, que o torna
verdadeiro para o leitor [...]. Os fatos de uma história não
precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponderem
exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao
texto, mas devem ser verossímeis; isto quer dizer que,
mesmo sendo inventados, o leitor deve acreditar neles.
Esta credibilidade vem da organização lógica dos fatos do
texto” (p. 10). A verossimilhança tem a ver com o modo
que o autor constrói o texto.

•

Estrutura: diz respeito a como o enredo é criado e
se relaciona diretamente à verossimilhança. “Para se
entender a organização dos fatos no enredo não basta
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perceber que toda história tem começo, meio e fim; é
preciso compreender o elemento estruturador: o conflito.
[...] Seja entre dois personagens, seja entre personagem
e ambiente, o conflito possibilita ao leitor-ouvinte
criar expectativas frente aos fatos do enredo. Vamos à
definição. Conflito é qualquer componente da história
(personagens, fatos, ambientes, ideias, emoções) que
se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os
fatos da história e prende a atenção do leitor” (p. 1011). A estrutura do enredo vai além do conflito, mas,
para o momento de leitura dos alunos, pode-se manter
a compreensão do enredo no conflito e resolução do
conflito, pedindo a eles que encontrem os dois na
história.
2. Personagem: é um ser fictício, que age na história. “Por
mais real que pareça, o personagem é sempre invenção,
mesmo quando se constata que determinados personagens
são baseados em pessoas reais” (p. 14). Isso porque o
personagem é criação da história e pertence à sua realidade,
participando ativamente do enredo, agindo e/ou falando.
Os personagens não precisam ser seres humanos, podem
ser bichos, objetos, seres inventados etc. O autor apresenta
os personagens pelos olhos do narrador e dos outros
personagens. Nas histórias, é possível perceber, normalmente,
dois tipos de personagens pelo papel que desempenham no
enredo: protagonista (o personagem principal) e antagonista
(o personagem que se opõe ao protagonista). Os personagens
são complexos e podem ser analisados por diversos ângulos,
mas, nesse momento, é preferível se ater a essas duas
categorias.
3. Tempo: fala-se aqui do tempo fictício, daquele que se pode
perceber no texto. Os fatos do enredo estão ligados ao tempo
em vários níveis, aqui são trabalhados dois: época em que se
passa a história e duração da história. Dica: “Para identificar o
tempo-época e/ou a duração, procure fazer um levantamento
de índices de tempo, pois tais referências representam
marcações de tempo” (p. 20).
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4. Espaço: “Espaço é, por definição, o lugar onde se passa
a ação numa narrativa. [...] O espaço tem como funções
principais situar as ações dos personagens e estabelecer com
eles uma interação [...]. Assim como os personagens, o espaço
pode ser caracterizado mais detalhadamente em trechos
descritivos, ou as referências espaciais podem estar diluídas
na narração” (p. 23).
Referência bibliográfica
GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 7. ed.
São Paulo: Ática, 2001.

Os discursos direto, indireto e indireto livre
Quando usamos o discurso direto e indireto em textos,
estamos levando para a realidade da escrita a realidade do
nosso mundo. As falas de outros perpassam a nossa fala,
os diálogos acontecem constantemente durante nossa
interação diária e vivemos contando histórias para as
pessoas que nos cercam.
O livro É proibido ler Lewis Carroll traz as vozes dos
personagens principalmente no discurso direto.
Os textos escritos podem aproximar-se tanto da linguagem
oral como da linguagem escrita (nesse caso, seguindo
a norma-padrão da língua), conforme o contexto, a
intencionalidade e a necessidade de quem o produz. Muitos
deles têm como objetivo representar a fala na escrita, por
meio da inserção de outras vozes.
As vozes que inserimos nos nossos textos são discursos,
ou seja, enunciados escritos ou falados que empregamos
com objetivos distintos de acordo com o gênero textual.
Em uma narrativa, por exemplo, podem-se representar as
falas dos personagens, inserindo-as de modos diferentes
pelo narrador; já em textos jornalísticos, como notícias,
reportagens e artigos, o discurso insere-se como citação,
podendo referir-se tanto a enunciados escritos como a
falados.
[...]
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Discurso direto
O discurso direto é um dos recursos que podem ser usados
para representar a fala em um texto. Caracteriza-se por
apresentar fielmente a fala, ou o discurso, sem a mediação
de um narrador, ou locutor, que terá como única função
contar a história ou os fatos. A voz principal (narrador)
cede a palavra a outras vozes pela transcrição fiel da fala.
Essa cessão da palavra geralmente é indicada por meio de
diálogos em que marcas – como a utilização de verbos dicendi
ou de elocução, seguidos ou não de dois-pontos, travessão
ou aspas − sinalizam o discurso ou a fala literal que se deseja
representar.
[...]
Discurso indireto
O discurso indireto, diferentemente do discurso direto, não
transcreve fielmente as falas ou as vozes que aparecem
no texto, mas realiza uma paráfrase delas, ou seja, a voz
principal (o narrador ou locutor do texto) conta com suas
próprias palavras o que as outras vozes disseram, assumindo
a responsabilidade pelo que é dito. [...]
Assim como o discurso direto, o discurso indireto
possui marcas ou recursos próprios que o caracterizam: os
verbos dicendi são usados na sua estruturação; no entanto,
diferentemente do discurso direto, eles são seguidos de uma
conjunção subordinativa integrante (“disse que…”, “perguntou
se…”, por exemplo). Além disso, é necessário dar especial
atenção ao uso dos seguintes recursos: emprego de verbos e
pronomes pessoais sempre em 3a pessoa; verbos no pretérito
imperfeito do indicativo, no pretérito mais-que-perfeito ou
no futuro do pretérito; uso dos advérbios “ali” e “lá” e das
expressões “o dia anterior” e “o dia seguinte”.
[...]
Discurso indireto livre
O discurso indireto livre é outra forma de representar o
discurso em um texto. Dessa linguagem, mesclam-se o
discurso direto e o indireto, dando a impressão de que há
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uma fusão entre narrador e personagem – ou seja, entre
a voz principal e as outras vozes. É um recurso bastante
complexo, visto que, na maioria das vezes, está em meio ao
discurso direto e ao indireto.
Nesse discurso, as emoções dos personagens são
expressas na fala do narrador, e as marcas do discurso
direto – como travessão, dois-pontos e os verbos dicendi –
normalmente não estão presentes.
FTD SISTEMA DE ENSINO. Produção de texto: Oralidade e
textualidade, Módulo 8. Capítulo 24: Discursos direto e indireto.
São Paulo: FTD, 2018. p. 6, 7, 13, 20.

Atividades
As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão
após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos
da fruição literária, as competências específicas de Língua
Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na
BNCC. Trabalham a leitura, a escuta e a escrita individual e
compartilhada, a análise linguística e semiótica no processo
de alfabetização, com destaque para o campo de atuação
artístico-literário, com foco na oralidade.
•

Depois da leitura, pode-se fazer uma roda de conversa
com os alunos, para que eles comentem o que mais
gostaram no livro, quais personagens chamaram mais a
atenção deles, quais personagens acharam mais divertido,
se gostaram das ilustrações etc.

•

Reler o primeiro capítulo do livro para que os alunos
analisem o narrador da história. Pedir a eles que digam
se o narrador é em terceira pessoa ou é em primeira. Que
elementos do texto indicam isso? Em seguida, dividir a
turma em quatro grupos, cada um ficando com um dos
outros elementos apresentados no texto de “Elementos
da narrativa”: enredo, personagens, tempo e espaço. Caso
seja necessário, escrever na lousa as definições presentes
no Material do professor para ajudá-los. Depois de explicar
a eles os elementos da narrativa que terão de analisar,
os alunos devem se reunir nos grupos para discutir esses
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elementos e anotar, em uma folha à parte, trechos do
livro em que ele pode ser percebido. Na mesma aula ou
na aula seguinte, pedir aos grupos que compartilhem
suas descobertas com a turma. Juntando as análises, os
alunos perceberão elementos importantes de construção
do romance lido e estarão mais aptos a ser críticos
com relação a outros livros que lerem. (Habilidades de
referência: EF69LP47 e EF69LP49.)
•

Perguntar aos alunos se eles sabem a diferença entre
discurso direto e discurso indireto. Pedir a eles que, em
conjunto, encontrem no livro exemplos de discurso direto
e de discurso indireto. Em seguida, solicitar aos alunos que
reescrevam os exemplos encontrados, alterando o tipo
de discurso. Promova uma roda de leitura para que eles
compartilhem suas reescritas. (Habilidade de referência:
EF69LP47.)

•

No capítulo 3, há a transcrição de uma carta que o casal
Welrush escreveu para a senhorita Chignon. Ler com os
alunos o capítulo da carta e, conjuntamente, observar a
estrutura do texto. Pedir a eles que escrevam uma carta
com a resposta da senhorita Chignon recusando o trabalho
por causa das exigências impostas. Nesta atividade,
é interessante explorar as diferentes possibilidades
de resposta: pode ser uma resposta irônica, ofendida,
indiferente, curiosa, compassiva. Depois, orientar os
alunos a lerem suas cartas para a turma. (Habilidade de
referência: EF67LP36.)

•

O capítulo 4 traz a descrição da partida do navio, que teria
sido registrada nos jornais da época. Levar para a sala
de aula um jornal e explorar com os alunos as diferentes
modalidades de textos presentes na publicação impressa:
reportagens, textos opinativos, crônicas, quadrinhos,
entre outros. Em seguida, solicitar a produção de um texto
informativo (reportagem), noticiando a partida do navio.
Caso ache pertinente, passar o início do filme Titanic
(1997, do diretor James Cameron) em que se pode ver
os passageiros embarcando e se despedindo, para que

Capa do DVD do filme Titanic.

eles vejam como era uma partida de navio antigamente.
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Lembrar os alunos de utilizar as informações transcritas
no texto, porém transformando-as para que percam
suas características cômicas. (Habilidade de referência:
EF69LP06.)
•

Explicar à turma que o texto do livro é rico em descrições
caricatas de personagens. Pedir a eles que destaquem
exemplos desse tipo de discurso e identifiquem onde se
encontra o exagero que o caracteriza. Depois, solicitar
que reescrevam o texto, procurando descrever as
mesmas características de forma objetiva. (Habilidade de
referência: EF69LP47.)
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE
Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou
áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na
obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Os Estados Unidos e a migração
A personagem Eugénie Chignon migra de navio da Inglaterra
para os Estados Unidos para trabalhar. Essa viagem foi feita
por milhares de pessoas, de várias partes do mundo, em
busca de melhores condições de vida, fugindo de guerras e
de consequências de guerras. Esse movimento migratório
é comum na formação dos países e o vemos ocorrer com
frequência, ainda hoje.
Imigrantes avistam a Estátua da
Liberdade, em Nova York. Gravura de
aproximadamente 1887.

O século XX é o século da imigração. A partir de finais do
século XIX, cerca de 400 milhões de homens, mulheres e
crianças juntaram os haveres e meteram-se à estrada em
busca de um lugar melhor para viver. Não o fizeram por
opção. Não foram eles que escolheram deixar o pouco que
tinham e enveredar por um futuro incerto num país onde
não conheciam ninguém, cuja língua não falavam, onde
nem sempre havia mercado para as suas aptidões e onde
muitas vezes nem sequer eram bem-vindos. À exceção de
uns tantos jovens que partiram das suas aldeias em busca
de aventura, abandonando estruturas sociais opressivas,
quem emigrava — como ainda hoje acontece — raramente
o fazia num clima de alegria e de coração ao largo. O que
explica o silêncio a que se remetem muitos imigrantes
quando instados a contar as suas histórias. Os dias de
abandono do passado são dias que preferem não ter de
recordar. É disso, todavia, que é feita a história de Ellis
Island, situada no porto da cidade de Nova Iorque — de
lembrança. Lembrança de umas coisas, esquecimento
de outras. Trata-se de um monumento notável a todos
aqueles que construíram os Estados Unidos da América,
e de um indicador de exceção sobre o modo como o país
olha para o seu próprio passado. [...] Desde a abertura,
em 1892, até ao encerramento, em 1954, por falta
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de clientela, Ellis Island acolheu um total de cerca de
20 milhões de imigrantes — chegavam dez mil por hora,
em média, nos anos de maior afluxo. Quarenta por cento
dos nacionais descendiam de pessoas que por ali tinham
passado, e a ilha testemunhou o maior movimento
migratório da história da humanidade.
HOMEL, David. Ellis Island, porta da América. Público, 1o jan. 2000.
Disponível em: <https://www.publico.pt/2000/01/01/jornal/ellisisland-porta-da-america-138206>. Acesso em: 23 maio 2018.

Atividades
Arte

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das
seguintes habilidades: “(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo
e no espaço” e “(EF69AR06) Desenvolver processos de
criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo
uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais”.
•

A história se passa na década de 1930. O autor, logo
no início, escreve que existem muitas diferenças
entre aquela época e a atual: “Durante a história da
humanidade, muitas coisas mudaram: a forma de se
vestir, a forma de construir e a forma de destruir. [...]”.
Pedir aos alunos que, em grupos, procurem identificar, no
texto e nas ilustrações, elementos que indiquem a época
em que se passa a história. Em seguida, solicitar que
estabeleçam uma comparação entre as características
identificadas e as atuais. Depois, propor que pesquisem
detalhes visuais sobre a época retratada no livro, como
vestimentas, penteados, tipos de edifício, móveis, entre
outros. Pedir também que criem uma ilustração utilizando
os elementos pesquisados nas imagens do livro. Eles
podem desenhar, fazer colagens, fazer colagens digitais
e imprimir etc. Em dia combinado, promover uma
apresentação dos trabalhos, para que cada aluno explique
a sua ilustração e o material que usou.
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Ciências

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento da seguinte
habilidade: “(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados
por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas
populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de
espécies, alteração de hábitos, migração etc.”.
•

Durante a viagem de navio, a senhorita Chignon liberta
acidentalmente alguns tucanos que vinham em gaiolas,
na bagagem de lady Westminster de Murk. Naquela época,
era considerado elegante possuir aves de países tropicais,
que eram denominadas espécies “exóticas”. Hoje em dia,
o tráfico de animais silvestres é crime, mas mesmo assim
ameaça muitas espécies em todo o mundo. Pedir aos
alunos que, em grupos, pesquisem o tema e partilhem com
a turma o que descobrirem a respeito. Propor a elaboração
de um mapa que identifique os animais que estão sob
ameaça de extinção, divididos por região.

Geografia

A atividade a seguir introduz uma habilidade que será
trabalhada com profundidade no 8o ano: “(EF08GE01)
Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo
planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes
períodos da história, discutindo os fatores históricos e
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da
população humana pelos continentes”.
•

Conversar com os alunos sobre a viagem de navio que
vários personagens do livro fazem no início da narrativa,
indo da Inglaterra para os Estados Unidos. Alguns desses
personagens vão a passeio, outros vão a trabalho, e
outros ainda vão para trabalhar e morar no país. É o
caso de Eugénie Chignon, a preceptora de Alice, que se
muda para o país para cuidar da menina. Esses fluxos
migratórios são bem comuns na realidade da história
das nações de nosso planeta. O ser humano costuma
procurar melhores condições de vida quando a situação no
local onde está morando se torna complicada. Isso pode
acontecer por várias razões: clima, guerras, dificuldades
econômicas do país etc. Os Estados Unidos, país onde se
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passa a história, receberam muitos imigrantes, assim como
o Brasil também recebeu. Dividir a turma em dois grupos:
um vai pesquisar a imigração para os Estados Unidos
e outro para o Brasil. Eles devem fazer uma pesquisa
extensa e mostrar um panorama geral por meio de uma
linha do tempo, com fotos, destacando os principais
povos que migraram para esses países e os motivos que
os levaram a se deslocar. Em dia combinado, cada grupo
deve mostrar a sua linha do tempo e os alunos devem
comparar as informações para que percebam semelhanças
e diferenças entre os motivos que levaram cada povo a
migrar para esses países.

Competências trabalhadas:
•

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer
à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e
testar hipóteses, formular e resolver problemas e
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas. (Geral)

•

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e
multissemióticos que circulam em diferentes campos
de atuação e mídias, com compreensão, autonomia,
fluência e criticidade, de modo a se expressar
e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos, e continuar aprendendo. (Específica de
Língua Portuguesa)

Projeto interdisciplinar
Língua Portuguesa
Arte

Um livro sempre permite múltiplas leituras e também
abordagens multidisciplinares e transdisciplinares.
No projeto Jovens jornalistas, os alunos terão a
oportunidade de desenvolver atividades ligadas a seleção de
conteúdo, redação e fotografia, reproduzindo de forma lúdica
o trabalho jornalístico, ao mesmo tempo que desenvolvem
habilidades de interação com o texto.
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1

Em uma roda de conversa, propor a transformação do livro
em jornal. Comentar o formato jornal, preferencialmente
exibindo um exemplar impresso. Se possível, pesquisar
previamente na internet e levar a turma à sala de
informática para que os alunos se familiarizem com o
formato digital das publicações impressas.

2

Reservar algumas aulas para que os alunos releiam a
obra e selecionem coletivamente cenas consideradas
fundamentais ao entendimento da narrativa. Neste
ponto, é interessante orientá-los sobre os gêneros que
compõem um jornal, além dos requisitos de uma boa
notícia: relevância para a história, ineditismo e elemento
surpresa. É importante que todo esse processo tenha um
planejamento adequado. Para isso, podem ser criadas
equipes que desenvolverão as tarefas a seguir.

3

Dividir os alunos em grupos e entregar a cada um as cenas
definidas em etapa anterior para que redijam as notícias.
Orientá-los sobre o formato dos textos de acordo com o
gênero escolhido. Fazer observações ou correções necessárias
e repassar o texto final, distribuindo-o para os alunos.

4

Definir com a turma qual será a ordem das matérias do
jornal, bem como o número de páginas total da publicação.

5

Solicitar aos alunos que preparem, com o auxílio do
professor de Arte, as imagens que ilustrarão as matérias.
Uma sugestão é a produção de fotografias, com a
participação dos alunos representando os personagens.
Para isso, eles devem providenciar figurinos e cenários
adequados.

6

Conversar com o grupo sobre como a atividade será
apresentada para a comunidade escolar — se será um jornal
impresso ou digital —, escolher a data mais adequada para o
lançamento e providenciar o material de divulgação.

7

Com a ajuda do professor de Informática, orientar os alunos
na composição do jornal. Para isso, podem ser usados
softwares amadores de composição de texto e imagens.
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8

Os preparativos e a produção de cenário e das imagens
poderão ser registrados com fotografias e vídeos de
depoimentos dos alunos (previamente autorizados pelos
seus responsáveis).

9

No dia do lançamento, é interessante haver uma
apresentação sobre o projeto. Após a exibição ou a
distribuição do jornal, encerrar o evento utilizando
um vídeo com as fotos e os depoimentos dos alunos
comentando sobre a elaboração e a execução da atividade.

Competências trabalhadas nesse projeto:
•
Créditos das imagens

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e
multissemióticos que circulam em diferentes campos

p. 3: Acervo pessoal
p. 4: Acervo pessoal

de atuação e mídias, com compreensão, autonomia,

p. 4: Acervo pessoal

fluência e criticidade, de modo a se expressar

p. 9: Everett Historical/Shutterstock.com

e partilhar informações, experiências, ideias e

p. 10: Biblioteca Britânica, Londres
p. 11: Cia Editora Nacional

sentimentos, e continuar aprendendo. (Específica de

p. 12: Editora FTD

Língua Portuguesa)

p. 18: Titanic. James Cameron. Paramount
Pictures. EUA. 1997
p. 20: Everett Historical/Shutterstock.com

•

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho
coletivo e colaborativo nas artes. (Específica de Arte)

material de apoio ao professor

25

