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Resumo 

 

A Literatura, em especial a Literatura Infanto-Juvenil, assume um papel de 

destaque na educação, na transmissão de saberes e no desenvolvimento do mundo 

imaginário e fantástico da criança. 

Luísa Ducla Soares, uma das mais prestigiadas escritoras da Literatura Infantil, 

consegue através da sua escrita elevar a criança a uma viagem por um mundo novo – o 

mundo da imaginação. Tal facto pode constatar-se através da análise de algumas das suas 

obras: Os ovos misteriosos, Doutor Lauro e o Dinossauro, A Princesa da Chuva, A menina 

Verde e Um filho por encomenda. Esta análise semiótica e temático-simbólica pretenderam 

dar uma nova visão das suas obras, que revertem para uma mensagem direccionada para a 

aceitação da diferença. Por último, realizámos a análise da aplicação prática dos contos 

num contexto escolar. Através da leitura e de outras actividades realizadas, procurámos 

proporcionar às crianças momentos de diversão e de apelo aos valores. 

Desta forma, consideramos cumpridos os objectivos que nos propusemos quando 

da escolha do tema desta dissertação: A aceitação da diferença e a educação para os 

valores em Luísa Ducla Soares. 
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Abstract 

 

Literature, especially children's literature, assumes a prominent role in education, 

knowledge transmission and development of the imaginary and fantastic world of the 

child. 

Luísa Ducla Soares, one of the most prestigious writers of books for children, 

through her writing can raise the child on a journey to a new world - the world of 

imagination. This fact can be seen by examining some of his works: Os ovos misteriosos, 

Doutor Lauro e o Dinossauro, A Princesa da Chuva, A menina Verde e Um filho por 

encomenda. This semiotic analysis thematic-symbolic intends to give a new vision of her 

works, they revert to a message directed to the acceptance of difference. Finally, we 

conducted an analysis of the practical application of the short stories in an educational 

context. Through reading and other activities, we tried to give children a fun time and an 

appeal to values. 

Thus, we believe it meets the objectives we set ourselves when choosing the theme 

of this thesis: The acceptance of difference and values education in Luísa Ducla Soares. 
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Introdução 

 

O estímulo à imaginação pela narrativa (…) é uma 

verdadeira pedagogia da criatividade – que terá mais tarde 

reflexos não só no sentido de liberdade do homem adulto 

perante os sistemas mecanicistas que o rodeiam, como na 

invenção científica, no pensamento filosófico e na criação 

artística ou poética (Quadros apud Bastos 1999: 30).  

 

 Nos últimos anos, a Literatura Infanto-Juvenil ganhou uma nova dimensão na 

sociedade dado, o seu valor e a sua importância para o desenvolvimento e para a formação 

das crianças. Nas escolas e no seio das famílias, há uma crescente preocupação em 

proporcionar à criança o mais cedo possível o contacto com os livros.  

Não só pelos valores que transmite mas também pela forma como cativa as crianças 

para o mundo da fantasia e do imaginário esta Literatura para a infância tem vindo a 

crescer ao nível oferta e a procura. Com o aumento da procura, deu-se consecutivamente 

uma maior preocupação, por parte de quem escreve, para aumentar a qualidade destas 

obras. Este é, sem dúvida, um dos meios de comunicação mais importante entre adulto e 

criança, no sentido de educar para novos valores, numa sociedade que, por vezes, se 

apresenta desgastada e parece esquecer a noção de aceitação da diferença. 

 Centramos, então, o nosso estudo em alguns contos da vasta obra, da tão prestigiada 

escritora de Literatura Intanto-Juvenil, Luísa Ducla Soares. A qualidade das suas obras, 

associada ao carácter maravilhoso da sua escrita, tornam as crianças cada vez mais 

apegadas aos seus contos. Também a linguagem simples e o texto geralmente curto são 

características que marcam a escritora e tornam-se elementos essenciais para cativar os 

leitores e os transportar para um lugar onde impera a magia. Assim, o estudo a que nos 

propomos incidirá na análise dos contos: Os ovos misteriosos, Doutor Lauro e o 

Dinossauro, A Princesa da Chuva, A Menina Verde e Um filho por encomenda. É, pois, 

nosso objectivo, através da fantasia e do imaginário, transportar as crianças para um lugar 

mágico onde elas melhor compreenderão o mundo que as rodeia 

 

O imaginário, o sonho, o desejo, a audácia, o Outro, a desmesura, a ambiguidade, a 

gratuitidade, as interrogações e outras demandas constituem elementos igualmente 

importantes na definição dos ser humano, e os contos possibilitam ao sujeito, de uma 

forma natural, o seu acesso a elas (Azevedo 2009: 22). 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

10  

 

 Numa primeira parte do nosso trabalho, apresentaremos alguns conceitos de 

Literatura, dando uma especial atenção à Literatura Infanto-Juvenil enquanto conceito e 

função motivadora que assume para cativar as crianças para a leitura. Esta primeira parte 

englobará, também, uma reflexão quanto à importância do livro no desenvolvimento da 

criança – quanto à imaginação, à criatividade, à linguagem, à leitura e à escrita. Iremos, 

ainda, dar especial atenção à aceitação da diferença nos contos de Luísa Ducla Soares. 

Com o seu discurso expressivo, irónico, lúdico e humorístico, a escritora visada aborda 

temáticas importantes e que causam preocupação nos dias de hoje: a aceitação da 

diferença, a aceitação do outro, a crítica à sociedade de consumo, a adopção, entre outros 

temas e valores. Sendo o humor e o apelo à imaginação e à fantasia aspectos característicos 

das suas obras, não poderíamos deixar de referir o conceito de nonsense e perceber até que 

ponto este é visível nas suas obras. Ainda nesta nossa passagem pelos contos de Luísa 

Ducla Soares dedicaremos a nossa atenção à escritora e às obras que irão ser alvo de estudo 

num momento seguinte. Tentaremos perceber até que ponto a infância desta foi crucial 

para a sua afirmação enquanto escritora e a influência que esta terá tido na sua escrita, mais 

concretamente, nas temáticas que esta se propõe apresentar nas suas obras. De facto, Luísa 

Ducla Soares é uma escritora de renome no panorama da Literatura Infantil, mas a selecção 

das obras por nós realizada não se prendeu essencialmente com esse facto. Numa primeira 

triagem realizada, apercebemo-nos facilmente que todas as suas obras têm a finalidade de 

transmitir uma mensagem aos mais novos, de uma forma mais ou menos implícita. No 

entanto, como factor de selecção incidimos em contos em a escritora aborda a problemática 

da diferença, mais concretamente, da aceitação da diferença. Assim, todos os contos que 

iremos trabalhar conferem uma visão preocupante sobre esta temática e, através de 

animais, cientistas, príncipes ou princesas transmitem à criança – ouvinte ou leitora – uma 

mensagem onde impera o bom senso e o apelo à construção de um mundo de valores mais 

“rico”. Todas estas obras abordam esta temática segundo diferentes perspectivas e 

confrontando a criança para diferentes formas de encarar a diferença. 

Neste sentido, ainda dentro desta parte, iremos debater o tema da diferença e da 

educação para os valores. Partiremos dos conceitos de diferença e de igualdade para 

percebermos a importância destes na sociedade, pois são eles que determinam a aceitação 

e a rejeição. A importância da família e da escola para essa transmissão de valores não 

passará despercebida e merecerá a nossa reflexão. É importante que, desde cedo, as 
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crianças sejam sensibilizadas para esta temática para que, quando deparadas com uma 

situação destas, não tenham o factor de rejeição como solução da mesma. 

A segunda parte incidirá sobre a análise das obras de Luísa Ducla Soares, 

anteriormente mencionadas, segundo uma perspectiva comparativa e contrastiva, onde se 

focará a importância das categorias da narrativa – tempo, espaço, narrador, personagens – 

da temática em análise e da simbologia representada nos contos. 

 Numa primeira fase faremos, uma análise semiótica dos contos segundo os modelos 

preconizados por Courtès e Ana Cristina Macário Lopes, não deixando de mencionar 

Greimas. Courtès e Ana Cristina Macário Lopes debruçam-se sobre a dinâmica da 

narrativa, em que o herói da história deverá passar por várias provas ou estádios que 

deverão conduzi-lo à resolução final. Por sua vez, Greimas debruça-se sobre as acções e as 

funções dos actantes – personagens – que conduzirão à resolução da narrativa. 

Posteriormente, daremos relevo à análise simbólica das obras, no sentido de 

percebermos e comprovarmos a temática a que nos propomos, pois as coisas não surgem 

ao acaso e a simbologia que elas representam “procuram essencialmente sugerir, através do 

valor musical e simbólico das palavras, uma visão pessimista da vida, estados de alma” 

(D.L.P.C. da Academia das Ciências de Lisboa 2001: 3414)
1
. 

 A terceira parte do nosso trabalho centrar-se-á na aplicação prática dos contos num 

contexto de sala de aula. Os destinatários estão divididos por três turmas diferentes do 

Liceu Francês do Porto: alunos do pré-escolar – sala dos 5 anos, do 1º e do 2º anos do 

Ensino Básico. Aplicaremos os conteúdos de forma distinta, visto serem alunos de 

diferentes faixas etárias. Ao longo desta abordagem prática, procuraremos cativar a 

atenção dos nossos alunos, realizando actividades diversificadas e apelaremos à 

participação destes, com o intuito de enriquecermos, ainda mais, as suas aprendizagens. 

Enquanto educadores que somos, estaremos também a incentivar ao contacto com o livro, 

a permitir à criança o manuseamento do mesmo e a apelar ao gosto pela leitura e pela 

escrita. Para finalizarmos o nosso estudo, restar-nos-á apresentar alguns gráficos como 

forma de análise dos resultados obtidos da nossa “prática” e mostraremos alguns desenhos 

realizados pelas crianças a constatarmos a projecção destas e a assimilação da mensagem 

que cada um dos contos pretenderá transmitir.  

                                                 
1
 D.L.P.C. é a referência por nós empregue para designar o Dicionário de Língua Portuguesa 

Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa. 
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Este estudo e este apelo à participação das crianças ajudará a desenvolver e a 

enriquecer o crescimento delas, adultos de amanhã, com vista a uma formação mais rica, 

do ponto de vista da aquisição dos valores e do seu enriquecimento pessoal e social. Desta 

participação conjunta do texto e dos pequenos leitores, também o nosso trabalho sairá 

enaltecido bem como as histórias que lhes serão dadas a conhecer ganharão um novo 

“brilho”. 
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A Literatura Infanto-Juvenil e a criança 
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 Ao longo deste estudo, pretendemos demonstrar como as obras de Literatura 

Infantil ajudam as crianças ou os jovens leitores a ultrapassarem os problemas que o 

próprio crescimento lhes coloca e que, muitas vezes, os leva a serem descriminados pela 

sociedade em que estão inseridos. Assim, iremos centrar o nosso estudo na análise de cinco 

obras de Luísa Ducla Soares e proceder à aplicação prática das mesmas aos alunos do pré-

escolar e do 1º ciclo do Liceu Francês do Porto. 

 Primeiramente, iremos tecer algumas considerações teóricas, de forma a provar o 

estudo prático a que nos propomos. Para isso, faremos referência a algumas considerações 

em torno do conceito de Literatura Infanto-Juvenil, sem esquecer o próprio conceito de 

Literatura e, consequentemente, comprovar que ambos os conceitos são veículos 

transmissores de valores e exercem nas crianças uma influência importante. 

 De seguida, focaremos a importância do livro, de modo a compreendermos a sua 

utilidade no crescimento e no desenvolvimento da criança. Neste seguimento, a nossa 

atenção centrar-se-á em Luísa Ducla Soares e nos temas abordados nas suas obras de 

Literatura Infantil que, para além de contribuírem para a formação do público leitor ou 

ouvinte, suscitam na criança um despertar para a imaginação e para a sensibilidade. 

 O tema da aceitação da diferença está patente nas obras que iremos trabalhar e, 

como tal, não poderíamos deixar de lhe dar alguma importância. Assim falaremos da 

diferença e da aceitação desta, que nem sempre é pacífica, mesmo no seio das crianças. 

Não poderemos deixar de referir a importância de educar e transmitir esses valores, desde 

cedo, para que a criança durante o seu crescimento tenha uma abordagem positiva quando 

confrontada com essas situações. 

 Neste sentido, os textos que falam da diferença assumem uma função importante, 

pois confrontam as crianças com esta problemática da diferença e ajudam-na a ultrapassar 

e a construir o seu mundo interior. Assim se justifica a nossa selecção de obras, já que 

todas elas abordam esta temática mas proporcionam contactos e experiências diferentes 

com esta realidade. A diferença não está no facto de sermos homens ou mulheres, gordos 

ou magros, altos ou baixos: ela vai mais longe até à diferença de cor, de aceitar um filho 

que não saiu do nosso ventre ou até mesmo de aceitar alguém, apesar das suas limitações 

físicas ou mentais. 
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1.1. Considerações em torno do conceito de Literatura Infanto-Juvenil        

                      

A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, 

é a realidade recriada através do espírito do artista e 

retransmitida através da língua para as formas, que são os 

géneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. 

Passa, então, a viver outra vida, autónoma, independente do 

autor e da experiência de realidade de onde proveio 

(Coutinho 1978: 9-10). 

 

Antes de nos debruçarmos sobre o conceito de Literatura Infanto-Juvenil, é 

importante reflectir sobre a definição de Literatura. Assim sendo, coloca-se a interrogação 

“O que é a Literatura?”. Esta questão tem suscitado alguma discussão junto dos estudiosos 

que se dedicam a este tema. No entanto, todos são unânimes em declarar que a sua 

existência surgiu com a necessidade do Homem transmitir aos outros as suas vivências e os 

seus valores. Por sua vez, se tivermos em conta a origem do termo literatura podemos 

verificar que a palavra Literatura deriva do Latim “litteratura” que “significa saber relativo 

à arte de escrever e ler, gramática, instrução, erudição” (Silva 2000: 2). Mas este desígnio 

de Literatura foi sofrendo alterações, ao mesmo tempo que surgia a necessidade de incluir 

neste conceito aquilo a que chamamos géneros literários. 

Por sua vez, na sua obra Teoria da Literatura, Aguiar e Silva, para definir o 

conceito de Literatura, faz referência a Voltaire que caracteriza a literatura como uma 

forma particular de conhecimento, mas não como uma arte específica: “ une connaissance 

des ouvrages de goût, une teinture d’histoire, de poésie, d’éloquence, de critique” (Voltaire 

apud Silva 2000: 4). Acrescenta, ainda que  

 

La littérature n’est point un art particulier; c’est une lunière acquise sur les beaux-arts, 

lumière souvent trompeuse Homère était un génie, Zoïle un littérateur. Corneille était un 

génie ; un journaliste que rend compte de ses chefs-d’ouvre est un homme de littérature 

(Voltaire apud Silva 2000 : 5). 

 

Por sua vez, Salvato Menezes considera “a literatura como o conjunto dos grandes 

livros que foram escritos no mundo, livros que, qualquer que seja o assunto, são notáveis 

tanto pela forma de expressão como pelo seu conteúdo” (Menezes 1993: 11). Deste ponto 

de vista, é a linguagem utilizada nos textos literários que assume a função de seduzir e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
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influenciar o receptor da mensagem para que este mude a sua ideia ou o seu 

comportamento. Assim sendo, podemos sustentar a ideia de que o texto literário tem que 

ser flexível, para que o leitor interprete a mensagem adaptada às circunstâncias (sociais e 

culturais) em que está inserido. 

Ainda numa tentativa de definição de literatura, esta adquire uma nova perspectiva 

se encarada “enquanto sistema”, pois  

 

foi e continua a ser um sistema aberto, cuja evolução no futuro pode modificar de 

maneira relevante a ideia que hoje existe de literatura, e que a literatura, enquanto 

conjunto de textos, é também, correlativamente, um conjunto aberto, não sendo possível 

formular quaisquer regras historicamente recursivas dotadas de capacidade preditiva em 

relação aos textos que, no futuro, se hão-de integrar neste conjunto aberto e que hão-de 

introduzir alterações na dinâmica significativa e axiológica de todo o conjunto (Silva 

2000: 31). 

 

 

 Ora, como referido anteriormente, se a literatura acompanha a consequente 

evolução dos povos, importante para o desenvolvimento da sociedade e das mentalidades 

quer a nível social quer a nível cultural, é natural que este conceito possa sofrer alterações 

quanto ao seu desígnio. Por sua vez, outros são os que defendem que a literatura “não 

abrange, apenas, o que se encontra escrito. (…) É o facto de usá-la como forma de 

expressão, independentemente da escrita, o que designa o fenómeno literário” (Meireles 

2001: 19). A perspectiva focada sublinha que todos os que são alheios às disciplinas de ler 

e escrever não deixam por isso de conhecer um amplo espólio literário transmitido dos 

tempos mais remotos, de memória em memória e oralmente, de geração em geração, 

sofrendo as “transformações que os homens e os tempos lhe vão imprimindo” (idem, 20). 

Na verdade, estas narrativas, sob a forma de contos de fadas, lendas, mitos, sagas mas 

sempre incubidas de uma forte componente maravilhosa, eram mais do que uma forma dos 

povos mais primitivos passarem o tempo. Segundo Nelly Novaes Coelho, “eram um meio 

extremamente eficaz para a transmissão dos valores de bases dos grupos sociais” (Coelho 

s/d: 1). 

Como referíamos anteriormente o conceito de Literatura é muito vasto e pode ser 

encarado de acordo com diferentes perspectivas. Em jeito de conclusão, é necessário referir 

que a Literatura é o reflexo da criação e da produção de determinado autor, mas é também 

uma forma de comunicar e representar uma determinada época, um determinado contexto. 

Importa que ela esteja aberta a uma constante evolução, pois assume um papel histórico, 
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social e cultural na formação das mentalidades que com ela convivem e assume a função 

de transmissora das tradições aos membros das sociedades futuras. 

Para Henriette Bicchonnier, citada por Glória Bastos, “por literatura, entende-se 

geralmente escrita livre inspirada, uma estratégia pessoal do autor, não tendo a 

preocupação de agradar a ninguém em particular. É o mundo da literatura” (Bicchonnier 

apud Bastos 1999: 23). Partindo da análise deste conceito de literatura, podemos enunciar 

aquela a que apelidamos de primeira diferença entre literatura e literatura-infantil. Se a 

literatura não tem como preocupação satisfazer o leitor, por sua vez, é fundamental que o 

autor de literatura-infantil tenha como principal objectivo encantar o público infantil e 

sensibilizar as crianças para a leitura e para a escrita. 

Neste sentido, coloca-se outra questão: Será que a Literatura Infantil faz parte da 

Literatura em Geral? As diversidades de resposta a esta questão são consideráveis, mas 

parece-nos pertinente referir Cecília Meireles, pois esta responde à nossa questão de uma 

forma clara: “evidentemente, tudo é uma Literatura só. A dificuldade está em delimitar o 

que se considera especialmente do âmbito infantil” (Meireles 1984: 20). Ora, essa 

delimitação é indiscutivelmente realizada pela criança. 

Assim, a Literatura Infanto-Juvenil difere da Literatura em geral, na medida em que 

o público a quem esta se destina é um público preciso, a criança ou o jovem, e o factor 

motivação tem que estar aliado a este tipo de escrita. O encanto proporcionado pela leitura 

destas obras não pode ser quebrado, ao mesmo tempo que se desperta na criança uma nova 

visão da realidade. Nesta medida, a literatura infantil “tem desempenhado uma função 

relevantíssima, até aos seus destinatários, na modelização do mundo, na construção dos 

universos simbólicos, na convalidação de sistemas de crenças e valores (Silva 1981: 14). 

Mas, “se a leitura contribui para a formação da personalidade da criança é, sem dúvida, 

porque intervém em momentos particularmente importantes para a formação dessa 

personalidade (Alphèndary apud Rocha 1992: 18). 

Ainda neste seguimento ideológico, podemos dizer que a Literatura Infantil é 

aquela que vai ao encontro dos desejos dos mais novos, as crianças ou os jovens em 

crescimento, que vêem nela uma forma de compreender e, até mesmo, de superar as 

diferenças que o crescimento físico e psicológico contempla. Citemos Armindo Mesquita 

que nos parece demonstrar a ideia por nós apontada: 
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A literatura infantil tem uma grande finalidade primária e fundamental que é a de 

promover, na criança, o gosto pela beleza da palavra, o deleite perante a criação de 

mundos de ficção. Para além disto, tem ainda a função de arreigar as palavras no mundo 

mágico da criança, permitindo-lhe não só entendê-las e usá-las, como também gozá-las 

e desfrutá-las no contexto da imaginação (Mesquita apud Duarte s/d: 11). 

  

Na verdade, a Literatura Infantil tem como objectivo desenvolver e explorar a 

imaginação das crianças e, ao mesmo tempo, dar a conhecer a forma de comunicar e 

representar culturalmente o mundo dela. Esta Literatura escrita para crianças não é 

significado de linguagem simples ou menos cuidada, pois se analisarmos estas obras 

deparamo-nos, na maioria dos casos, com uma exigência linguística que obriga a criança a 

recorrer a formas de descoberta desse mesmo significado. Nestes casos, o recorrer ao 

adulto é frequente, mas as ilustrações assumem um papel de destaque como meio de 

auxílio à compreensão de uma história. Já o ditado popular o diz “vale mais uma imagem 

do que mil palavras” e, de facto, qualquer criança, leitora ou não leitora, pode ler um livro 

destinado à sua idade, desde que este tenha ilustrações. A capacidade de imaginação de 

uma criança é tal que lhe permite “ler” através das imagens. E confrontada com uma 

história escrita numa língua que não é a do seu domínio, ela tem a capacidade de contar a 

história através das imagens. Esta ideia aparece-nos reforçada, na citação que passamos a 

mencionar: 

 

(…) tratam-se de imagens capazes de sugerir a história completa, quando as crianças em 

causa não sabem ler. As imagens estimulam a narração oral e acompanham-na. Os 

livros ilustrados para crianças pequenas constituem um convite ao jogo de narrar em 

voz alta e as ilustrações são o elemento que provoca os relatos orais que ilustram 

(Torres 2002: 264). 

 

A importância das ilustrações prende-se não só com o facto de quanto mais 

coloridas mais atractivas se tornarem as obras destinas ao público jovem mas, também, 

com o facto de permitirem ao seu leitor vaguear pelo mundo da fantasia e da imaginação, 

como se estivesse a viver aquele momento, assumindo a figura da personagem. A ideia de 

que nos livros dirigidos para o público infantil a ilustração possui um papel de destaque 

está cada vez mais assegurada e esta assume um factor importante de selecção e de 

motivação para a leitura e para a definição de gosto ou não gosto. No entanto, é necessário 
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não esquecer que a ilustração é importante, mas a linguagem não pode cair para segundo 

plano. Existe uma relação de dependência entre as duas. 

 

 

(…) imagem não substitui um texto escrito. Mas, também, para certas mensagens, o 

texto escrito não substitui uma imagem. Ou seja: quando se pretende passar uma 

determinada mensagem à criança pequena, (…) através do recurso ao livro infantil, a 

linguagem verbal torna-se insuficiente, uma vez que não consegue, por si só, evocar 

todas estas situações retratadas numa história. (…) a criança que se encontra no 

processo de aquisição de palavras, que possui estruturas de vocabulário simples, com 

situações, acções e objectos do quotidiano, encontra na imagem um auxiliar 

importantíssimo (Torres 2002: 263). 

 

 

Em relação à abordagem realizada anteriormente, no que concerne à linguagem 

utilizada neste tipo de textos, importa acrescentar que esta assume um papel pedagógico de 

relevância, na medida em que o contacto com as palavras permite um enriquecimento das 

crianças. A linguagem torna-se mediadora entre a realidade transmitida através dos contos 

e a criança em desenvolvimento. Por outro lado, permite um contacto com a língua 

materna e respectivo aperfeiçoamento da mesma, dando a conhecer ao leitor diferentes 

formas de comunicar através das quais ele vai representar os seus sentimentos. Se, por um 

lado, a Literatura Infanto-Juvenil permite à criança desenvolver o seu mundo imaginário e 

rever-se nele, também lhe permite momentos de fuga através do sonho e ilusão que esta 

pode ajudar a criar.  

A maioria dos contos de Literatura Infantil, independentemente do carácter 

moralizante que esta represente, termina com a glorificação do herói, mesmo que este 

pretença a uma classe inferior ou apresente características pouco semelhantes ao público 

em questão. Não esqueçamos que o mundo que rodeia as crianças e os jovens destinatários 

deste texto literário nem sempre tem um final tão cor-de-rosa como é retratado nas obras 

de Literatura Infanto-Juvenil.  

De par com a leitura dos contos assiste-se, muitas vezes, a um trabalho, por parte da 

família ou do educador, de forma a consciencializar as crianças para a realidade 

representada e para que elas sejam capazes de a aplicar na sua vida, ao longo do 

crescimento a que estão sujeitas. Os tabus devem ser postos de lado e, de uma forma 

fantástica e maravilhosa, recorrendo à Literatura Infantil, deixamos de ter crianças alheias 

à realidade para passarmos a ter futuros adultos mais tolerantes e mais conscientes. Como 
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tal, é necessário que a Literatura para crianças continue a acompanhar a evolução da 

própria sociedade na qual estão inseridos os seus leitores. 

Podemos concluir que a Literatura Infanto-Juvenil – conjunto de produções 

literárias destinadas às crianças e aos jovens –  tem como finalidade educar transmitindo 

valores pedagógicos, linguísticos, incentivando à leitura e à escrita, mas não devemos 

esquecer a sua componente maravilhosa que permite proporcionar verdadeiros momentos 

de prazer e magia. E, sempre com a consciência do relevo desta magia e deste mundo 

imaginário na vida humana, terminámos com a citação de Manzano, para o qual “guardar 

intacta a possibilidade de se emaravilhar perante o real assim como perante o imaginário é, 

pensamos nós, a marca de um homem verdadeiramente completo, no qual a inteligência 

não destruiu a alma e o espírito” (Manzano apud Bastos 1999: 30). 

 

 

1.2. A importância do livro no desenvolvimento da criança 

 

A infância é o melhor momento para o ser humano iniciar o 

seu percurso no mundo das palavras e, é nesta fase, que 

revela um maior interesse pela leitura (Bamberger).  

 

A criança é emoção, intuição, verdade, sensibilidade... A 

criança é hoje e sempre. Não dependeu do que esta ou 

aquela sociedade pensou sobre ela, para ser... E sempre 

brincou e sonhou, só não o fez quando foi domesticada, 

aprisionada... um sonho meu: que todas as crianças do 

Planeta Terra pudessem livremente ter acesso ao brincar, ao 

sonhar, quer pelo seu imaginário quer por  todas as suas 

formas, em especial o pleno acesso ao Livro! (Saraiva apud 

Góes 2002: 37). 

 

 Nos dias de hoje, a televisão faz parte do dia-a-dia das crianças cativando a tenção 

destas, através da diversidade de programas que oferece, cujas imagens coloridas atraem as 

crianças levando-as a passar horas à frente da dita caixa mágica. No entanto, apesar desta 

diversidade, a televisão não dá á criança a oportunidade de ser ela a fazer a sua própria 

selecção e “irá influir na formação do gosto das crianças, criando a habituação a certo tipo 

de enredos e situações” (Rocha 1992: 16) pouco aconselháveis à sua idade. Mas para 

aqueles que pensavam que as novas tecnologias ditariam o fim dos livros, isso não se tem 

verificado, como podemos constatar nas palavras de José Barbosa Machado, pois “as novas 
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tecnologias, ao contrário do que inicialmente se pensou, não assistiram à sentença de morte 

dos livros. Deram-lhes um novo impulso” (Machado 2002: 154). 

Neste sentido, foi necessário repensar as estratégias de incentivo à leitura e ao gosto 

pelo contacto com o livro, não esquecendo que este contacto deve iniciar-se o mais cedo 

possível, de forma a despertar desde logo a atenção da criança para a audição de histórias, 

como também permitir-lhe o manuseamento do livro. Como refere Natércia Rocha, no seu 

livro Breve História da Literatura para Crianças em Portugal, “não se nasce com amor ou 

desamor pela leitura” (Rocha 1992: 18) e compete aos escritores, ilustradores e editores, 

numa primeira fase, estabelecer essa relação afectiva e manter viva a chama que as une. 

Para Luísa Ducla Soares  

 

Escrever para crianças exige respeito e a convicção bem arreigada de que nada é bom 

demais para elas. Implica a paciência de andar com um poema dias e dias a martelar na 

cabeça em busca da melhor solução para um verso coxo. Implica a coragem de refazer 

ou deitar fora muito do que produzimos. Implica a humildade de nos sentarmos de 

joelhos, à altura dos miúdos e, cara a cara, ouvirmos as suas reacções (Soares s/d: 34). 

 

Nesta matéria, também pais e educadores são sensibilizados a imprimir nas crianças 

o gosto pelo livro e pela leitura, pois se as crianças sentirem que o adulto valoriza os livros 

e faz deles uso, também elas vão querer partilhar dessa experiência e dessa relação 

afectiva. 

Este contacto físico que o livro possibilita é bastante positivo para a formação do 

leitor pois facilita a leitura e o apego ao texto e às imagens. A criança pode ler quando e 

onde quiser, ao seu próprio ritmo, lê e relê as vezes necessárias à sua compreensão, 

permitindo-lhe meditar sobre a mensagem e realizar todo o processo idealização. O livro 

traz conhecimento, ajuda as crianças a definir as suas orientações, a resolverem os seus 

problemas e a escolherem os caminhos a seguir, no seu processo de crescimento até à fase 

adulta. Como escreveu Bettelheim, citado por Manuel Bragança dos Santos, na sua 

reflexão com o tema A magia do conto no desenvolvimento integral da criança: 

 

Para que uma história possa prender verdadeiramente a atenção de uma 

criança, é preciso que ela a distrai e desperte a sua curiosidade. Mas, para enriquecer a 

sua vida, ela tem de estimular a sua imaginação; tem de ajudá-la a desenvolver o seu 

intelecto e esclarecer as suas emoções; tem de estar sintonizada com as suas angústias e 

as suas aspirações; tem de reconhecer plenamente as suas dificuldades e, ao mesmo 

tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam (Santos 2002: 117). 
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Nesta linha de pensamento, surgem os Contos de Fadas que “dada a sua brevidade, 

[permitem] a apreensão repentina da totalidade que ele[s] representa[m] (Soares 2003: 15) 

e que, através das suas mensagens, estimulam as crianças no seu processo de aculturação e 

permitem-lhes uma melhor adaptação à realidade. Apesar da sociedade de hoje ser 

diferente daquela em cuja época foram criados os Contos de Fadas, a mensagem que estes 

contos transmitem é intemporal e  

 

conseguem fornecer à criança uma sempre renovada razão para viver [pois] a 

simbologia e a fantasia das diferentes passagens dos contos vão-lhe dando o alento e a 

tranquilidade de que necessita para prosseguir na senda da vida, porque (…) apresenta, 

no final, quadros absolutamente reais, possíveis, protagonizados por pessoas como a 

própria criança, em contextos de perfeito equilíbrio social, maturidade moral e 

independência psicológica, já que as angústias foram superadas e os medos 

ultrapassados (Santos 2002: 120). 

 

Muitas vezes questiona-se a mensagem agressiva que este tipo de contos transmite 

às crianças e se estes serão ou não adequados a estas idades. Ora, esta agressividade é 

transmitida de forma controlada e, no final, assiste-se sempre à glorificação do herói. 

 Nos dias de hoje, em que a insegurança avança, o conceito de família parece estar a 

perder-se e os medos e os receios começam a aumentar, mais se sente a necessidade de dar 

a conhecer à criança estas figuras heróicas, representadas nos contos. Na verdade, os heróis 

sem hesitarem aventuram-se no mundo e ultrapassam os obstáculos, mostrando que é 

possível sair vitoriosos desta batalha da vida. Assim, estes contos são fundamentais para 

que a criança tome contacto com as adversidades da vida e seja capaz de definir os seus 

sentimentos e resolver as suas angústias e medos. Segundo esta linha de pensamento, “tudo 

quanto toca à criança deve portanto ser cuidado com atenção e perícia para que não sejam 

gerados riscos no desenrolar do futuro. [Pois os livros] aí têm estado (…) espalhando 

emoções, deixando recordações, operando segundo vectores variados” (Rocha 1992: 15), 

visando o enriquecimento pessoal do leitor. 

É pois importante o contacto com os livros, a audição dos contos e a visualização 

das imagens que levam as crianças a reconstruir outras histórias e a viajarem pelo mundo 

da fantasia que tanto lhes provoca fascínio. Como referido anteriormente também 

 

a imagem que salta para lá do texto, que sugere mais do que diz, que provoca para 

novos caminhos e diferentes leituras, deixa à criança a liberdade de imaginar de raiz, de 
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ser criativa como os autores, com os autores, descobrindo a riqueza do seu próprio 

imaginário (idem, 23). 

 

Do ponto de vista pedagógico, o livro contribui para a aquisição de novos saberes, 

para o aprofundamento dos conhecimentos e para a formação da criança. As diferentes 

experiências que os livros retratam, para além de enriquecerem as crianças dando-lhes a 

conhecer novas vivências, são também um factor contributivo para as estimular e despertar 

para a realidade que as rodeia. Neste sentido, cabe ao educador orientar e ajudar as 

crianças a descobrirem os seus valores para que estas sejam capazes de se afirmar perante a 

sociedade, tomando as opções mais correctas.  

Na sala de aula, as actividades em torno da Literatura Infantil devem inserir uma 

variedade de textos (contos de fadas, lendas, poesias) e o educador deve possibilitar às 

crianças a oportunidade de fazerem as suas escolhas para leitura, sejam elas pelas 

ilustrações, pela capa, pelo tema, ou por outras inclinações e gostos. Estes factores devem 

ser tidos em conta, pois asseguram o hábito de ler e o sucesso do livro na formação 

pessoal. 

O livro desempenha, ainda, a função de estimular o leitor para a descoberta e 

apropriação da linguagem, permitindo-lhe um desenvolvimento na capacidade de 

comunicação com o mundo. O autor do livro deve ter como um dos objectivos principais o 

uso de uma linguagem apropriada e adequada para que se estabeleça uma ligação 

criança/livro.  

O contacto com os livros desperta na criança o desejo pelo acto de leitura, 

facilitando a sua aprendizagem. Segundo vários estudiosos, a análise dos contos infantis na 

sala de aula permite o desenvolvimento da linguagem na criança e estimula o seu espírito 

imaginário na escrita. A língua materna assume um papel importante, pois vai sair mais 

enriquecida e é através dela que a criança se vai exprimir. 

 A leitura é determinante para o desenvolvimento pessoal e social da criança, pois 

permite o acesso à informação, à formação ao longo da vida e, em contexto escolar, à 

aquisição e ao aprofundamento dos conteúdos programáticos. Ela ajuda o leitor a pensar e 

reflectir, a conhecer os outros e a si mesmo, no fundo, ela exprime uma visão do mundo 

real e ficcional. Citando Aquilino Ribeiro, Luísa Ducla Soares dá-nos uma definição de 

leitura: “A leitura (…) pode ser e é uma [forma] de ensinança sem deixar de ser uma 
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diversão. De modo que a palavra estranha ou ignorada é na leitura como um monumento 

que o turista encontra no seu caminho e visita se é curioso” (Ribeiro apud Soares s/d). 

Assim, e no caso da criança, cada palavra nova é sinónimo de descoberta e saber utilizá-la 

é uma forma de crescimento. 

Todavia se a aprendizagem da leitura funciona como meio estimulante para o 

contacto com os livros, as crianças que ainda não entraram neste processo de aprendizagem 

necessitam de livros com imagens e com pouco ou sem nenhum texto. Em Portugal, este 

tipo de livros só agora começa a ser mais comercializado. No entanto, a imprensa 

estrangeira tem numerosas colecções deste género. Segundo Natércia Rocha, este tipo de 

livro  

 

(…) desempenha uma notável função na dinâmica da relação criança/livro, [afirma 

ainda que] antes da criança empreender o esforço de aprender a ler, proporciona-se-lhe a 

aprendizagem do uso do livro como objecto familiar e fonte de prazer. (…) dado o facto 

de que, por esses livros, a criança pode ser cativada para a aprendizagem da leitura e 

para o hábito do convívio com o livro, toda a atenção que lhes seja prestada se reflecte 

na evolução da criança/leitor (Rocha 2001: 30). 

 

A falta de interesse pelos livros é da responsabilidade da escola e da família. Os 

pais afirmam cada vez mais ter menos tempo para dedicar aos seus filhos e a paciência, 

depois de um dia de trabalho, não permite dedicar o tempo necessário à leitura, passando 

este testemunho para a escola. Esta, por sua vez, utiliza os livros apenas com a finalidade 

de transmitir conhecimentos, não criando a expectativa e a magia de que as crianças tanto 

necessitam. É necessário consciencializar os pais e os educadores para este problema, já 

que a descoberta do livro deve ser realizada com a presença de um adulto que assume a 

função de ajudar a criança a perceber o significado das palavras mais complexas e a 

direcciona para a percepção mais correcta da mensagem. Um momento de leitura entre 

filhos e pais é mais do que um acto de ler e torna-se num momento de prazer e de troca de 

afectos. Como tal, “um livro de literatura infantil deve ler-se por prazer, não obedecendo 

assim às normas das obras didácticas, ainda que, através dele, muito se possa aprender” 

(Soares s/d: s/p). 

Podemos concluir que compete-nos a nós, enquanto educadores, pais e adultos dar 

às crianças a oportunidade de seleccionar as obras literárias que mais se adaptam aos seus 

gostos. Compete-nos estimulá-las e incentivá-las para o gosto pela leitura e pela escrita e 

deixá-las prosseguir viagem pelas páginas dos livros. Na verdade, os livros assumem um 
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papel de extrema importância na sua formação enquanto seres humanos e membros de uma 

comunidade e, segundo Jacqueline e Claude Held, neles 

 

A criança procura confusamente, com os seus próprios meios, sair do real quotidiano 

com o que pode eventualmente comportar de rotina, de fealdade e de estreiteza. Se o 

mundo adulto não sabe propor-lhe medidas sãs para atingir o imaginário, arrisca-se a 

embrenhar-se sozinha no que já não será mais do que uma evasão, uma fuga perante o 

real, contra o real. Uma literatura fantástica de qualidade deve permitir à criança sair do 

real quotidiano para melhor o compreender, o controlar e o ultrapassar. Ela deve ser um 

dos meios que lhe dão sede de decifrar e inventar o mundo: “Imaginar é mergulhar no 

real” (Jacqueline; Held apud Bastos1999: 33). 

 

 Porém, temos de reconhecer, com Luísa Ducla Soares, que “as receitas para fazer 

leitores são às vezes complicadas. Têm de se adaptar às circunstâncias e, em certos casos, 

exigem alguma imaginação. Mas não temos todos nós um saquinho cheio com pedrinhas 

de sal de imaginação?” (Soares s/d: s/p). 

 

 

1.3. A aceitação da diferença nos contos de Luísa Ducla Soares 

 

Não posso viver sem escrever. Pego numa lapiseira como 

se entrasse numa floresta desconhecida, aventurando-me 

pelas veredas que vou, no momento, descobrindo, 

deixando-me assombrar por imagens, palavras, situações. 

Raramente tenho o propósito de dar lições ou veicular 

mensagens. As professoras, os críticos se encarregam de 

descobrir nos meus livros teorias e valores que espelharão 

provavelmente a minha maneira de encarar o mundo. Essa 

rege-se por princípios que fazem parte integrante da minha 

personalidade (Soares 2006: 177-189). 

 

 Antes de passarmos para uma abordagem da escrita Luísa Ducla Soares e da 

temática das suas obras de Literatura Infantil, importa fazer uma breve referência à sua 

vida e perceber de que forma esta  pode ter influenciado este mundo das crianças. 

 Nascida em Lisboa em 1939, Luísa Ducla Soares despertou o bichinho da escrita na 

fase da adolescência e sempre com a intenção de criticar e contestar aquilo de que não 

gostava. O facto de ter um irmão mais novo dez anos e de não gostar dos livros que este 

tinha levou-a a inventar histórias para ele. Alguns anos mais tarde, após uma paragem na 

escrita e o nascimento dos seus filhos, a curiosidade pelo mundo fascinante das crianças 

levou-a a retomar a sua escrita para as crianças, pois, como a própria afirma: “a criança não 
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existe, existem tantas crianças, todas diferentes e descobrir o mundo delas é algo que me 

fascina (Soares apud Maldonado s/d). 

 Para além dos elogios às suas obras, em 1986, recebeu o Prémio Calouste 

Gulbenkein de Livros para Crianças. Em 1996, pela mesma instituição recebeu o Grande 

Prémio de Literatura para Crianças. Mas antes, no ano em que publicou o seu primeiro 

livro dedicado às crianças, em 1972, recusou o Grande Prémio Infantil do Serviço 

Nacional de Informação. 

 Mas foi no mundo das crianças que Luísa Ducla Soares entrou e a elas tem 

dedicado toda a sua obra, escrevendo sem parar e deixando-se levar por esta aventura que é 

a escrita e na qual os afectos assumem um papel importante, pois são eles que a “induzem 

a pegar numa lapiseira ou a sentar-se diante do computador e escrever. Escrevo por amor, 

raiva, indignação, muitas vezes. Os afectos desencadeiam uma premência de expressão” 

(Soares apud Maldonado s/d).  

Sendo uma das mais prestigiadas escritoras portuguesas, Luísa Ducla Soares tem 

uma vasta obra dedicada ao público mais jovem. A sua escrita apela à imaginação e à 

fantasia, retratando o gosto da autora em brincar com as palavras e, ao mesmo tempo que 

faz rir as crianças, transmite-lhes mensagens importantes sobre o mundo e a vida que as 

rodeia. Os seus textos, geralmente curtos e onde predomina o absurdo e o preconceito 

pretendem cativar a atenção da criança para que esta facilmente detecte a mensagem a 

transmitir e entenda os valores da vida. 

A sua obra é caracterizada por uma variedade temática utilizada para retratar os 

problemas da sociedade actual e com os quais a criança se vai deparar ao longo do seu 

crescimento. A guerra, a paz, a aceitação da diferença, a crítica social, entre outros, são 

temas integrantes da sua obra e que se dividem pelo texto poético, narrativo ou de 

recuperação de tradição oral. Apesar desta diversidade temática, todos os seus textos 

seguem as linhas da educação para os valores, que a própria autora considera serem o 

reflexo da sua infância. Este seu olhar atento para os mais desfavorecidos e a sua 

preocupação com a aceitação da diferença são fruto da rejeição que ela própria sentiu no 

seio da sua família. Não que tenha sido ela a sofrer algum acto discriminatório, mas, como 

pertencia a uma classe social que não era das mais desfavorecidas, era induzida pela sua 

mãe a descriminar todos aqueles que aos seus olhos não pertenciam a esse patamar social. 
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 Outra das características marcantes da sua escrita é o recurso frequente ao mundo 

do maravilhoso, onde as personagens (fadas, princesas, monstros, dragões, cientistas) 

articuladas com a temática e os cenários criados pela autora levam a criança a ver o mundo 

e os problemas reais numa outra perspectiva. Nos seus contos, Luísa Ducla Soares leva o 

leitor para um “universo maravilhoso do qual, a todo o momento, parecem soltar-se apelos 

à intervenção do pequeno leitor, sendo este convidado” (Silva apud Rodrigues s/d
 a

: 3) a 

participar na descoberta do que irá acontecer de seguida. Assume, ainda nos seus contos, 

uma “habilidade em colocar-se na perspectiva da criança enquanto leitora/ouvinte, 

dialogando com ela e colocando-a, por vezes, no papel de narrador” (Rodrigues s/d: 5), 

divertindo-se com as palavras. 

 As princesas e os príncipes são personagens que integram as suas obras, mas são os 

animais que ocupam lugar de destaque nas suas histórias. Este facto prende-se com a 

infância da autora, grande parte dela, passada em contacto com a natureza e com os 

animais. Daí confessar que estabeleceu 

 

desde muito cedo, laços afectivos com os animais. [E que gosta] de os olhar nos olhos, 

de igual para igual, considerando que este planeta não é só dos homens mas de todos os 

que o habitam. Alguns dos meus melhores amigos, dos mais autênticos, dos mais leais 

têm sido animais (Soares apud Maldonado s/d). 

  

Estas duas últimas características que acabamos de referir – o conto maravilhoso e 

os contos de animais – deverão ocupar lugar de destaque nas leituras da criança pois, como 

refere Glória Bastos, os escritores  

 

ao dirigirem-se à criança numa linguagem simbólica, permitem-lhe aprender a enfrentar 

certos problemas e a articular o seu mundo interior com as experiências que vai 

vivendo. [Pois] pela identificação com certas personagens, o conto consegue “dialogar” 

com a criança, e deste diálogo nasce muitas vezes a desejada e necessária tranquilidade 

de que a criança necessita para apaziguar as suas angústias (Bastos 1999: 73). 

 

 Neste sentido, as obras de Luísa Ducla Soares são dotadas de uma simbologia 

determinante para a construção da mentalidade da criança e assumem um papel importante 

no desenvolvimento da criança leitora, respondendo às suas dúvidas e às suas inquietações. 

 Também a sua obra poética, fruto de uma recolha de tradição oral, a autora adapta-a 

à realidade actual e, mais uma vez, com o recurso a jogos de palavras e a uma linguagem 

cativante e divertida retrata o mundo da criança que acaba por se rever naqueles textos. 
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 Como já referimos, Luísa Ducla Soares, nas suas obras, com base no humor e na 

ironia retrata a realidade da criança ou alerta-a para confrontos futuros, em que esta vai ser 

posta à prova. Assim, não só nas obras que seleccionamos para este estudo como nas 

outras escritas pela autora, vemos retratados diferentes temáticas que preocupam a 

actualidade e que a questionam. 

 Na sua obra Os ovos misteriosos
2
, vemos retratada a problemática da integração e 

da aceitação da diferença. Esta aceitação, inicialmente, parte da mãe-galinha em aceitar os 

animais como filhos, mesmo sabendo que apenas um é que era seu. Ao longo da narrativa, 

a aceitação estende-se aos irmãos que, apesar das suas diferenças físicas e das 

particularidades de cada um vão, manter-se unidos levando a cabo o conceito de família. A 

união também retratada neste conto vai ganhando mais força, à medida que os problemas 

surgem e se vão resolvendo. 

O Doutor Lauro e o Dinossauro
3
 mostra-nos como as diferenças físicas nem 

sempre são aceites e podem levar à rejeição. Por outro lado, este conto onde as 

personagens principais o Doutor Lauro, figura humana e o dinossauro, uma das figuras 

animais preferidas das crianças pode reflectir o comportamento infantil das crianças face às 

adversidades que possam encontrar. 

 Em A Princesa da Chuva
4
, assistimos a uma profunda crítica à sociedade, cujos 

valores, atitudes e comportamentos estão em decadência. Vítima desta crítica, a princesa 

passa a encarnar a diferença, pois onde estivesse chovia tanto que não era aceite pela 

sociedade. A aceitação só aconteceu, quando se percebeu que, afinal, a chuva que a 

perseguia era útil para a vida da humanidade. 

 No conto A Menina Verde
5
, a menina é exemplo de que a cor da pele não é 

impeditiva para a felicidade. Ao longo da história, esta personagem cria situações 

divertidas, só possíveis dada a sua cor verde e, no final, o seu casamento com o Presidente 

do Clube dos Verdes retrata a aceitação da diferença. 

Por último, Um filho por encomenda
6
 é o exemplo puro de uma sociedade cada vez 

mais preocupada com a imagem. O desejo obcecado de ter um filho perfeito e em que este 

fosse um exemplo levou ao exagero. A preocupação com a perfeição levou este pai – o rei 

                                                 
2
  13ª edição, em Maio de 2009 

3
  2ª edição, em Maio de 2007 

4
  2ª edição, em Setembro de 2007 

5
  2ª edição, em Junho de 2007 

6
  3ª edição, em Julho de 2008 
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– a esquecer-se dos afectos e do carinho de que esta criança tanto necessitava. Fisicamente 

o príncipe não apresentava diferenças, mas, ao contrário do que verificámos nos outros 

contos em que imperava o amor e o carinho, aqui esses valores foram esquecidos. 

 Para além destas obras, a escritora tem muitas outras que se debatem sobre estas e 

outras temáticas de igual importância. A nossa selecção prendeu-se com o facto de 

considerarmos que estas cinco obras retratam as temáticas mais preocupantes dos dias de 

hoje e, de certa forma, o lado humorístico e fantástico que elas representam são factores 

que cativam as crianças leitoras e ouvintes. 

 Na perspectiva destacada por Rodari, “conseguir dar às crianças vontade de brincar 

parece-me um belo sucesso para um livro” (Rodari 2002: 212) e, de facto, Luísa Ducla 

Soares, na sua escrita divertida, leva os leitores a reflectir sobre os problemas da 

existência. 

Na verdade, o discurso numa obra de Literatura Infanto-Juvenil é fundamental para 

cativar a atenção do leitor, mas o cenário que esta envolve e que se reflecte na ilustração 

assume, a maioria das vezes, para este público infantil um factor determinante na 

compreensão e assimilação dos valores que se pretendem transmitir. Reiterando esta ideia, 

passamos a citar Carina Rodrigues, na sua reflexão em torno das obras de Luísa Ducla 

Soares, onde insiste que 

 

em grande parte da obra de Luísa Ducla Soares, as letras combinam-se com as imagens, 

permitindo uma harmonia e um equilíbrio visível na própria composição, atendendo à 

forma como, plasticamente, os diversos ilustradores com que colabora conseguem 

recriar motivos, cenários, personagens e até mesmo, valores centrais dos textos 

(Rodrigues s/d
 a
: 8).  

 

 Esta nova dimensão que a ilustração e os ilustradores têm vindo a ganhar ajuda a 

enriquecer a Literatura Infantil. Não queremos com isto dizer que Luísa Ducla Soares 

recorra à imagem para engrandecer a sua escrita, mas a verdade é que esta é importante 

para a criança, pois “em sintonia com os textos [apela] à imaginação (idem, 9). 

 Importa ainda referir que parte das obras por nós seleccionadas e estudadas foram 

reeditadas
7
 recentemente. Isto significa que, tal como já referimos, as problemáticas de 

hoje não são diferentes das vividas noutras épocas mais distantes. Houve, sim, a 

                                                 
7
 O Doutor Lauro e o Dinossauro – 1ª edição, em 1973; Três Histórias do futuro – 1ª edição, em 1982; A 

Princesa da Chuva – 1ª edição, em 1984; A Menina Verde – 1ª edição, em 1987; Os Ovos Misteriosos – 1ª 

edição, em 1994. 
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necessidade de reafirmar esses valores, pois pareciam ter ficado no baú das memórias dos 

mais crescidos. Nesse sentido, Luísa Ducla Soares reeditou os seus contos e aproveitou-se 

desse facto para, com a ajuda dos ilustradores, dar mais cor às suas obras, pois com a oferta 

das novas tecnologias é necessário reavivar a memória das crianças no incentivo ao gosto 

pelo livro, pela audição de histórias, pela leitura das mesmas e pelo manuseamento destes 

seres que nos divertem e nos levam para um outro mundo: o mundo do imaginário; pois  

 

Se no mundo real não podemos realizar os nossos desejos, eles terão de ser criados na 

fantasia. É nessa necessidade de realização dos desejos, de modificarmos a realidade 

vigente, de subvertermos o real, que assenta o papel social do escritor que opta, 

deliberadamente, pelo texto fantástico. E o escritor não se faz rogado, dado que 

aproveita toda a capacidade subversiva do discurso fantástico (Martins 2006: 40). 

 

Podemos concluir que a escrita de Luísa Ducla Soares é um verdadeiro apelo à arte 

e que as suas obras são o caminho mais próximo para estabelecer a relação livro/leitor. E 

se um dia Eça de Queiroz ousou afirmar que “a ideia de compor livros para crianças faria 

rir Lisboa inteira” (Queiroz apud Soares s/d: s/p), então deparamo-nos perante tal cenário. 

 

 

1.3.1. O nonsense em Luísa Ducla Soares 

 

 Nonsense é uma expressão inglesa que manifesta algo disparatado, absurdo, sem 

nexo e sem lógica. Esta expressão é utilizada essencialmente com sentido crítico e 

emprega-se, na maioria dos casos, como manifestação crítica ao humor. Ora esse mesmo 

humor que o nonsense critica é contraditório à opinião partilhada pelos leitores, pois estes, 

deparados com situações inversas à realidade, designadas por jogos de palavras, divertem-

se e entram nesse mundo da fantasia. 

 Ainda, segundo a noção deste conceito e tendo em conta o Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, o nonsense, como já foi 

dito anteriormente, remete-nos para o absurdo. Ainda segundo este Dicionário, a palavra 
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absurdo
8
 significa “que tem atitudes, comportamentos, linguagem, hábitos contrários ao 

senso comum, à razão”. 

 Elemento característico da Literatura Inglesa, o nonsense teve como um dos seus 

fiéis iniciadores Lewis Carroll, na sua obra Alice’s Adventures in Wonderland
9
. De facto, a 

designação de nonsense aplica-se a esta obra, onde não se assiste a uma  

 

queda dolorosa [mas a uma] passagem para um mundo esotérico e subterrâneo, povoado 

de símbolos e de experiências inimagináveis, um mundo desregrado, construído às 

avessas, onde Alice vai perder temporariamente (enquanto o sonho durar) a consciência 

da sua verdadeira identidade (Mergulhão 2002: 86). 

  

Como referimos anteriormente, é possível inverter o sentido das palavras e jogar com elas, 

de forma a criar situações absurdas, ao ponto de assistirmos nos livros a um mundo virado 

“de pernas para o ar”. Esta representação invertida do real – o nonsense – pretende divertir 

o leitor mas, na maioria das vezes, alertá-lo para uma realidade onde os problemas e as 

diferenças existem. Citando Manuel Bragança dos Santos, parece-nos pertinente dizer que 

não nos podemos esquecer  

 

que a vida é cheia de contrariedades, de contratempos, de aborrecimentos e de 

dissabores (…) logo, se à criança não forem dadas oportunidades de fabricar 

sentimentos positivos, no sentido do desenvolvimento de uma melhor racionalidade, 

estaremos a comprometer a esperança no futuro, bem como a capacidade de contornar 

as adversidades (Santos 2002: 116). 

 

É imprescindível dizer que o nonsense e o fantástico, características da escrita para 

infância, estão obrigatoriamente relacionados com a criança e esse mundo criado por ela. 

Para Todorov, na sua obra Introdução à Literatura Fantástica, “o fantástico é a hesitação 

experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 

aparentemente sobrenatural” (Todorov s/d: 31). 

Ainda na linha de pensamento de Todorov, o fantástico pode apresentar-se 

subdividido em diferentes subgéneros: “o fantástico puro [estaria na linha divisória] que 

separa o fantástico-estranho do fantástico-maravilhoso; esta linha corresponde 

perfeitamente à natureza do fantástico, fronteira entre dois domínios vizinhos” (idem, 50-

51) o real e o imaginário. O fantástico é algo mágico ao qual a criança atribui um sentido e 

                                                 
8
 Citação retirada do Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa 

(p. 32). 
9
 Versão portuguesa designada por As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

32  

 

este mundo maravilhoso não é mais do que uma visão do mundo real, onde se assiste ao 

quebrar das regras. 

As obras de Luísa Ducla Soares são, também elas, caracterizadas pelo humor, pela 

fantasia e pelo nonsense. Estas características da sua escrita pretendem chamar a atenção 

do leitor para situações absurdas, onde impera o preconceito e dar-lhe a possibilidade de 

ver o mundo que o rodeia de uma outra forma, com uma atitude mais positivista. A própria 

admite 

 

que pela alegria, pelo riso, é possível conquistar muitos jovens para a leitura, 

principalmente aqueles que estão fartos de ambientes cinzentos, de rostos carregados e 

carrancudos, de bafientos moralismos. Com um sorriso se podem abordar problemas 

sérios ou simplesmente jogar, ludicamente. Um sorriso é capaz de se transformar num 

elo afectivo e efectivo de ligação de pessoas (Soares apud Maldonado s/d). 

 

E é com este sorriso que assistimos a uma inversão do real – nonsense – nas suas 

obras, tornando Luísa Ducla Soares uma das mais prestigiadas e procuradas escritoras da 

Literatura Infanto-Juvenil. 

 Em suma, o fantástico não é mais do que uma forma de retratar as incertezas do 

jovem leitor. É a forma de retratar o real através do sobrenatural e do imaginário. Isto 

implica segundo Todorov que  

 

estejamos mergulhados num mundo de leis totalmente diferentes das que existem no 

nosso; por esse facto, os acontecimentos sobrenaturais que se produzem não são 

absolutamente inquietantes. (…) trata-se realmente de um acontecimento chocante, 

impossível; mas que acaba por se tornar paradoxalmente possível (Todorov s/d: 180). 

 

 

1.4. A diferença e a educação para os valores 

 

Pode ser então que voltar atrás seja uma maneira de seguir 

adiante... (Bianchetti; Freire 2000: 21). 
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 No artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem
10

, afirma-se que: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 

Muitas vezes, ouvimos a palavra “diferença” associada à diferença de opiniões, 

diferença de ideias ou de pensamentos e o sentimento que adoptamos em relação a esta é o 

de compreensão e de aceitação das opiniões contrárias às nossas. Mas será que é dessa 

diferença que falamos? Será que só existe essa diferença? Várias questões se poderiam 

colocar neste âmbito e, de certeza, que as opiniões seriam divergentes e gerariam alguma 

controvérsia.   

Assim, antes de mais, importa tentar dar resposta à questão O que é a diferença, no 

sentido de melhor a percebermos e melhor respondermos às exigências e às necessidades 

que esta impõe. 

Atendendo ao significado da palavra diferença e segundo o Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, podemos dizer que esta 

significa “característica ou conjunto de características que distingue um ser de outro, uma 

coisa de outra; aquilo que faz diferir”
 11

. Na maioria das vezes essa característica é vista 

como uma qualidade em relação a algo, mas, em determinadas situações, o seu papel pode 

surgir invertido, sendo conotado como um defeito. E baseado nessa dúvida – se a diferença 

é ou não uma qualidade – surge o pensamento de Vergílio Ferreira, que nos convida a uma 

reflexão:  

 

Não és um homem normal. Isso te é uma inferioridade (ou uma 

superioridade?). Como em tudo o que é diferente. Cultiva a tua diferença. Mas uma 

diferença pode ser negativa. Esse é o teu drama. Porque a tua diferença vai além e fica 

aquém dos outros. Tu querias ser os outros no em que lhes és inferior e ser diferente no 

em que lhes és superior (Ferreira 2008). 

 

 De facto, a verdade é que o homem vive a sua vida em função dos seus interesses e, 

quando a diferença em relação aos outros é positiva, gosta de evidenciá-la, mas, quando 

esta assume uma carga negativa, esconde-se na tentativa frustrada da mudança. 

                                                 
10

 Artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adaptada e proclamada pela Assembleia Geral 

de 10 de Dezembro de 1948 
11

 Citação retirada do Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa 

(p. 1252). 
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 Por sua vez, ao falarmos de diferença, temos obrigatoriamente que falar de 

igualdade, pois estes dois conceitos, apesar de contrários, estão interligados por essa 

mesma oposição. Ora, a igualdade como conceito é indesligável do seu oposto e essa 

igualdade pode convergir em dois factores: a igualdade perante os bens materiais da vida 

ou a igualdade como forma de tratamento.  

Ora, o direito à igualdade
12

 como forma de tratamento pressupõe que dois ou mais 

indivíduos sejam tratados de igual forma, independentemente da sua cor, da sua raça, da 

sua etnia, das suas perturbações e das suas limitações. 

As ditas diferenças estão longe de conhecer a sua origem no mundo humano. Elas 

remontam para o mundo natural, onde a espécie animal também conheceu as suas 

diferenças – a chamada de evolução
13

. Neste sentido, não podemos dizer que as espécies 

animais são diferentes das que habitaram a Terra no passado. Deu-se foi uma evolução 

dessas espécies. Também o homem dos dias de hoje apresenta diferenças em relação ao do 

passado: na maneira de caminhar, na forma de pensar e na forma de estar perante a vida. 

Essa evolução
14

 da espécie humana não nos desagrada de todo e não é encarada como um 

acto discriminatório, mas sim como um crescimento e um progresso. 

 Todavia, o sentido de diferença que pretendemos aqui tratar não é o que está aliado 

à evolução da espécie humana, nem o que anda associado à diferença por oportunidades 

(ter um cargo superior, ser rico, ter um bom carro, entre outros). Para o nosso estudo, 

interessa-nos, como já referimos anteriormente, um conceito mais complexo de diferença e 

que abrange as chamadas diferenças raciais, diferenças de cor, ou diferenças face a uma 

deficiência provocada por uma limitação física ou psicológica. São estas diferenças que 

levam a uma discriminação social e à rejeição de integração destes seres humanos ditos 

diferentes. 

                                                 
12

 Artigo 2.º - Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 

política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. 

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país 

ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. (Declaração Universal dos Direitos do Homem 1948). 
13

 Os muitos dos animais que hoje coabitam o Planeta Terra evoluíram de outras espécies animais, 

nomeadamente, dos dinossauros. 
14

 Esse registo da evolução da espécie humana remonta aos tempos do homo sapiens na Terra a partir do 

momento em que passou a ter capacidade para efectuar tais registos na escrita. Assistimos aqui à divisão 

entre a história e a pré-história. 
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Não esqueçamos que estas pessoas diferentes gozam dos mesmos direitos das 

outras ditas “normais” e, como refere o nº 2 da Declaração de Direitos das Pessoas 

Deficientes: “estes direitos serão garantidos a todas as pessoas deficientes sem nenhuma 

excepção e sem qualquer distinção ou discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, 

religião, opiniões políticas ou outras, origem social ou nacional, estado de saúde, 

nascimento ou qualquer outra situação que diga respeito ao próprio deficiente ou a sua 

família”.  

 No entanto, apesar de vivermos numa sociedade dita Moderna, caracterizada por 

uma mente aberta, assistimos diariamente a actos discriminatórios, em que estas pessoas
15

 

que apresentam diferenças são vítimas de rejeição.  

É, pois, a atitude discriminatória que Luísa Ducla Soares pretende combater através 

dos seus contos, que adiante analisaremos. É também no sentido de promover uma 

educação para os valores que estas narrativas se enformam. 

As relações interpessoais assumem um papel preponderante no desenvolvimento do 

ser humano e é através dessas relações que o indivíduo se torna no que é e se afirma 

perante a sociedade. A descoberta da sua identidade implica a sua identificação diante de 

um meio social e o desenvolvimento da sua personalidade constrói-se do que cada um 

observa da sociedade. À medida que ocorre a socialização, as qualidades do ser humano 

desenvolvem-se, dando origem a uma nova identidade que irá influenciar as vivências 

futuras, construindo um novo mundo. Já Oscar Wilde dizia “são as personalidades e não os 

princípios que fazem avançar o tempo” (Wilde s/d). 

Nas crianças, a definição de identidade começa a ganhar novas formas quando estas 

entram para a escola e assiste-se a uma integração com novos grupos sócias, dando-se um 

corte na relação permanente com os pais que tinham sido até aqui o único elo de ligação na 

construção dessa sua identidade. Durante a infância, as relações de aceitação e rejeição 

são fundamentais para a construção da competência social da criança que se repercutirá 

com influências na sua vida adulta. Assim, os factores de rejeição e aceitação condicionam 

o crescimento da criança e influenciam-na na sua aquisição de crenças e de valores. E, 

segundo Nuno Lobo Antunes, 

                                                 
15

 nº 1 da Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes - O termo "pessoas deficientes" refere-se a 

qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida 

individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congénita ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais. 
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Antes de mais é preciso olhar. Melhor: é preciso ver que molas impelem os actos, as 

atitudes, as intenções, e antes que seja tarde lançar a tantos náufragos a mão que os 

poderá trazer para terra, e não deixá-los prisioneiros de redes invisíveis onde se debatem 

até faltar o oxigénio e morrer a criança que trazem dentro (Antunes 2009: 236). 

 

Nos dias de hoje, e sendo a multiculturalidade um realidade a que assistimos desde 

a idade escolar, é necessário ensinar as crianças a lidarem com essa diversidade e o quanto 

ela é importante para o seu crescimento. 

Nesta fase, considera-se fundamental o papel da escola e do educador, pois, 

“naquilo que explicita[m] e não explicita[m], no que diz[em] permitir e no que proíbe[m], 

no que incentiva[m] e no que faz[em] para desconhecer, ensinam aquilo que valorizam, o 

que acham, justo e não justo” (Valente s/d: 1) estão a transmitir à criança valores. 

Todas as actividades desenvolvidas dentro da sala de aula e todo o contacto com 

experiências, desde a passagem pelo contacto com os livros, constituem indicadores de 

valores que a criança seleccionará e assimilará na construção do seu ser. E a realização 

destas actividades não precisa de mencionar a palavra valores, nem precisa de ter esse 

intuito, pois, muitas vezes eles surgem nas entrelinhas e, inconscientemente, a criança vai 

assimilá-los: 

 

A questão moral surge a todo o momento sempre que alguém selecciona ou se manifesta 

a favor ou contra qualquer comportamento, situação, pessoa ou objecto. Mas, tudo isto 

acontece mesmo que não se enfrente e discuta a questão da educação para os valores na 

escola (Valente s/d: 2). 

 

 É também na escola que o contacto com a rejeição se inicia e o indivíduo dito 

diferente tem experiência do sentimento de rejeição. Para a maioria das crianças, “é-lhes 

completamente irrelevante se o colega é pobre, negro, de outra religião, cego ou surdo. A 

solidariedade e a generosidade das crianças são imensas!” (Marques 2008: s/p). Mas a 

verdade é que existem crianças que, por diversas razões, excluem os outros ditos 

“diferentes”. A dura batalha é tentar combater esta atitude e não negar que este sentimento 

existe ou tentar escondê-lo. É necessário ensinar à criança a melhor forma de viver com as 

diferenças e ajudá-la a ultrapassá-las. 

Apesar da importância da escola nesta assimilação da “diferença” por parte da 

criança, também a família assume um papel importante e determinante nesta aceitação. A 

forma como os pais encaram a diferença e lidam com ela vai certamente ser a forma como 
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os seus filhos a vão passar a ver. Assim sendo, é necessário não valorizar este conceito em 

demasia e é importante promover relações com estas crianças, de forma a estabelecer laços 

de afecto e de companheirismo entre elas. Mesmo os pais da criança dita “diferente” não 

devem de cair no erro da superprotecção, mas sim procurar formas de aceitação para os 

seus filhos e “o elogio é o mais poderoso dos estímulos, o prémio o reconhecimento 

tangível do sucesso” (Antunes 2009: 179). 

 Todavia, apesar de ser fundamental promover esta relação, também temos que ser 

conscientes e perceber que, em muitos casos, a diferença é a barreira impeditiva do 

estabelecimento dessa relação. Na verdade, uma criança com limitações físicas nem 

sempre pode ser integrada em determinadas actividades que promovem a socialização. 

Neste sentido, a promoção de outras acções em que essas crianças possam ser integradas e 

participar são necessárias para que não exista a um caso de exclusão. Neste sentido, Nuno 

Lobo Antunes ousa afirmar  

 

que a maior obrigação de um adulto é permitir que uma criança tenha os instrumentos 

para construir a sua vida, olhos que permitam analisar, cabeça limpa que interroga sem 

preconceitos, coração com o gosto do belo e do bom. Os pais somos nós, mas os 

educadores somos todos (idem, 237). 

 

 Esta interacção escola/criança/família é fundamental para que crianças diferentes 

possam ser integradas e possam conseguir alcançar o sucesso. Com efeito, as crianças 

 

São iguais a todas as outras. Têm problemas, é certo, dificuldades que não surgem 

sozinhas, antes misturadas com outras contrariedades, e embrulhadas no bem e no mal 

que lhes fazemos. São novelos de fios de várias cores. Se só virem uma, é bom que 

olhem outra vez (idem, ibidem). 
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Parte II 

A aceitação da diferença em alguns textos concretos 
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2.1. Análise semiótica 

 

Terminámos as considerações teóricas em torno da Literatura, em que 

evidenciámos a importância da Literatura Infanto-Juvenil para o desenvolvimento da 

criança, mais concretamente, na educação para os valores. Na verdade, através do mundo 

da fantasia e da imaginação, proporcionada por este tipo obras, as crianças são levadas a 

tomar consciência de que é fundamental aceitar os outros, mesmo sendo eles diferentes. 

Importa, agora, de uma forma mais concreta, demonstrar a temática em estudo a partir de 

cinco obras de Luísa Ducla Soares. As suas obras caracterizadas por uma componente 

fantástica levam-nos a vaguear pelas páginas dos livros, retirando lições e proveito. 

A selecção destas obras, todas elas de valor literário indiscutível, não sucedeu de 

forma aleatória, pois a importância de referirem o tema da aceitação da diferença e a forma 

como a autora o dedica às crianças, tudo isso nos levou a optar por estes cincos contos: Os 

ovos misteriosos; Doutor Lauro e o Dinossauro; A Princesa da Chuva; A Menina Verde; 

Um filho por encomenda. Também o facto de, nestas obras, a autora abordar a temática da 

diferença e da descriminação ou aceitação, segundo diferentes perspectivas determinou a 

nossa escolha, uma vez que a diferença assume formas distintas no ser humano: as 

deficiências mentais, as deficiências motoras, as deficiências visuais ou através da cor, da 

etnia, entre outras. 

Neste sentido, no primeiro tópico que nós pretendemos estudar, analisaremos as 

diferentes categorias da narrativa, fazendo referência ao tempo, ao espaço, ao narrador, à 

acção e às personagens e referiremos a influência destes na temática em análise. Em 

estudo, estarão também os momentos mais importantes da narrativa, usando, para isso, a 

terminologia de Greimas, Courtès e Ana Cristina Macário Lopes. No sentido de não lançar 

juízos de valores sobre as teorias referidas, tentaremos englobá-las nas nossas reflexões e 

análise semiótica dos contos. Numa segunda fase, iremos analisar os contos seleccionados 

numa perspectiva temático-simbólica. Através das obras de Luísa Ducla Soares e dos 

símbolos que esta utiliza nas suas obras, iremos provar a temática escolhida para este 

estudo. Apesar da escritora referir que, quando escreve não se preocupa com a função 

moralizante dos seus contos, a verdade é que todos eles tem uma componente direccionada 

para este sentido. 
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2.1.1. Os Ovos Misteriosos 

 

Tal como a maioria das narrativas infantis tradicionais, também o conto Os Ovos 

Misteriosos inicia com a expressão “Era uma vez…” que nos leva para um tempo 

indefinido da acção. Por sua vez, podemos perceber que a história não se passa apenas num 

determinado momento ou num determinado dia. A passagem do tempo nota-se ao longo do 

conto, através do uso das expressões: “Daí por diante…”, “No dia seguinte…”, “Depois 

do jantar…”, entre outras. O mesmo acontece com o espaço, que não é uno, pois 

inicialmente passa-se na capoeira e depois na mata, local para onde a galinha fugiu para 

concretizar o seu desejo. 

Quanto ao narrador, é possível dizer-se que, nesta obra, é heterodiegético e 

omnisciente, dado que narra a acção mas não participa na mesma, sendo que tem 

conhecimento dos pensamentos das personagens e da própria história. Ao longo desta 

narrativa, são algumas as passagens que nos revelam essa ausência do narrador enquanto 

personagem: “Era uma vez uma galinha…”; “Daí por diante, a galinha…”; “Era feliz, 

mas vivia num desassosseg.”. De referir ainda que não participando na história, mas 

conhecedor desta, o narrador adopta um papel de defesa e aceitação perante a atitude da 

galinha em aceitar todas as crias e chega a comentar esse facto: “Como podia ela 

abandoná-los depois de os ter chocado com tanto amor?...” (Soares 2009: 12). 

De salientar que, recorrendo a um discurso simples, mas expressivo, este conto de 

Luísa Ducla Soares caracteriza-se pelo recurso a pequenos segmentos poéticos, quase 

sempre quadras rimadas com uma estrutura repetitiva, de modo a cativar o público infantil. 

O conto Os Ovos Misteriosos coloca em primeiro plano a galinha, personagem 

anónima, pautada por ausência de nome próprio, como todas as outras ao longo do conto, 

que se revela uma figura corajosa, muito determinada e com um forte desejo de ser mãe:  

 

já pus 1000 ovos. Podia ser mãe de mil filhos. Mas não tenho nenhum por causa da 

gente gulosa – cacarejou certa manhã a galinha. – Vou fugir (Soares 2009: 2).  

 

O sonho da maternidade associado ao da liberdade motiva a galinha a partir da 

capoeira, local de cativeiro e frustração, e a aventurar-se para um espaço desconhecido 

como é a mata. A mata surge assim como sinónimo de liberdade e de realização do sonho. 
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É nesta busca da liberdade e de concretização do objecto, a que a galinha se propõe, que 

surge o ninho. Este “ninho cheio de ovos de todos os tamanhos e feitios” (Idem, 4) deixa 

antever os obstáculos que a futura mãe galinha vai ter que superar para cuidar das suas 

crias.  

A densidade psicológica desta personagem aumenta, nesta fase do conto, em que 

ela vai entrar em contacto com as crias e aperceber-se das suas diferenças. Mas o desejo de 

ser mãe, independentemente das diferenças ou semelhanças entre as crias, constitui um 

factor de orgulho para a galinha, que toda contente e vaidosa, mostra a sua ninhada aos 

outros animais da mata: - “Olhem a minha ninhada! – mostrava ela às galinhas do mato. É 

tão variada, é tão engraçada” (Idem, 11). 

E, mesmo não tendo por parte destes compreensão e aceitação [“-Trata só do teu 

pinto. Não ligues aos outros bichos – aconselhava a perdiz” (Idem, 11)], a galinha não 

rejeita as suas crias, revelando-se uma personagem verdadeiramente heroína, que não se 

deixa influenciar pelas críticas dos outros. Pois, como podia ela abandonar as suas crias, se 

os tinha “chocado com tanto amor” (Idem, 12). 

Mas as diferenças existentes entre as crias vão exigir da mãe galinha um empenho e 

uma dedicação incessantes para poder acompanhar o seu desenvolvimento e crescimento: 

“Só o pinto, naturalmente, se portava como um pinto” (Idem, 17), não exigindo da galinha 

um esforço tão grande para satisfazer os seus caprichos, mas exigindo, tal como as outras 

crias, um acompanhamento de mãe. 

As crias – o papagaio, a serpente, a avestruz, o crocodilo e o pinto – apesar das suas 

diferenças, interagem entre si e empenham-se no sentido de criar uma união familiar. 

Todos unidos vão superar uma situação de perigo e deixam transparecer o ideal de união 

familiar e os valores incutidos pela personagem da mãe galinha, no sentido de construir 

uma família. Todos juntos unem esforços e usam as suas “forças” para salvar o pinto da 

situação de perigo em que se encontrava. 

Este desenlace positivo só foi possível, devido à união entre as personagens e à 

incessante vontade da galinha em ver o seu sonho/objectivo, de ser mãe, concretizado. Os 

valores incutidos pela mãe tornaram as suas crias unidas, apesar das suas diferenças, 

conseguindo-se chegar ao conceito de família. 

As relações entre as personagens ou esquema actancial, a que Greimas dá a forma e 

que é diversas vezes referido no Dicionário de Narratologia (Reis 2007: 9), contribuem 
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para esta concretização do sonho, que só foi possível graças à aceitação da diferença, como 

podemos verificar de modo esquemático: 

 

 

Esquema Actancial de Greimas (Soares 2003: 11) 

 

DESTINADOR 

a galinha 

 
OBJECTO 

o desejo de ser mãe 

 
DESTINATÁRIO 

as crias 

  

 

  

ADJUVANTE 

as crias que se ajudam 

 
SUJEITO 

a galinha 

 
OPONENTE 

os ovos 

 

 

Na perspectiva da dinâmica da narrativa e segundo o modelo preconizado por 

Courtès, é importante referir que este conto, enquanto história, é marcado por uma 

sucessão de acontecimentos que nos conduzem de uma situação de falta até uma situação 

de equilíbrio, em que essa mesma falta é reparada. 

J. Courtès foca a necessidade de recorrer a três provas que se relacionam com a 

narrativa (Courtès 1979: 13): 
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Dinâmica da Narrativa 

(J. Courtès) 

 

Prova Qualificadora 
Decisão da galinha fugir da copeira, porque tinha o desejo de ser 

mãe. 

Prova Decisiva 
Aceitação, por parte da galinha, de aceitar chocar todos os ovos, 

incluindo os que não eram dela. 

Prova Glorificadora 
Aceitação da galinha em criar todos os filhos, apesar das suas 

diferenças. 

 

Na história “Os Ovos Misteriosos”, verificamos a decisão da galinha de fugir da 

capoeira: “Podia ser mãe de mil filhos. Mas não tenho nenhum por causa da gente gulosa. 

(…) Vou fugir” (Soares 2009: 4). Este passo constitui, segundo Courtès, a prova 

qualificadora da narrativa, pois é a partir desse momento que toda a acção se desenvolve. 

A galinha, após fazer o seu ninho “Sentou-se nele e pôs um ovo muito branquinho” (p. 5). 

Quando se afastou do ninho em busca de comida, surgem-lhe mais quatro ovos, de todos 

os tamanhos e feitios, todos diferentes. Ela, desde o início, aceita chocá-los e, mais tarde, 

confirma essa aceitação quando decide tomar conta e cuidar de todos, pois afirmava a 

todos os animais da mata “Olhem a minha ninhada! (…) É tão variada, é tão engraçada” (p. 

13). Para esta adopção, a galinha teve de se adaptar às necessidades de cada uma das suas 

crias. Ela “Era feliz mas vivia num desassossego” (p. 14). Esta é, sem dúvida, a prova 

decisiva da narrativa. A aceitação de todos os filhos por parte da galinha levou as crias a 

aceitarem-se e respeitarem-se todas como irmãs, facto que se revela pelo amor e afecto que 

têm entre si. É esta união, respeito e aceitação que nos conduz à prova glorificadora uma 

vez que, pela sucessão de acontecimentos, todos os irmãos contribuem para a libertação do 

pinto que havia sido apanhado para ser morto.  

Um modelo de análise, em muito semelhante a este, é o defendido por Ana Maria 

Macário Lopes, que divide a acção em cinco momentos distintos, correspondentes às três 

provas (Reis; Lopes: 2007), como podemos verificar através do seguinte esquema:  
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Dinâmica da Narrativa 

(Ana Cristina Macário Lopes) 

 

Estado Inicial Falta de ninho próprio. 

Perturbação A fuga para a mata. 

Transformação Construção de um ninho e nascimento das crias 

Resolução Adopção de todas as crias e aceitação das suas diferenças. 

Estado Final 
Equilíbrio com a realização de uma festa e confecção de um bolo 

que agradasse a todos os filhos. 

 

A acção parte de um estado inicial de falta, verificado pela necessidade da galinha 

ter o seu próprio ninho e assim ter a oportunidade de ter os seus próprios filhos, uma vez 

que “(…) todos os dias punha um ovo e todos os dias vinha a dona com uma cestinha tirar-

lho” (Soares 2009: 4). Esta necessidade leva a galinha a tomar a decisão de fugir dando 

assim início ao estado de perturbação da acção. 

Quando a galinha chega à mata, “logo aí tratou de fazer o seu ninho com folhas 

secas, palhas, penugem, farrapos de lã. (…) Sentou-se nele e pôs um ovo muito 

branquinho” (p. 5), verificando-se aqui a transformação da acção, com a construção do seu 

próprio ninho. O ovo da galinha e o aparecimento de mais quatro ovos, que não eram seus, 

a decisão de chocar cinco ovos e o nascimento das cinco crias também vão estar 

implicados neste processo de transformação. A resolução da acção é expressa pela 

adopção das crias e aceitação das suas diferenças, mesmo depois de terem dito à galinha 

“Trata só do teu pinto. Não ligues aos outros bichos” (p. 13), pois só o pinto é o seu filho 

de verdade. Todas estas situações levaram a um estado final de equilíbrio, com a realização 

de uma festa em que, “para festejar, a galinha juntou todos os filhos e fez-lhes um bolo 

com vários andares” (p. 32). É claro que cada um dos andares corresponde a um petisco 

para cada um dos filhos da galinha. 
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2.1.2.  Doutor Lauro e o Dinossauro 

 

Quanto ao conto Doutor Lauro e o Dinossauro (Soares 2007), a passagem do 

tempo é visível ao longo de toda a história (“Em tempo distantes, distantes…”, “Ora um 

dia…”, “Até que certa noite…”), mas sem nunca se saber ao certo quando tudo acontece. 

A referência aos tempos verbais utilizados, quase sempre o pretérito perfeito, mostra-nos 

isso mesmo. Em relação ao espaço da acção, ao longo da história, o narrador faz referência 

a alguns locais por onde passou o doutor Lauro (“No deserto Saara, nos glaciares do Pólo 

Norte...”), mas sem nunca referir contornos nítidos desses locais. Encontramos ainda 

referência à “casa extravagante” do doutor Lauro, sem que nos sejam dados a conhecer 

grandes pormenores. Com o tempo, esta torna-se demasiado pequena para o dinossauro 

que foi crescendo, crescendo e o doutor Lauro viu-se obrigado a desfazer-se dela. Também 

a Sociedade Protectora dos Animais e a Sociedade Protectora dos Sábios são referenciadas 

nesta narrativa como locais de abrigo para o dinossauro e para o doutor Lauro, 

respectivamente.  

A entidade narradora é heterodiegética, pois não participa na acção que narra: “O 

doutor Lauro era um apaixonado...” (p. 2); “O doutor Lauro pegou no bicharoco…” (p. 

14); “O sábio doutor Lauro…” (p. 20). Por sua vez, o narrador é também omnisciente, pois 

revela-se conhecedor do interior das personagens e da totalidade das acções praticadas: 

“Com esse mundo extinto sonhava o doutor Lauro...” (p. 8); “Mal raiava o sol, partia de 

picareta às costas…” (p. 8); “Quando o dinossauro fez um mês não cabia na cama…” (p. 

16); “Comia uma camioneta de legumes a cada refeição…” (p. 18). Ele é tão conhecedor 

da narrativa que aproveita o seu conhecimento e faz uma breve alusão aos antepassados da 

vida na Terra, recuando aos “tempos distantes, distantes…” quando ainda não havia “(…) 

o homem, quando ainda não havia lobos (…) eram donos do mundo uns estranhos animais, 

de diversos tamanhos e feitios – os dinossauros.” (p. 6). 

O conto Doutor Lauro e o Dinossauro, tal como o próprio título indica, 

desenvolve-se em torno do Doutor Lauro, cientista e personagem principal desta história, e 

o Dinossauro. O “doutor Lauro era um apaixonado por dinossauros” (p. 2) e tudo o que o 

rodeava estava relacionado com estes seres animais que, em tempos, “eram donos do 

mundo” (p. 6). 
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 A sua “obsessão” por tudo o que estava relacionado com este animal era tão grande 

que ele pesquisava “no deserto do Saara, nos glaciares do Pólo Norte (…) de tanga ou de 

blusão até ao nariz (…)” (p. 10), em busca de mais informações sobre esse mundo passado 

com que ele tanto sonhava. 

 Mas foi essa sua persistência e a procura do saber que levou o doutor Lauro a 

encontrar nas montanhas de gelos “(…) um ovo descomunal” (p. 10) ganhando a figura do 

doutor uma vitalidade e entusiasmo que vão trazer consequências ao longo da história. 

 Esta personagem sábia atinge o seu ponto alto de glorificação, ao ver sair do ovo 

um “pequeno, frágil, assustado” (p. 14) dinossauro. O doutor Lauro vai cuidar deste 

“bicharoco” como se de um filho se tratasse e, apesar das incompatibilidades dos tempos 

de hoje em coabitar com um ser desta natureza, não se nega a criar e a ceder o seu próprio 

espaço. O objectivo a que se propôs ao cuidar deste animal era tão importante que, nem a 

miséria em que se estava a afundar o demovia da concretização do mesmo: “Ficou sem 

nada, no meio da rua, com o dinossauro” (p. 22). 

  Lutou pelo seu sonho, desfazendo-se de todos os seus bens, em troca da companhia 

do dinossauro e para que nunca se tivesse que separar dele. Mas o seu desejo acaba por não 

perdurar e ele “no meio da rua” vê-se obrigado a aceitar a ajuda da Sociedade Protectora 

dos Animais, que se ofereceu para cuidar do dinossauro e da Sociedade Protectora dos 

Sábios, que acolheu o doutor Lauro. 

 Esta separação dolorosa, em que ambos choraram, fez com que mesmo “antes que 

uma semana tivesse passado morria de saudades o último dinossauro e também o sábio que 

tanto soubera sobre o tempo perdido” (p. 24). 

Ao olharmos para o esquema actancial, podemos verificar que o doutor Lauro é, ao 

mesmo tempo, sujeito e destinador desse seu sonho incessante de cuidar do dinossauro e 

que, se não fosse a miséria – oponente nesta história – ele talvez conseguisse concretizar o 

seu desejo.  

 

 

 

 

 

 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

47  

 

Esquema Actancial de Greimas (Soares 2003: 11) 

 

DESTINADOR 

doutor Lauro 

 
OBJECTO 

cuidar do dinossauro 

 
DESTINATÁRIO 

dinossauro 

  

 

  

ADJUVANTE 

bens materiais 

 
SUJEITO 

doutor Lauro 

 
OPONENTE 

miséria 

 

 

Segue-se a perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979: 13), com a sequência das 

seguintes provas: 

 

 

Dinâmica da Narrativa 

(J. Courtès) 

 

 

Prova Qualificadora Pesquisa incessante sobre a vida dos dinossauros. 

Prova Decisiva 
Quando o doutor Lauro leva o ovo para casa e este estala saindo 

de lá de dentro um dinossauro. 

Prova Glorificadora 
Assistimos a um final menos feliz, com a separação e 

consequente morte do doutor Lauro e do dinossauro. 

 

Ao analisarmos os momentos mais relevantes do conto Doutor Lauro e o 

Dinossauro, verificamos que este se adequa aos padrões defendidos por Courtès, que foca 

a necessidade de recorrer a três provas que se relacionam com a narrativa (Courtès 1979: 

13).  
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Ao contrário do conto anterior, assistimos aqui a uma inversão do estado inicial que 

começa por uma situação de equilíbrio. A narração relata-nos a vida do doutor Lauro que 

“era um apaixonado por dinossauros” (Soares 2007: 2) e que dedicava o seu tempo a 

investigar a vida deste animal. Essa investigação e procura incessante sobre dinossauros  

constitui a prova qualificadora, pois é este o ponto de partida para o desenvolvimento da 

narrativa. Esta narrativa atinge o seu ponto de perturbação, quando o doutor Lauro 

“encontrou um ovo descomunal” (p. 10), do qual viria a nascer um dinossauro, e decide 

levá-lo para casa. A prova decisiva começa com a transformação, quando se ouve um 

barulho e “Qualquer coisa estalava” (p. 12). Do ovo saiu um dinossauro e o doutor Lauro 

decidiu tomar conta dele como se de um filho se tratasse. Na resolução, encontramos um 

doutor Lauro renitente em aceitar que a sua ideia de cuidar do dinossauro talvez não 

tivesse sido a melhor solução para a vida do animal. Assim, ele vê-se obrigado a desfazer-

se de todos os seus bens para dar ao dinossauro tudo o que ele precisa para viver, mesmo 

sabendo que isso o vai conduzir à miséria.  

Neste conto, assistimos a um estado final e a uma prova glorificadora com 

contornos diferentes do conto anterior. Se no conto anterior estávamos perante um final 

feliz, em que o objectivo inicial foi alcançado, aqui constatamos precisamente o contrário. 

Sem mais nada para vender e sem alternativa, o doutor Lauro e o dinossauro são obrigados 

a separarem-se. E, “Antes que uma semana tivesse passado” (p. 24), os dois acabaram por 

morrer com saudades.  

Tais factos podem, também, ser constatados no quadro abaixo mencionado e que 

nos mostra, como explicitado anteriormente, a dinâmica da narrativa segundo a perspectiva 

de Ana Cristina Macário Lopes: 
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Dinâmica da Narrativa 

(Ana Cristina Macário Lopes) 

 

Estado Inicial 
O doutor Lauro era um apaixonado por dinossauros e dedicava-

se à pesquisa sobre a vida deles. 

Perturbação 
O doutor Lauro encontrou um ovo de dinossauro de tamanho 

descomunal e decidiu levá-lo para casa. 

Transformação Ouviu-se um ranger e de dentro do ovo saiu um dinossauro. 

Resolução 
O doutor Lauro decide cuidar do dinossauro e vê-se obrigado a 

vender tudo o que tinha. 

Estado Final 
Assiste-se a um estado de desequilíbrio, pois são obrigados a 

separarem-se acabam por morrer de saudades. 

 

 

Como referimos anteriormente, este conto começou com uma situação de equilíbrio 

que não se manteve ao longo da narrativa, tendo terminando num estado de desequilíbrio. 

Ao contrário do conto anterior, este não obedece ao esquema canónico, pois não termina 

com a glorificação do herói. 

 

 

2.1.3. A Princesa da Chuva 

 

Neste conto A Princesa da Chuva, as coordenadas espacio-temporais não nos 

deixam definir um tempo concreto para o decorrer da narrativa. As expressões temporais 

que surgem no decorrer desta comprovam isso mesmo: “há muito que as fadas…”; 

“passados três dias…”; “Três anos…”; “Um dia...”. 

Sem nos dar a conhecer o tempo real da narrativa, a autora da obra dá-nos a 

indicação do local onde grande parte da acção se vai realizar: “Reino dos Reinetas, onde 

reinava o rei Reinaldo” (Soares 2007: 3). Também, ao longo da história, outros registos 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

50  

 

espaciais são referenciados: “a princesa calcorreou o país, até que não houve vila, aldeia, 

lugar…”; “às portas da capital…”; “À volta do palácio…”.  

Tal como nos contos analisados anteriormente, o narrador não participa na acção, 

mas é conhecedor da mesma. Ele tem conhecimento de que “há muito que as fadas 

andavam arredadas do Reino dos Reinetas” (p. 3). Mostra-se ainda conhecedor do 

sentimento que se instaurou com o aparecimento das fadas: “um arrepio de espanto, 

incredulidade e alegria agitou o palácio” (p. 3). Através da figura animal, parece deixar 

antever o presságio que irá acontecer: “Só os cães não pareciam entusiasmados com aquela 

intromissão do sobrenatural e rosnavam, no desespero de não poderem atirar-se-lhes às 

canelas” (idem, 4). Revela-se também sabedor dos pensamentos da Princesa: “Aí é que eu 

fazia falta – pensava ela muitas vezes…” (p. 20). Em suma, trata-se de um narrador 

omnisciente. 

Neste conto, Luísa Ducla Soares convida as crianças a percorrerem as páginas deste 

livro, sempre acompanhadas da fantasia e da magia que caracterizam esta obra. O recurso 

às repetições (“três fadas”; “três pratos de ouro”; “três anos”; “dia 3 às 3 horas”) torna esta 

narrativa bastante atractiva e rica do ponto de vista do discurso e no plano simbólico. 

As personagens bastante participativas assumem um papel importante no desenrolar 

da narrativa. Os diálogos de que são protagonistas cativam o leitor para este conto 

caracterizado por uma forte componente maravilhosa representada, por exemplo, na figura 

da fada, mas também do conto de tradição oral, representado através da figura do rei 

Reinaldo e da rainha Regina. 

A princesa, personagem principal da história, assume um papel de extrema 

importância e é em seu redor que este conto se desenvolve. A Princesa Princelinda que 

vivia no “ Reino dos Reinetas, onde Reinava o rei Reinaldo” (p. 3) vê a sua vida fadada 

desde o nascimento, por insistência da sua mãe que pretendia ver mantidas as tradições. 

Assim, a rainha manda chamar três fadas que aparecem mas reclamam ser pagas, pois “se 

há tempo para fadar, há tempo para pagar” (p. 8). Desde já faz-se referência a uma 

sociedade materialista e calculista em que estamos inseridos, pois as fadas exigem ser 

pagas pelo acto de fadar a princesa. 

As aventuras desta Princesa, que vê o seu destino marcado pelo mau génio de uma 

fada, vão marcar o desenrolar de toda a história. 
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Em relação às restantes personagens, elas não têm nomes próprios. Possuem apenas 

um papel social, sendo por isso consideradas personagens tipo: ministro dos transportes, 

ministro da educação, ministro da saúde, ministro da guerra, ministro das finanças. 

Neste conto, a acção é um pouco mais complexa do que nos dois contos analisados 

anteriormente. De facto, se nos contos anteriores as personagens demonstravam uma 

vontade e assumiam as consequências dos seus actos, neste conto, a princesa é vítima de 

uma maldição, após a insistência da sua mãe em conservar as tradições. Na verdade, ao ser 

fadada pela terceira fada, esta atribui-lhe o dom de chover onde quer que a princesa esteja, 

como sinal de revolta e ódio, depois de ela ter feito chichi. 

“Os dias, os meses, os anos foram passando” (p. 16) e a princesa foi crescendo 

sempre acompanhada da chuva que incomodava todo o reino. Enquanto o rei e a rainha 

tentavam encontrar justificação para este acto, o povo reclamava que isto só acontecia 

“Tudo por causa de uma malfadada princesa!” (p.18). 

Ciente do mal que causava à terra onde se encontrava e do quanto aborrecia o seu 

povo, um dia, a princesa decide partir, levando a chuva para onde esta fazia mais falta: 

“Incorporou-se numa caravana e logo uma estrada de chuva foi regando o areal” (p. 20); 

“Em cada oásis onde pernoitava se enchiam os poços, transbordavam as cisternas, as 

palmeiras refulgiam” (p. 20); “Os campos crestados que ela pisava tornavam-se verdes 

prados.” (p. 20). 

Desta forma, a princesa consegue transformar a sua maldição em bênção e, quando 

menos se esperava, acabou por se tornar útil no reino de onde tinha partido. 
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Esquema Actancial de Greimas (Soares 2003: 11) 

 

DESTINADOR 

a Princesa 

 
OBJECTO 

ser fadada 

 
DESTINATÁRIO 

a Princesa 

  

 

  

ADJUVANTE 

a rainha 

 
SUJEITO 

a Princesa 

 
OPONENTE 

a terceira fada  

 

 

Ao analisarmos o esquema de Greimas neste conto, podemos verificar que o sujeito 

herói do conto é a princesa, que parte de uma situação inicial de equilíbrio para uma 

situação de desequilíbrio induzida pela rainha, sua mãe. Assim, a princesa que ao mesmo 

tempo é sujeito, destinador e destinatário da história acaba por se revelar vítima da 

vontade da sua mãe, pois “a rainha Regina era muito conservadora e queria por força que a 

sua filha fosse fadada por tês fadas” (Soares 2007: 3). Devido ás diversas funções 

desempenhadas no conto pelas personagens, podemos dizer que assistimos a um 

sincretismo actancial. 

Como adjuvante desta narrativa, temos a rainha pois assume o papel “ocupado por 

todos os actores que ajudam o sujeito a realizar o seu programa narrativo” (Reis; Lopes 

2007: 22), uma vez que, por revelar uma incessante vontade de fadar a princesa, esta vai 

ver o seu percurso ao longo da narrativa alterar-se. 

Como oponente ao benéfico fadamento da princesa, surge a terceira fada que, com 

“Um riso de escárnio e ódio…” (Soares 2007: 15) por a princesa ter feito chichi no seu 

vestido, a fada como Princesa da Chuva atribuindo assim, em tom de vingança, uma 

maldição. Desta forma, podemos dizer que o objecto a que esta narrativa se propõe foi 

concretizado, do ponto de vista do fadamento, mas não segundo a perspectiva a que a 

rainha se propunha, pois para ela o fadamento não correspondia à atribuição de uma 

maldição. 
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Olhando para os momentos mais relevantes deste conto, verificamos que este se 

adequa aos padrões definidos por Larivaille e defendidos por Ana Cristina Macário Lopes 

(Reis; Lopes: 2007). Senão vejamos o seguinte esquema: 

 

Dinâmica da Narrativa 

(Ana Cristina Macário Lopes) 

 

Estado Inicial 
Inicia-se com um estado de falta, pois a rainha queria ver a sua 

filha fadada por três fadas. 

Perturbação As fadas aparecem no reino para fadar a princesa. 

Transformação 
O fadamento das fadas, culminando com a maldição da terceira 

fada. 

Resolução 
A princesa decide partir do reino, pois a chuva perseguia-a e as 

pessoas não estavam contentes. 

Estado Final 
A princesa torna-se útil, levando a água da chuva aos locais em 

que esta era necessária. 

 

Assim, a narração começa por um estado de falta, em que a rainha deseja ver a sua 

filha fadada e coloca um anúncio no jornal à procura de três fadas. Esta carência é 

colmatada com o aparecimento das fadas e com o indício de que a vontade da rainha vai 

ser cumprida. Temos, aqui, a prova qualificadora, correspondente ao estado inicial e à 

perturbação. A transformação começa, quando as fadas iniciam o fadamento da princesa. 

Para além das suas exigências, a terceira fada, revoltada, lança uma maldição à princesa, 

para que chovesse sempre onde quer que ela estivesse. Perante tal maldição e constatando 

que não era desejada no reino onde vivia, pois as pessoas estavam cansadas de tanta chuva, 

a Princesa da Chuva decide partir, tentando encontrar a resolução para o problema. É nesta 

fase que assistimos à prova decisiva do conto. Por fim, a princesa consegue contornar a sua 

maldição e a chuva que a perseguia para todo o lado acaba por se tornar uma bênção nos 

desertos, onde não havia água, ou para apagar os incêndios. Trata-se, aqui, do estado final 

ou prova glorificadora, em que o desequilíbrio é ultrapassado. 
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Podemos, ainda, observar a dinâmica da narrativa, numa perspectiva mais 

esquemática e segundo o modelo defendido por Courtès: 

 

Dinâmica da Narrativa 

(J. Courtès) 

 

Prova Qualificadora A rainha mostra o desejo de fadar a sua filha. 

Prova Decisiva 
O fadamento por parte das fadas acaba numa “suposta” 

maldição. 

Prova Glorificadora 
A princesa consegue provar que o que parecia ser uma maldição 

transformou-se em bênção. 

 

Assistimos neste conto ao cumprimento do esquema canónico. A situação de falta 

marcada pela insatisfação da e o desejo em ver fadada a sua filha – a que se segue a 

maldição da terceira fada – termina com uma situação de equilíbrio, pois a princesa 

conseguiu provar que a chuva não se tratou de uma maldição, mas sim de uma bênção. 

 

 

2.1.4. A Menina Verde 

 

Quanto ao conto A Menina Verde (Soares 2007), a passagem do tempo é visível ao 

longo da história, mas esta nunca pode ser delimitada temporalmente. Notamos o decorrer 

da acção (“Aquela menina nasceu verde…”, “Quando ia para a escola…”, “Assim foi 

crescendo…”), mas sem nunca se saber ao certo quando tudo acontece. 

Temos um narrador não participante, que narra os factos na terceira pessoa: 

“…nasceu verde…”, “Ninguém jogava às escondidas…”, “Trepava às figueiras…”. É 

igualmente omnisciente, pois conhece os pensamentos e os sentimentos das personagens, 

como podemos ver através das seguintes passagens do conto: “Se a levavam à praia os pais 

andavam sempre numa aflição (p. 6)”; “Os próprios pássaros, ao senti-la passar no meio da 

folhagem verde, a confundiam com o vento e deixavam-se apanhar” (p. 6); “ Amaram-se 

verde e verdadeiramente.” (p. 8). 
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No que diz respeito às personagens, verificamos que a Menina assume o 

protagonismo deste conto e é sobre ela que toda a história se desenvolve. Apesar das 

interrogações iniciais: “Seria de eu comer muito caldo verde?; “Seria de eu beber muito 

vinho verde?” (p. 2) para tentar perceber porque é que a Menina tinha cor verde, ao longo 

do conto, percebemos que o facto de ser diferente, de cor verde, acaba por ser algo bastante 

positivo para a personagem: “Ninguém jogava melhor às escondidas melhor do que ela.” 

(p. 4); “Trepava às figueiras sem que ninguém lhe ralhasse.” (p. 6). Todas as outras 

personagens assumem um papel menos relevante na acção, pois apenas servem para 

“ilustrar” a narrativa. Apenas o Presidente do Clube dos Verdes assume um papel de maior 

relevância, já que vai ajudar a mostrar que o facto de alguém ter cor diferente não constitui 

uma barreira para a felicidade. 

 Assim sendo, do ponto de vista da relação das personagens, a Menina é sujeito, 

destinador e destinatário da acção, realizando nesta confluência de funções um sincretismo 

actancial: 

 

 

Esquema Actancial de Greimas (Soares 2003: 11) 

 

DESTINADOR 

a Menina 

 
OBJECTO 

a cor verde 

 
DESTINATÁRIO 

a Menina 

  

 

  

ADJUVANTE 

os pais 

 
SUJEITO 

a Menina 

 
OPONENTE 

 

 

 

Por sua vez, J. Courtès foca, no que se refere à dinâmica da narrativa, a necessidade 

de recorrer a três provas que se relacionem entre si (Courtès 1979: 13): 
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Dinâmica da Narrativa 

(J. Courtès) 

 

Prova Qualificadora O nascimento de uma menina de cor verde. 

Prova Decisiva O facto de a menina ser verde e ser aceite por todos. 

Prova Glorificadora 
O casamento da menina Verde com o Presidente do Clube dos 

Verdes e o facto de terem ido viver para uma casa verde. 

 

Por sua vez e, como já referimos anteriormente, Ana Maria Macário Lopes adopta 

um esquema bastante semelhante a este, em que divide a acção em cinco momentos 

distintos, correspondentes a três provas (Reis; Lopes: 2007) como passaremos a constatar: 

 

Dinâmica da Narrativa 

(Ana Cristina Macário Lopes) 

 

Estado Inicial O nascimento da menina. 

Perturbação O facto da cor da sua pele ser verde. 

Transformação A menina acaba por ser aceite, apesar da cor verde da sua pele. 

Resolução O casamento da menina com o Presidente do Clube dos Verdes. 

Estado Final 

Assiste-se a um estado de equilíbrio com a menina a ir viver com 

o Presidente do Clube dos Verdes. A sua cor não foi impeditiva 

para a sua felicidade. 
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Assim, olhando para o conto analisado, verificamos que tudo começou com o 

nascimento de uma menina. Temos, pois, delineada a situação inicial ou prova 

qualificadora. A perturbação acontece, quando se verifica que a menina é verde e, não 

havendo nada a fazer, ela poderia correr alguns perigos. Já a prova decisiva ou 

transformação acontece, ao constatarmos que a menina acaba por ser aceite e é 

referenciada de forma positiva por todos os que a rodeiam. Quando a menina e o 

Presidente do Clube dos Verdes se apaixonam, surge a resolução. A prova glorificadora 

ou estado final ocorre, quando eles “foram viver para uma casa verde e, em vez de cão de 

guarda, compram um crocodilo Verde.” (p. 8 ). Estamos perante um final feliz, onde se deu 

a glorificação do herói: apesar de verde, a menina também teve direito a ser feliz. 

É de referir que este conto segue o esquema canónico, visto partir de uma situação 

de falta e terminar numa situação de equilíbrio. 

 

 

2.1.5. Um filho por encomenda 

 

No conto Um filho por encomenda, as referências temporais levam-nos para os 

“tempos modernos” (Soares 2008: 30). O decorrer da acção é constatado através das 

expressões “Logo de manhã…”; “…no primeiro segundo do primeiro minuto do dia um de 

Janeiro de 2321…”; “No dia em que completou quatro anos…”. 

Temos novamente um narrador não participante, que narra os factos em 3ª pessoa: 

“O cirurgião chefe extraiu” (p. 33); “D. Malaquias, o Mecanista condecorou os seus 

sábios” (p. 34); “…formulou o príncipe o desejo de conhecer directamente o reino” (p. 34). 

Mais uma vez, é omnisciente, ao conhecer os pensamentos e sentimentos das personagens, 

o que é verificável em diversas passagens do conto: “Só um problema inquietava tão 

avançada monarquia: o rei não escolhera rainha, não gerara herdeiros” (p. 31); “E o 

menino triste, triste, triste, enfraquecia.” (p. 35); “Os seus passos ecoavam por todo o 

palácio, a sua fúria ribombava como um trovão” (p. 38); “Derreado, finalmente, por uma 

noite sem sono e uma manhã sem descanso, sentou-se a ler o Jornal do Reino” (p. 38). 

Neste conto, verificamos um predomínio da narração, mas não podemos deixar de 

referir os diálogos existentes, bem como as pausas descritivas que vão surgindo ao longo 
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da narrativa . De referir que esta história é caracterizada por uma forte carga descritiva, o 

que a torna mais longa e mais pormenorizada que as estudadas anteriormente. 

Quanto ao comportamento das personagens, D. Malaquias partilha o protagonismo 

com o príncipe perfeito. “D. Malaquias, o Mecanista, era um grande sonhador dos tempos 

modernos” (Soares 2008: 30) e é sempre descrito como o cientista mais avançado dos reis, 

cujas máquinas que constrói são parte integral do seu dia-a-dia e da sua vida. Por sua vez, 

o príncipe perfeito, como o próprio nome indica, era referenciado como um ser perfeito e 

inteligente, “Era um fenómeno” (idem, 34). No entanto, também os seres perfeitos 

adoecem e precisam de cuidados; precisam de carinhos e afectos; precisam de atenção e de 

ter um nome. 

No que respeita aos figurantes (os sábios, os engenheiros, as enfermeiras e os 

polícias) têm um papel irrelevante no desenrolar da acção, cabendo-lhes, no entanto, o 

papel de ilustrar o ambiente e/ou o espaço social que representam e, desta forma, 

enriquecer a narrativa. 

Quanto à acção, esta é mais complexa do que as anteriores, na medida em que nos é 

dado a conhecer mais pormenor no desenrolar dos acontecimentos. 

No entanto, como se pode ver, a relação entre as personagens não se altera muito, 

dado que D. Malaquias é sujeito e destinador da acção. Por sua vez, ele demonstra o desejo 

de ser pai e dedica parte da narrativa à concretização desse mesmo objecto. Para a 

concretização do seu sonho, ele vai contar com a ajuda dos melhores sábios e dos melhores 

engenheiros que, segundo Greimas, assumem o papel de adjuvantes. Assim, D. Malaquias 

concretiza o seu desejo e vê o seu filho nascer. O príncipe perfeito, é o destinatário da 

acção e sobre o qual recai parte da acção. No entanto, nem tudo vai ser perfeito dado que o 

príncipe adoece e, como consequência da solidão sentida enquanto esteve no hospital, 

resolve fugir. 

O esquema actancial destaca-se, novamente, pela simplicidade e pelo sincretismo, 

como o próprio esquema nos demonstra: 
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Esquema Actancial de Greimas (Soares 2003: 11) 

 

DESTINADOR 

D. Malaquias 

 
OBJECTO 

ser pai 

 
DESTINATÁRIO 

a Princesa 

  

 

  

ADJUVANTE 

a rainha 

 
SUJEITO 

D. Malaquias 

 
OPONENTE 

a terceira fada  

 

 

Neste conto, encontramos também um protagonista que tem um desejo e vai lutar 

para a concretização do mesmo. Mas não basta apenas atingir o objectivo, é necessário 

alimentá-lo e acarinhá-lo para que não o voltemos a perder. De modo a conseguir mostrar 

aos mais pequenos essa importância, a dinâmica desta narrativa assenta num esquema 

bastante simples como vamos poder verificar: 

 

 

Dinâmica da Narrativa 

(J. Courtès) 

 

Prova Qualificadora D. Malaquias desejava ter um filho. 

Prova Decisiva A solidão do Príncipe perfeito. 

Prova Glorificadora 
D. Malaquias propõe-se cuidar do seu filho, dando-lhe amor, 

carinho e até um nome. 

 

Analisando o quadro, podemos considerar que a prova qualificadora ou o estado 

inicial é de falta, pois D. Malaquias era o Mecanista mais avançado, mas tinha um desejo, 
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o de ser pai. E com base neste desejo que a narrativa vai conhecer o seu momento de 

perturbação, com o nascimento do príncipe perfeito. Este vai exigir, da parte de D. 

Malaquias, uma atenção e carinho que as máquinas não podem dar, pois não têm 

capacidade de resposta. Essa solidão leva o príncipe perfeito a fugir do hospital. Estamos 

perante a transformação ou prova decisiva, pois assistimos a uma reviravolta na acção. D. 

Malaquias assume as funções de pai e toma consciência de que as máquinas não 

substituem o homem e é ele que vai passar a cuidar do príncipe, a jogar jogos com ele e a 

contar-lhe histórias – resolução. O príncipe recupera a felicidade, quando o rei lhe dá o tão 

desejado nome, Felício Máquina Malaquias. Assistimos, mais uma vez, a uma prova 

glorificadora ou estado final feliz e ao restabelecimento do equilíbrio.  

Ainda segundo esta perspectiva e como acabamos de ver, para Ana Cristina 

Macário Lopes, a dinâmica da narrativa apresenta-se de forma esquemática da seguinte 

forma: 

 

Dinâmica da Narrativa 

(Ana Cristina Macário Lopes) 

 

Estado Inicial D. Malaquias tinha o desejo de ser pai. 

Perturbação Da máquina-mãe nasce o Príncipe Perfeito. 

Transformação 
A solidão do príncipe, pois as máquinas não dão amor e 

carinhos. 

Resolução D. Malaquias assume as funções de pai e dedica-se ao seu filho. 

Estado Final 
O príncipe recupera a felicidade, pois consegue ter o amor e o 

carinho de D. Malaquias. 

 

Resta-nos dizer que este conto – tal como os anteriores também analisados segundo 

uma perspectiva semiótica – é igualmente a expressão de aceitação da diferença, mesmo 

que esta seja a perfeição. 
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2.2. Análise temático-simbólica 

 

Apesar de diferentes à primeira vista, os contos estudados têm analogias estruturais 

e temáticas interessantes que nos conduzirão à resolução final. Interessa referir que, 

também a nível simbólico, existem semelhanças entre eles. E é através destes indícios 

simbólicos que as crianças começam a codificar o seu universo e a atribuir um significado 

a cada personagem, a cada objecto e a cada reacção. Nesse sentido, passaremos à análise 

simbólica dos contos em estudo, mas sempre com o objectivo de provar a temática da 

aceitação da diferença e da educação para os valores que lhe está subjacente. 

 

 

2.2.1. Os ovos misteriosos 

 

As coisas misteriosas são o que há de mais belo, grandioso, 

e doce na existência. Os mais maravilhosos sentimentos são 

os que nos agitam com certa confusão: pudor, amor casto, 

amizade virtuosa, rescendem misterioso perfume 

(Chateaubriand 1802). 

 

Em Os ovos misteriosos, se começarmos pela análise do próprio título, 

apercebemo-nos da intenção do autor ao querer advertir o leitor para uma história de 

estranhos acontecimentos. Assim sendo, começamos a apontar para a existência do ovo, 

símbolo da prosperidade e a promessa de uma riqueza próxima. Nada mais esclarecedor do 

que este elemento, pois foi a sucessiva perda dos ovos por parte da galinha que fez 

desencadear toda a acção (“Era uma vez uma galinha que todos os dias punha um ovo. E 

todos os dias vinha a dona (…) tirar-lho. – (…) Vou fugir” (Soares 2008: 4). Quando foge, 

“(…) pôs um ovo muito branquinho…” (idem, 5) e logo a seguir “(…) qual não foi o seu 

espanto ao ver o ninho cheio de ovos de todos os tamanhos e feitios” (idem, 6). A maior 

riqueza da galinha era ter a oportunidade de poder ter tantos filhos e de uma só vez. 

O número cinco “É sinal de união (…) número também do centro, da harmonia e do 

equilíbrio” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 196). No conto, o cinco é o número de ovos e 

filhos que a galinha teve e é, também, o número da união que é revelada, quando as crias 

se esforçam e lutam para conseguirem salvar o pinto (uma das crias). Por sua vez, a galinha 
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é o centro deste conto, pois todas as crias afirmam: “Somos todos diferentes, mas todos 

queremos bem à boa da galinha que é a nossa mãe” (Soares 2009: 34). 

O ninho representa, neste conto, a figura da casa que “está no centro do mundo, é a 

imagem do universo (Chevalier; Gheerbrant 1994: 165) e é, ao mesmo tempo, símbolo de 

abrigo e protecção de mãe. De facto, o ninho é o centro de toda a acção, pois a sua 

construção foi um ponto de partida para o desenvolvimento da acção. Este assume, na 

verdade, um papel de extrema importância, uma vez que é um símbolo de valorização para 

a galinha “Nunca se vira ninho mais lindo, redondo, confortável” (Soares 2009: 5). 

A galinha, tal como podemos verificar ao longo do conto, é símbolo da 

maternidade cuidadosa e protectora dos seus ovos. Mesmo sabendo que os ovos não eram 

todos dela, a galinha decide chocá-los e contrariando mesmo o que lhe diziam: “(…) como 

podia ela abandoná-los depois de os ter chocado com tanto amor? Que outra mãe havia de 

tratar deles?” (idem 14). Segundo Chevalier e Gheerbrant, a figura da mãe representa “a 

sublimação mais perfeita do instinto e a harmonia mais profunda do amor” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 431). 

O crocodilo se é visto como um animal “temível, é porque a força que ele exprime 

(…) é inelutável (…)” (idem, 243). Ora, a força e a invencibilidade do crocodilo estão 

patentes no conto, uma vez que ele dá um importante contributo para o salvamento do seu 

irmão pinto ao “avançar de boca aberta” (Soares 2009: 27). 

No que se refere à avestruz, pode-se dizer que “no Egipto, a pena de avestruz era 

um símbolo de justiça, de equidade, de verdade” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 103). Daí 

que, no conto, foi ela a última a ajudar no salvamento do pinto. É a avestruz que, feliz com 

o seu irmão, o leva de volta para junto da família: “às costas da irmã avestruz, o frango 

voltou para casa” (Soares 2009: 32). 

O papagaio, no Vietname, desempenha “(…) um papel de protecção, ao afastar os 

espíritos malignos” (Chevalier;  Gheerbrant 1994: 504) e, uma vez que não é um animal 

dotado de uma força física exuberante, é apelidado de zumbidor. Daí, no conto, as suas 

palavras “és ladrão, és ladrão, vou prender-te na prisão!” (Soares 2009: 26) assumirem um 

papel importante para ajudar a salvar o pinto. 

Quanto à serpente “distingue-se de todas as espécies animais” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 594) e, segundo a visão de outros povos, é considerada “um fantasma 
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palpável” (idem, 595). Assim sendo, a serpente vai utilizar a sua diferença, mostrando os 

dentes de veneno e, deste modo, vai assustar o rapaz na tentativa de que este largue o pinto. 

O pinto, único filho verdadeiro da galinha, simboliza a encruzilhada, ou seja, 

quando roubado pelo rapaz, o pinto vê-se envolvido numa situação difícil, da qual só vai 

conseguir sair ileso, graças à ajuda dos seus irmãos. 

 

 

2.2.2. Doutor Lauro e o Dinossauro 

 

O homem que evita os extremos, que pecam por excesso ou 

por defeito, e opta pelo equilíbrio racional é o homem 

«justo» que segue o fim próprio da sua alma racional 

(Santos; Lima 1984: 420). 

 

No conto o doutor Lauro e o Dinossauro, voltamos a encontrar referência ao ovo 

que, mais uma vez, assume um papel importante no desenvolvimento da história, pois é 

“(…) considerado como aquilo que contém o germe a partir do qual se desenvolverá a 

manifestação, é um símbolo universal e que se explica por si mesmo” (Chevalier e 

Gheerbrant 1994: 497). Desta forma, se tivermos em conta a atitude do doutor Lauro 

quando encontrou o ovo e o levou para casa, apercebemo-nos que estamos perante um 

indício de que algo irá acontecer e mudar os acontecimentos da narrativa. 

Há ainda que referir o sonho, que perseguia o doutor Lauro e que se tornou “germe 

de obsessão, de mudança da realidade” (RSHU apud Chevalier; Gheerbrant 1994: 617). E 

foi essa obsessão por dinossauros que o fez levar o ovo para casa, dando-se uma 

transformação na sua vida que o levou à miséria. 

Quanto ao dinossauro, grande réptil, carnívoro ou herbívoro, de variada dimensão, 

que dominou a Terra na Era Mesozóica, podemos dizer que este, ao longo da história, 

também vai dominar a vida do doutor Lauro, uma vez que “o sábio doutor Lauro ia-se 

afundando na miséria” (Soares 2007: 20), mas estudioso e dedicado que era, não tinha 

coragem para se desfazer do dinossauro.  

As lágrimas, “símbolo da dor e da intercessão” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 460), 

são motivadas pela separação entre o doutor Lauro e o Dinossauro. Apesar de ter vendido 

tudo e de ter lutado contra tudo e todos para poder dar ao dinossauro todas as condições 
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necessárias para o seu bem-estar, o doutor Lauro não consegue evitar o afastamento. E é 

nessa separação que, tanto um como o outro, não conseguem evitar tamanha dor e, ambos, 

acabam por derramar as suas lágrimas. Para reforçar a ideia de dor pelo afastamento destes 

dois seres que tanto se sentiam gratos um ao outro, a autora recorre à expressão popular 

“Não digam que os dinossauros deitam lágrimas de crocodilo!” (Soares 2007: 22), para 

dizer que alguém chora sem razão ou por fingimento. Esta expressão surgiu pela 

constatação de que, quando um crocodilo come uma resa, ele engole-a sem mastigar e, 

para isso, abre a mandíbula de tal forma que ela comprime a glândula lacriminal, 

localizada na base da órbita, o que faz com que os répteis lacrimejem. Com recurso a esta 

expressão popular, a autora deixa claro que, apesar de tudo, o dinossauro está grato ao Dr. 

Lauro pelos anos de dedicação e todo o amor que lhe deu, tendo-o inclusivé adoptado 

como filho. 

Não podemos deixar de referir a importância da morte “que designa o fim absoluto 

de qualquer coisa de positivo: um ser humano, um animal, uma planta, uma amizade, uma 

aliança, a paz, uma época” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 460). Neste conto, assistimos não 

só à morte de um ser humano e de um animal, mas também à morte de uma amizade 

extrema entre os dois e que os levou a este estado final. Por outro lado, “a morte não é um 

fim em si; ela abre o acesso ao reino do espírito, à vida verdadeira” (idem, 461). Ora, se 

tivermos em conta este último significado, podemos concluir que, neste conto, a morte 

leva-nos para o reencontro e o começo de uma nova vida entre o doutor Lauro e o 

dinossauro. Se associarmos a este facto a simbologia do número um, pois “Antes que uma 

semana tivesse passado morria de saudades o último dinossauro e também o sábio que 

tanto soubera sobre o tempo perdido” (Soares 2007: 24), importa referir Chevalier e 

Gheerbrant, que defendem que 

 

o Um é igualmente o Princípio. Não manifestado, é dele que emana toda a manifestação 

e é a ele que ela regressa, esgotada a sua existência efémera; ele é o princípio activo; o 

criador. O Um é o lugar simbólico do ser, fonte e fim de todas as coisas, centro cósmico 

e ontológico (Chevalier; Gheerbrant 1994: 668). 
 

 Assim sendo, podemos constatar que a simbologia da morte e do número um 

representam o fim de algo, mas consequentemente o recomeço de uma nova etapa, de uma 

nova vida. A morte do dinossauro marca o fim definitivo do tempo Jurássico e o início da 

nova era; a morte do Doutor Lauro desafia os investigadores e os cientistas para uma nova 
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abordagem deste tempo tão longínquo, uma vez que era ele o maior conhecedor dos 

dinossauros. 

 

 

2.2.3. A Princesa da Chuva 

 

Não há bela sem senão diz a antiga expressão! Mas o que 

acontece quando não há azar que a coragem não enfrente? 

Será possível transformar uma maldição em bênção? 

(Soares 2007)
16

 

 

Conto conotado por uma forte componente maravilhosa, A Princesa da Chuva, 

como o próprio título indica, retrata a história de uma princesa que, graças à sua 

determinação, tem a chuva como a sua melhor aliada. A princesa, idealização de mulher, 

“quanto à beleza, ao amor, à juventude e ao heroísmo” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 544), 

mostra-nos que a coragem e a determinação da Princesa Princelinda fazem dela a heroína 

desta história.  

Mas talvez nada tivesse acontecido se a sua mãe, a rainha, não fosse tão 

conservadora. A mãe que simboliza “a segurança do abrigo, do calor, da ternura e da 

alimentação (…), a sublimação mais perfeita do instinto, e a harmonia mais profunda do 

amor” (idem, 431) fazia questão que a sua filha fosse fadada, com a intenção de lhe dar 

uma vida melhor “porque sem fadas está muito difícil a vida dos reis” (Soares 2007: 4). 

Esta definição surge em contradição à figura da rainha, que representa a vontade do poder 

mal controlado, e que está bem visível neste conto. 

Assim, importa referir a simbologia da fada que para Chevalier e Gheerbrant é 

considerada: 

 

Mestra da magia, a fada simboliza os poderes paranormais do espírito ou as capacidades 

mágicas da imaginação. A fada realiza as mais extraordinárias transformações e, num 

instante satisfaz ou rejeita os desejos mais ambiciosos. Talvez ela represente o poder do 

homem de construir com a imaginação os projectos que não pôde realizar (Idem, 314). 

 

De facto, as três fadas que apareceram no reino tinham o dom da transformação e, 

evidentemente, fizeram-se acompanhar das suas varinhas de condão. A varinha 

                                                 
16

 Esta citação encontra-se referenciada na contra-capa do livro A Princesa da Chuva, de Luísa Ducla Soares. 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

66  

 

instrumento mágico, “símbolo do poder e clarividência, seja de um poder e de uma 

clarividência vindas de Deus, seja de um poder e de uma clarividência mágicas” (idem, 

676) são indispensáveis para as fadas que vão fazer uso delas nos fadamentos da princesa. 

Sendo o três um número mágico, divino, símbolo da perfeição faz todo o sentido 

relacioná-lo com as fadas que, passados três dias, apareceram no reino para fadar a 

princesa. No entanto, deparamo-nos com uma certa oposição entre a simbologia do número 

três e o fadamento da terceira fada, pois esta vai fadar a princesa como sendo a Princesa da 

Chuva, depois dela ter feito chichi em cima do seu vestido azul. Também a cor azul do 

vestido da fada transmite uma simbologia de carga negativa: “o azul é a mais imaterial das 

cores (…) é o caminho do devaneio” (Chevalier; Gheerbrant 1982: 105) e a natureza 

apresenta-o como um vazio acumulado, puro e frio. Contudo, na obra, a fada vestida de 

azul é a mais materialista, já que, quando chega a sua vez de fadar a Princesa, ela vai ser a 

mais exigente com a recompensa em troca do seu serviço. 

Importa referir a chuva, que é associada à ideia de fertilidade, uma vez que irriga a 

terra que precisa de ser cultivada. É o “símbolo das influências celestes recebidas pela terra 

(idem, 192). Neste sentido, aquilo que parecia ser uma maldição, provocada pela terceira 

fada, passa a ser uma bênção, pois a princesa vai aproveitar o dom da chuva para percorrer 

o país, passando pelos desertos e levando a chuva até onde ela era precisa. A cor vermelha 

da capa que vestiu quando partiu do Reino simboliza o que “é nocturno, feminino, secreto 

e, no limite, centrípeto; ele representa não a expressão, mas o mistério da vida” (idem, 

686). E, de facto, a sua partida foi à primeira vista um mistério para o leitor que ficou na 

incerteza do que iria acontecer a esta personagem cuja chuva a perseguia. Por outro lado, 

“no Japão a cor vermelha é usada quase exclusivamente pelas mulheres, é um símbolo de 

sinceridade e felicidade” (idem, 687) e, no conto, reflecte a personagem da princesa nesta 

passagem. Por perceber que não era bem-vinda no Reino, por causa da chuva, decide partir 

em busca de novos desafios que lhe poderiam devolver a felicidade. 

O número sete foi o número de dias decretados para o luto nacional, quando todos 

pensavam que a princesa tinha morrido. Este é o número apontado por muitos estudiosos 

como símbolo da perfeição, pois corresponde ao número dos dias da semana e às cores do 

arco-íris. Aqui deparamo-nos não com a morte da princesa mas com a sua fuga do palácio, 

em busca da sua felicidade. O guarda-chuva, que foi usado durante a festa que o rei e a 

rainha ofereceram à sua filha simboliza a protecção. O cavalo, utilizado pela princesa para 
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a ajudar a apagar o fogo do palácio e da cidade, na tradição celta, era sinónimo de bom 

presságio para as colheitas. O fogo que consumia o palácio e a cidade e que pode ser visto 

como um aspecto positivo, apesar da destruição que causa, e que segundo Chevalier e 

Gheerbrant é “(…) símbolo de purificação e de regenerescência” (idem, 333). Aplicada ao 

conto, esta referência ao fogo surge como o remediar de uma situação. Não esquecemos 

que a princesa partiu do palácio, porque estava cansada das vozes do povo que já não 

toleravam mais a chuva causada pelo mau fadamento de princesa. Ela vai voltar e vai 

ajudar aqueles que directa ou indirectamente a mandaram embora. Aqui surge a alusão à 

porta, pois foi “às portas da capital” (Soares 2007: 23) que a princesa parou para descansar 

e ouviu o alarido dos bombeiros e ficou a saber do incêndio: “a porta simboliza o lugar de 

passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido” 

(Chevalier; Gheerbrant 1994: 537), simboliza a passagem da princesa para o mundo onde 

ela já tinha estado, mas que não reconhecera como agora se apresentava. 

Ainda numa análise simbólica da obra, o sol tem um significado tão ambivalente 

como rico em contradições. No conto “A Princesa da Chuva”, o sol surge como sendo o 

início da contradição entre a alegria e a tristeza: o povo, ao fim de tantos anos, volta a ter 

um dia de sol, o que gera alegria e festa em todo o reino; por sua vez, o aparecimento do 

sol atira os reis para profunda tristeza, pois o mesmo significava a partida da sua filha. 

Durante vários anos, a Princesa pensava fazer falta nos locais característicos de seca 

e falta de água. Quando ela toma a decisão de partir, escolhe esses mesmos destinos: 

montes e vales, serras e desertos para que, com a sua maldição, fizesse brotar água em 

todos os locais. A água é o símbolo da “fonte de vida, meio de purificação, centro de 

regenerescência” (idem, 41) e é desta forma que a vida da Princesa também toma um novo 

sentido. Depressa a Princesa percebeu que, o que toda a vida pensou ser uma maldição era, 

afinal, um dom. 

De referir ainda que a capa e a contracapa deste conto têm como cor de fundo o 

cor-de-rosa que, geralmente, está associado ao feminino, pois é uma das cores mais 

procuradas pelas mulheres. Esta cor é também utilizada quando se abordam temáticas do 

amor e da guerra e se pretende sensibilizar as pessoas para esse fim; o rosa simboliza, 

ainda, o sonho. Talvez o sonho de ser aceite, apesar da sua diferença ou o sonho de se 

tornar útil apesar da “maldição” ou “bênção” da chuva. 
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2.2.4. A Menina Verde 

 

Quanto mais diferente de mim alguém é, mais real me 

parece, porque menos depende da minha subjectividade 

(Pessoa in Livro do Desassossego). 

 

No que diz respeito ao conto A Menina Verde e analisando o título desta obra, 

podemos salientar a referência à cor verde atribuída à menina, personagem principal do 

conto. Desta forma, a autora pretende prender a atenção do leitor para este aspecto, que vai 

ser influente e assumir um papel importante no desenrolar da narrativa.  

Num primeiro plano, a cor verde tem uma forte afinidade com a natureza, “é a cor 

do reino vegetal” (Chevalier e Gheerbrant 1994: 682). Mas, partindo para uma análise 

simbólica mais concreta, podemos referir que a cor verde “é o despertar da vida (…) ela 

simboliza um conhecimento profundo, oculto, das coisas e do destino” (idem, 682-683). 

Ao longo do conto, a menina revela, através das suas atitudes e dos seus gestos, que a cor 

verde não é um factor impeditivo para a sua felicidade. Essa alegria de viver, demonstrada 

ao longo do conto, deixa-nos antever o final feliz que ela vai ter, ao casar com o Presidente 

do Clube dos Verdes. Por outro lado, como é referido no próprio conto, ela era “Verde 

como a esperança” (Soares 2007: 8), a esperança de um mundo diferente onde a cor, ou 

seja, a diferença não é um factor impeditivo de felicidade, não é um factor de rejeição. 

“Símbolo da dinâmica da vida” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 439), o mar, água em 

movimento, “simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda informais e as 

realidades formais, uma situação de ambivalência, que é a da incerteza, da dúvida, da 

indecisão, e que pode terminar bem ou mal” (idem, 439). Por outro lado, as ondas indicam  

“uma ruptura com a vida habitual: uma mudança radical que se produziu nas ideias, nas 

atitudes, no comportamento, na existência” (idem, 488). Por esta ordem de ideias, 

deparamo-nos primeiramente com a incerteza de um final feliz, mas, por outro lado, com 

uma mudança dos acontecimentos. Aquilo que anteriormente constituía um problema ou 

uma inquietação para os que rodeavam a menina, passa a ser um factor positivo e de 

enriquecimento para esta personagem que “Assim foi crescendo, linda e verde” (Soares 

2007: 8). 

A casa, segundo Chevalier e Gheerbrant, é “um símbolo feminino, no sentido de 

refúgio, de mãe, de protecção, de seio maternal” (idem, 166). Assim se justifica que a 
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menina tenha ido viver para uma casa verde com o Presidente do Clube dos Verdes. Mais 

uma vez, assistimos à insistência, por parte da autora, em referir que também a casa era de 

cor verde, acentuando ainda mais a paz interior e o equilíbrio da menina. 

Além disto, “em vez de cão de guarda, compraram um crocodilo verde” (Soares 

2007: 8). Mais uma vez surge, a referência ao crocodilo verde animal temível e de grande 

força, como referido anteriormente. A sua alusão, neste conto, salienta a força da menina, 

cuja diferença não a demove de alcançar a felicidade. 

 

 

2.2.5. Um filho por encomenda 

 

Para compreender uma criança temos de voltar ao país das 

memórias, reviver o que ficou para trás, habitar de novo 

medos de que nos esquecemos. Olhar com os olhos de 

espanto, chamar filha a uma boneca, e replicar o milagre da 

criação dando-lhe voz. Para a compreender temos de voltar 

a pele do avesso, reduzir a dimensão do corpo na medida 

inversa em que cresce o sentimento. Cada criança é uma 

história para contar. Por vezes o Capuchinho Vermelho 

perde-se no bosque e não há beijo que resgate a Bela 

Adormecida (Antunes 2009)
17

.  

 

Neste conto, Um filho por encomenda, Luísa Ducla Soares dá-nos a conhecer 

alguns problemas da actualidade, mas remetendo sempre para um futuro longínquo.  

Através do título, a autora pretende apresentar-nos, desde logo, a personagem principal da 

história e sobre qual grande parte da acção se vai desenrolar.  

Quanto às simbologias mais significativas, podemos destacar a figura do rei, sendo 

que “um bom rei é aquele que garante a prosperidade dos seus súbditos” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 566). De facto, “D. Malaquias, o Mecanista, era o mais avançado de 

todos os reis” (Soares 2008: 30) e, no que diz respeito à tecnologia, o seu reino era o mais 

avançado, não faltava nada ao povo que nele vivia:  

 

Naquele reino havia máquinas para fazer chuva, máquinas para fazer sol, máquinas que 

faziam vento, máquinas que desfaziam o nevoeiro. Na escola, os meninos aprendiam a 

escrever directamente nos computadores e para todas as contas usavam calculadoras. A 

agricultura florescia, a indústria prosperava (idem, 31). 

 

                                                 
17

 Esta citação encontra-se referenciada na contra-capa do livro Mal-Entendidos, de Nuno Lobo Antunes. 
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 Neste sentido, a esta preocupação em zelar pelos interesses do reino para que todos, 

incluindo o próprio rei, possam ter acesso as melhores e mais avançadas máquinas fazem 

com que a sua imagem “concentre sobre si os desejos de autonomia, de governo de si 

próprio, de conhecimento integral, de consciência” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 566) e, 

desta forma, seja considerado “como o herói, o santo, o pai, o sábio, o arquétipo da 

perfeição humana e mobiliza todas as energias espirituais para se realizar” (idem, 566). No 

entanto, para D. Malaquias – o rei – a sua realização plena passava pelo desejo de ter um 

filho, mas a busca incessante do ideal, do perfeccionismo não lhe permitiam efectivar o 

sonho sem a ajuda de uma máquina. 

 É nesta fase do conto que vamos assistir à primeira mudança no rumo dos 

acontecimentos da narrativa e, para tal, assistimos à inclusão do ovo na mesma. Como 

referimos anteriormente, símbolo de “riqueza próxima” (idem 499), o ovo surge mais uma 

vez associado ao nascimento, neste caso, do Príncipe Perfeito, filho do rei D. Malaquias.  

O Príncipe Perfeito surge da inserção de sangue do rei no ovo artificial e, desta 

forma, torna-se imprescindível salientar Chevalier e Gheerbrant que nos dão o seguinte 

significado de sangue: 

 

O sangue simboliza todos os valores solidários do fogo, do calor e da vida que têm 

parentesco com o Sol. A estes valores associasse tudo o que é belo, nobre generoso, 

elevado. (…) O sangue é universalmente considerado como o veículo da vida. O sangue  

é a vida, diz-se à maneira bíblica. Por vezes até é tomado como o princípio da geração” 

(idem, 584). 

 

Assim sendo, é mais do que evidente que a junção do ovo e do sangue vão dar vida 

a um novo ser: “ do minúsculo novelo sem forma nasceram braços, pernas, cabeça, que se 

agitavam, frágeis mas vivos, no balão de ensaio. (…) Até que nascera o príncipe perfeito” 

(Soares 2008: 33). 

Neste conto, assistimos também à referência ao número um associado ao 

nascimento do príncipe perfeito. Como referimos anteriormente e segundo Chevalier e 

Gheerbrant, “o Um é igualmente o Princípio. (…) ele é o princípio activo; o criador” 

(Chevalier e Gheerbrant 1994: 668). É este o princípio de uma nova vida, já que foi “no 

primeiro segundo do primeiro minuto do dia um de Janeiro (…) retirado da máquina-mãe” 

(Soares 2008: 33) o primeiro príncipe perfeito. 
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 O príncipe, tal como referem Chevalier e Gheerbrant, “simboliza a promessa de um 

poder supremo, a primazia entre os seus pares (…) é absolutamente generoso” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 544). E, como podemos constatar ao longo do conto, este príncipe tem 

tanto de sábio como de pródigo. 

Todavia, no dia em que completou quatro anos, desejou conhecer o reino e aquele 

príncipe que, como o próprio nome indica, parecia perfeito adoeceu nesse mesmo dia. 

Número da universalidade, “o quatro, como a Terra, não cria, mas contém tudo o que se 

cria a partir dele. O seu valor é potencial” (idem, 555). Ora, se associarmos a simbologia 

do número quatro ao facto do príncipe ter adoecido, podemos concluir que tal só aconteceu 

porque assistimos a uma busca incessante da plenitude. Ao príncipe não lhe faltava nada 

materialmente, mas a falta de carinho e atenção não estavam presentes no seu dia-a-dia e as 

máquinas não o podiam ajudar. 

De referir ainda o jardim, local escolhido pelo príncipe para passar a noite, depois 

de ter desaparecido do hospital. Símbolo do “Paraíso, (…) dos estados espirituais” (idem, 

382), o jardim pretende alertar-nos para a felicidade que se avizinha: a felicidade do 

reencontro entre o príncipe perfeito e o rei, mas, também para a felicidade que, advém 

como consequência do seu acto de fugir do hospital. 

E desse reencontro entre o rei e o príncipe surge a referência ao coração, que o rei 

D. Malaquias sente bater, pela primeira vez, junto ao seu. Órgão central do indivíduo, “O 

coração é efectivamente o centro vital do ser humano, uma vez que assegura a circulação 

do sangue” (idem, 224), mas é também “símbolo do amor profano, da caridade enquanto 

amor divino, da amizade e da rectidão” (Ters, 102-103 apud Chevalier; Gheerbrant 1994: 

226). 

Como fruto desse amor surge a dedicação que o rei passa a dispensar ao príncipe, 

para que se sinta feliz e, acima de tudo, para que sinta a companhia que até então não 

conhecia. O rei de tudo fez para agradar o príncipe e a felicidade de ambos era evidente, já 

que “pelos corredores soava, inesperado e nítido, o cristal das gargalhadas” (Soares 2008: 

42). O cristal, que simboliza a transparência, associado às gargalhadas realça-nos a pureza 

desse sentimento e a alegria dos afectos em família. 

Havia, porém, um último desejo que faltava concretizar. Para que o príncipe 

atingisse a sua felicidade plena, o rei dá-lhe um nome: “Felício Máquina Malaquias (para 

ter também o nome da sua mãe e do seu pai)” (idem, 42). 
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2.3. Uma reflexão 

 

Ao longo do dia e da noite, na linguagem, nos gestos ou nos 

sonhos, quer nos apercebamos ou não, cada um de nós 

utiliza os símbolos. (…) A expressão simbólica traduz o 

esforço do homem para decifrar e dominar um destino que 

lhe escapa através das trevas que o rodeiam (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 9). 
 

Depois de analisarmos simbolicamente os contos, podemos concluir que Luísa 

Ducla Soares dedica a sua escrita às crianças e, para cativar a atenção destas, recorre a 

vários elementos do maravilhoso. Esta magia da sua escrita leva o público infantil para 

uma nova visão do mundo actual, onde temas como a convivência em sociedade, a 

diferença e a aceitação assumem um papel de destaque. 

O recurso a personagens como as fadas, a princesa, a rainha são características dos 

contos de tradição oral. Aos animais, que assumem em todos os contos uma proximidade 

com as crianças, dá relevo a autora como já o deram os contadores de fábulas. Não esquece 

também os cientistas e as novas tecnologias que, nos dias de hoj,e estão tão em voga. Até 

mesmo a estranheza da cor verde associada a uma menina é elemento característico de uma 

das obras estudadas. Todos estes recursos mais não são do que elementos que ajudam a um 

maior e melhor relacionamento da criança com o livro. Além disso, todos estes apelos à 

imaginação deixam transparecer uma realidade bem presente no seio das crianças, mas que 

muitas vezes se esconde nas páginas dos livros. 

É necessário alertar os leitores mais jovens, de uma forma lúdica, para a realidade 

dos dias de hoje. Todavia, a verdadeira aceitação da diferença nem sempre corresponde à 

realidade em que vivemos. É um facto que, nos contos trabalhados, houve uma aceitação 

da diferença, independentemente da forma como esta foi abordada. Mas esta realidade do 

mundo do imaginário não é a verdade de muitas das crianças dos dias de hoje que, dada a 

competitividade a que cada vez mais estão sujeitas, se deixam levar pela ambição 

ultrapassando todos os limites. 

Esta fantasia com que Luísa Ducla Soares nos brinda e que apela ao imaginário e ao 

sonho não deve ser encarada como uma forma de escapar ao mundo que nos rodeia, mas 

deverá ser encarada como uma forma de modelação do ser. 
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Parte III 

Aplicação pedagógica dos contos 
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3. A aceitação da diferença na prática 

 

 

C'est l'enfant lui-même qui doit s'éduquer, s'élever avec le 

concours des adultes. Nous déplaçons l'acte éducatif : le 

centre de l'école n'est plus le maître mais l'enfant (Célestin 

Freinet). 

 

Ao longo das reflexões teóricas e da análise comparativa e contrastiva dos contos, 

verificámos que a temática da Aceitação da Diferença é, cada vez mais, discutida e 

abordada nas obras de Literatura Infantil. A descriminação a que estamos sujeitos nos dias 

de hoje e a tendência desta para aumentar, devido à pressão exercida pela própria 

sociedade, levam os nossos escritores a debruçarem-se sobre este tema, de forma a 

sensibilizar as crianças para esta realidade. 

É necessário “construir” uma nova mentalidade para que, de hoje para amanhã, não 

passemos a viver numa sociedade ainda mais egoísta, em que a diferença assume o 

principal elemento de rejeição. E se, desde cedo, incutirmos nas nossas crianças os valores 

para o respeito e para essa mesma aceitação, é certo que vamos ajudar a criar uma 

sociedade mais tolerante, em que, independentemente do factor de diferença (a cor, a raça, 

a imperfeição), não haverá lugar para a descriminação. 

Neste sentido, e pegando na temática abordada, seleccionámos as histórias 

analisadas anteriormente. E usando estratégias diversificadas e adequadas a cada grau de 

ensino, tentámos estimular as crianças envolvidas e provar que, através da Literatura 

Infantil, é possível formarmos crianças com valores, e que esta luta a que o crescimento 

está associado pode levar à vitória e ao sucesso. 

 

 

3.1. Caracterização dos destinatários dos contos 

 

La curiosité des enfants est un penchant de la nature qui va 

comme au-devant de l'instruction; ne manquez pas d'en 

profiter (Fénelon in Extrait de Traité de l'Education des 

filles)
18

. 

 

 

                                                 
18

 Citação retirada de “Extrait de Traité de l’ Éducation des Filles” – Fénelon. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=doit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=eduquer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=elever
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=concours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=adultes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deplacons
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=acte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=educatif
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=centre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ecole
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maitre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=curiosite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfants
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=penchant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nature
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=devant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=instruction
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=manquez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=profiter
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Ao falarmos dos destinatários desta aplicação prática, é importante, primeiramente, 

falar da escola que os acolhe diariamente e que, juntamente com as famílias, participa não 

só na formação, como também funciona como vínculo transmissor de valores para as 

crianças. 

O Liceu Francês do Porto, designação atribuída desde Setembro de 2008, conheceu 

o primeiro marco da sua história em 1963, com a construção de um jardim-de-infância e 

sob a iniciativa conjunta do Cônsul Geral de França, Pierre Foucher, de um outro francês, 

que dará o seu nome à escola – Marius Latour – e de um português, o Conde de Vizela, 

que permitiu que este espaço fosse construído num admirável parque arborizado, paredes 

meias com o prestigiado Museu de Arte Moderna de Serralves. Estes espaços verdes são 

importantes para o crescimento da criança, pois permitem-lhe a envolvência com este meio 

pouco característico de uma escola situada em plena cidade do Porto.  

De salientar que o Liceu Francês do Porto é uma escola bilingue e, por isso, desde 

o pré-escolar, as crianças estão em contacto com a Língua Portuguesa e a Língua Francesa 

para que possam construir uma aprendizagem linguística individualizada, sendo também 

objectivo deste estabelecimento de ensino “Construir le bilinguisme afin de rendre les 

élèves capables de communiquer, au même niveau d’excellence, en langues française et 

portugaise  et ainsi, d’accéder aux richesses des deux cultures”. Nesta medida, e citando 

Jean-Michel Dubourg, director deste estabelecimento de ensino, esta é uma “escola viva, 

comprometida com projectos novos, augurando-se um futuro promissor na cidade do 

Porto” (Dubourg s/d: s/p). 

Passando agora à caracterização das crianças, importa referir que estiveram 

envolvidas neste trabalho crianças com idades compreendidas entre os 5 anos e os 8 anos, 

como podemos constatar no gráfico que se segue: 
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Gráfico 1  – Idade das crianças 

 

 Neste sentido, estas crianças encontram-se divididas por três turmas de três níveis 

de ensino diferentes do Liceu Francês do Porto. Assim sendo, temos 26 alunos a 

frequentar o pré-escolar, 26 alunos a frequentar o 1º ano e 23 alunos a frequentar o 2º ano. 

 Em relação ao sexo das crianças, constatamos que se verifica um certo 

desequilíbrio mais precisamente no grupo do pré-escolar e do 2º ano, onde existe um maior 

número de rapazes. 
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Gráfico 2  – Distribuição das crianças  

(nível de ensino e sexo) 
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A motivação é um factor próprio destas crianças e, tendo em conta os níveis de 

ensino em que se encontram, a leitura assume um papel de destaque nas suas 

aprendizagens, uma vez que a iniciação à leitura dá-se no pré-escolar (5 anos), com a 

identificação do alfabeto, reconhecimento de palavras e de sons e termina no 2º ano com 

consolidação da mesma. Portanto, todas as crianças visadas neste estudo encontram-se 

envolvidas num processo de aprendizagem fundamental para o seu enriquecimento que é a 

leitura. 

Sendo este estabelecimento de ensino bilingue, importa referir que a maioria das 

crianças é de nacionalidade portuguesa. No entanto, a instituição acolhe muitas crianças 

com dupla nacionalidade. Uma percentagem importante destas crianças tem no seio da sua 

família contacto com mais do que uma língua e nem sempre é a Língua Portuguesa. No 

entanto, todas elas compreendem e falam correctamente o português. 
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Gráfico 3  – Nacionalidade das crianças 

 

No que diz respeito às condições sócio-familiares, tudo indica tratar-se de um meio 

onde não existem carências, pois a maioria dos pais destas crianças têm uma formação 

superior e exercem uma actividade profissional, em alguns casos, exercendo cargos de 

chefia. 
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Gráfico 4  – Profissão dos pais 

 

Trata-se de agregados familiares pouco numerosos, embora algumas famílias 

tenham três ou quatro filhos. Por questões profissionais, os pais destas crianças nem 

sempre dispõem do tempo necessário para um acompanhamento permanente, deixando 

essas funções a cargo dos avós ou de outros familiares. 

Dado o nível sócio-económico das famílias onde estão inseridas, estas crianças têm 

acesso fácil aos bens de consumo, criando hábitos de lazer diversificados. Note-se que, 

sendo crianças que vivem, na sua maioria, na cidade, para terem acesso a actividades ao ar 

livre têm que se dirigir ao parques existentes para esses e outros fins, pois, em suas casas, 

não possuem um jardim ou espaço exterior para a prática dessas mesmas actividades. 

Uma vez efectuada esta abordagem ao ambiente em que trabalhamos e às crianças 

que dele fazem parte e com quem lidamos diariamente, iremos passar à metodologia e 

respectiva aplicação prática dos contos abordados. É claro que não esquecemos a temática 

a que nos propomos, com o objectivo de demonstrar que, apesar da pressão a que estão 

sujeitas por parte da sociedade, as crianças de hoje conseguem alcançar as noções de 

aceitação e de diferença. 
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3.2. Metodologias utilizadas na abordagem dos contos 

 

Sendo as crianças alvo deste estudo, actantes de um dia-a-dia multifacetado e com 

uma certa acessibilidade aos livros, aos jogos e a todos os outros meios que tanto as 

cativam, é necessário diversificar as actividades e utilizar uma linguagem que, de certa 

forma, lhes suscite curiosidade e as leve para um mundo da fantasia, onde serão elas a 

descobrir o que vai acontecer a seguir. 

Começámos por trabalhar essencialmente a compreensão e a produção oral e 

escrita, dando uma grande importância à capacidade de síntese e ao sentido crítico de cada 

um. O desenho também foi valorizado, pois as crianças encontram neste a melhor forma de 

se exprimirem e de transmitirem a sua mensagem. Muitas vezes, bloqueamos as palavras e 

o desenho é a melhor forma de exprimir a nossa liberdade. 

Assim sendo, os contos seleccionados para trabalhar foram lidos às crianças, sem 

que estas tenham tido um contacto visual com as ilustrações, que as poderiam induzir nas 

suas observações. De seguida, colocaram-se questões diversas em relação às personagens, 

ao tempo e ao espaço da acção, de forma a verificar até que ponto a história tinha sido 

apreendida, mas sem nunca divulgar o intuito da mesma. De acordo com a faixa etária, 

foram realizadas Fichas de Trabalho com exercícios diversificados, proporcionando a 

captação da mensagem de forma lúdica. Na turma do 2º ano e aproveitando a oportunidade 

que estas têm de frequentar as aulas de informática, dentro do próprio projecto da escola, 

foi-lhes pedido que fizessem uma pesquisa sobre a vida e obra da autora dos contos, Luísa 

Ducla Soares. E, antes da leitura do conto Doutor Lauro e o Dinossauro, pediu-se que 

fizessem uma pesquisa sobre dinossauros. 

No final da leitura de cada conto e da realização do trabalho proposto foi sugerido 

às crianças que fizessem um desenho do momento de que mais gostaram ou da mensagem 

que conseguiram captar. Cada criança, quando terminado o seu desenho, teve que explicar 

à professora as suas razões para aquela escolha. 

A concentração das crianças foi posta à prova nas diversas actividades, pois, se não 

ouvissem com atenção os contos, não seriam capazes de participar nas actividades 

seleccionadas. 
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Como já referimos anteriormente, é nosso objectivo salientar a importância da 

Literatura Infantil na formação das crianças, através dos exemplos nela subentendidos, sem 

desvalorizar as experiências que a própria vida se encarrega de transmitir. 

Não menos importante foi a necessidade de recorrer à consciencialização dos 

alunos para que, no momento da leitura, se evitasse o desânimo e a frustração, uma vez 

que, tal como na própria vida, nem sempre os finais são felizes. É preciso saber lidar com 

esta situação e perceber que, para além daquele sentimento negativo, poderá estar uma 

nova perspectiva, uma nova visão. 

Uma vez que não foi dada às crianças a oportunidade de visualizarem as imagens, 

antes que o trabalho estivesse finalizado, foi importante valorizar e sensibilizar as crianças 

para o título dos contos, permitindo-lhes desde logo recorrer à imaginação para perceber o 

que estaria para acontecer. As personagens, muitas vezes, animais, princesas, príncipes 

todas elas parte integrante do imaginário das crianças, levaram-nas para a imaginação, para 

o sonho e funcionaram como factor determinante na retenção da atenção das crianças ao 

conto. Toda esta evolução ao longo da leitura do conto foi determinante para a percepção 

da mensagem que se quis transmitir. 

Mais relevante que o tempo de aplicação do conto na sala de aula, foi para nós 

importante que cada criança tivesse percebido a importância da leitura das obras de 

Literatura Infantil na sua formação e que a noção de aceitação e valorização do outro 

fosse retida. 

 

 

3.3. A aplicação dos contos na sala de aula 

 

Como referimos anteriormente centramo-nos também nas estratégias e actividades 

desenvolvidas para a aplicação prática dos contos em estudo, com o referido grupo de 

crianças, cuja faixa etária vai dos cinco anos aos oito anos. Desta forma, é evidente que as 

actividades propostas não foram as mesmas. Daí uma diversidade nas actividades 

realizadas, de acordo com cada grupo de trabalho. 
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3.3.1. Os ovos misteriosos 

 

Dado o discurso simples utilizado por Luísa Ducla Soares, no conto Os ovos 

misteriosos, decidimos trabalhá-lo com o grupo do pré-escolar e o grupo do 2º ano, para 

percebermos a evolução das suas observações e das suas conclusões. Nas duas turmas, 

iniciou-se a abordagem ao conto da mesma forma, começando pela leitura do mesmo e 

sem mostrar as ilustrações. Ao longo da leitura, fizeram-se pequenas paragens para que 

todas as crianças percebessem o sentido da história e, no final, colocaram-se algumas 

questões, trocaram-se impressões acerca das personagens e do seu papel no conto e 

discutiram-se possíveis moralidades. Por fim, na turma do pré-escolar (5 anos) , pediu-se 

aos alunos para fazerem um desenho
 
(Anexo I – 1) da mensagem que o conto pretendia 

transmitir.  

À excepção de uma criança, todas as outras chegaram à mensagem pretendida: 

apesar de nem todos animais serem filhos de verdade da galinha, ela, como tinha chocado 

todos os ovos, aceitou-os e amava-os da mesma forma. Como exemplo dessa aceitação, 

temos os dois desenhos elaborados pelas crianças e que passamos a visualizar: 

 

 

 

Desenho nº 1 – Desenho realizado por I.C. – 5 anos 
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Segundo esta aluna, “a galinha e os cinco filhos estão dentro do coração, porque o 

coração simboliza o amor e a galinha gostava de todos da mesma maneira”. 

 

 

Desenho nº 2 – Desenho realizado por R.N. – 5 anos 

 

Para o R. N., “a galinha tem que estar dentro do coração, porque ele tem um 

coração muito grande para tratar de todos os animais diferentes como filhos dela”. 

Por último mostrámos o desenho realizado pelo aluno que não chegou à mensagem 

pretendida. Para o J. P., “a galinha quando vê que não é um pinto que nasce do primeiro 

ovo decide não chocar mais nenhum”, pois “era o que mais faltava tratar dos filhos dos 

outros”. Quando interrogado sobre as cruzes que aparecem no desenho, este explica que 

estas “significam que a galinha não quer ter filhos que não sejam pintainhos”. 
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Desenho nº 3 – Desenho realizado por J.P. – 5 anos 

 

De referir que, ao contrário do que se passou na história, onde do primeiro ovo que 

a galinha chocou saiu um papagaio, o aluno em questão desenhou uma serpente a sair do 

primeiro ovo. Confrontado com esta situação, o aluno desvalorizou, dizendo “que o 

primeiro animal de que me lembrei foi a serpente e por isso desenhei; o que importa é que 

não é filho da galinha”. 

Por sua vez, no grupo do 2º ano, as crianças realizaram uma Ficha de Trabalho 

(Anexo I – 2) com questões diversas, com o objectivo de constatar se todos tinham 

percebido o sentido da obra, sendo uma das questões mais aberta, possibilitando trabalhar a 

expressão escrita. Assim, pediu-se às crianças para se colocarem no papel da galinha e se 

seriam capazes de criar os filhos dos outros animais, tal como ela fez. A grande maioria 

das crianças mostrou-se com vontade de criar todos os animais, pois o importante é 

concretizar o desejo de ser mãe. No entanto, algumas crianças rejeitaram essa opção por se 

tratar de uma missão complicada, mas também, porque não deveriam tratar dos filhos que 

não eram seus. Para terminar, pediu-se que desenhassem a sua parte preferida da história. 

Deixamos algumas frases e comentários realizados por estes alunos que nos 

parecem significativos para esta abordagem. 
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“Eu era capaz de criar todos os animais, mesmo sabendo que não eram meus filhos 

verdadeiros. Afinal eu tinha chocado os ovos com tanto amor.” 

         S., 8 anos 

 

 

“Eu era capaz de criar todos os animais como se fossem meus filhos, até os pais 

verdadeiros os virem buscar.” 

         L. F., 7 anos 

 

 

 “Eu criava todos os animais, porque não interessa se eles são diferentes, mas o 

amor que sentem uns pelos outros.” 

         L., 7 anos 

 

 

“Eu não cuidava de todos os animais, porque dava muito trabalho cuidar de cinco 

filhos todos diferentes.” 

         I., 7 anos 

 

 

“Eu penso que cuidar de todos os filhos é uma grande complicação. Cuidar de um 

pinto é mais simples do que cuidar de cinco filhos diferentes.” 

         P., 8 anos 
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Desta forma, podemos considerar o nosso objectivo sobre a compreensão do texto 

atingido, mesmo que algumas das crianças não se tenham identificado com o papel da 

mãe-galinha. Na verdade, a maioria chega à noção a que nos propusemos, como podemos 

constatar no gráfico que passamos a apresentar: 
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Gráfico 5  – Constatação da aceitação 

 por parte dos alunos 

 

 

3.3.2. Doutor Lauro e o dinossauro 

 

A aplicação prática do conto Doutor Lauro e o Dinossauro incidiu sobre as turmas 

do 1º ano e do 2º ano. Na turma do 1º ano, procedeu-se à leitura do conto, mas sem revelar 

o final do mesmo. E com a ajuda da professora, fez-se um resumo oral da narrativa. De 

seguida, foi pedido a cada criança para imaginar um final para a história (Anexo I – 3) 
 
e, 

depois de alguma discussão e troca de impressões, cada criança transpôs para o desenho as 

suas ideias. Quando todos concluíram os seus desenhos, cada aluno apresentou-o à turma, 

explicando o porquê da sua escolha. Por último e para terminar a actividade com este 

grupo, a professora leu o final da história e foi possível constatar uma certa admiração e 

tristeza nas crianças, que não esperavam de forma alguma o final “infeliz” que esta teve, 

terminando com a tão dura palavra “morte”. 
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No entanto, e depois da análise dos desenhos realizados pelas crianças, foi possível 

constatar que ninguém queria a separação definitiva do doutor Lauro e do dinossauro e 

que os esforços tinham sido muitos, no sentido de encontrar alternativas para que a 

separação entre os dois não fosse definitiva. Podemos constatar tal situação, no gráfico que 

passamos a apresentar e onde são visíveis as diversas alternativas das crianças: 
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Gráfico 7  – Soluções apresentadas 

 

Podemos concluir que todas as crianças apresentaram uma solução para que estes 

continuassem próximos e nenhuma criança apresentou a morte ou a separação definitiva 

como alternativa ao problema do doutor Lauro e do dinossauro. Para algumas crianças, 

como a casa do doutor Lauro era pequena para o dinossauro, este pegou nela às costas e 

levou o doutor Lauro a conhecer o mundo. Para outras, o dinossauro foi para o jardim 

zoológico, mas o doutor Lauro foi com ele e passou a tratador de dinossauros. Para uma 

pequena parte das crianças, o dinossauro foi para a floresta e levou com ele o doutor 

Lauro. Assim, era mais fácil este adaptar-se ao mundo dos dinossauros do que ao 

contrário. No seguimento desta ideia, uma criança também sugeriu a ida do dinossauro e 

do doutor Lauro para a floresta, onde este último iria ajudar a cuidar dos filhos do 

dinossauro. Apenas uma criança sugeriu a ida do doutor Lauro e do dinossauro para a ilha 

dos dinossauros. Deixamos, de seguida, três desenhos realizados por estes alunos e que são 

exemplificativos das mensagens acima mencionadas pelas crianças: 
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Desenho nº 4 – Desenho realizado por M.F. – 7 anos 

 “O dinossauro leva a casa do doutor Lauro às costas e os dois vão conhecer o 

mundo”. 

 

 

Desenho nº 5 – Desenho realizado por M.F. – 7 anos 

“O doutor Lauro leva o dinossauro para o jardim zoológico. O doutor Lauro 

passou a ser tratador de dinossauros e, assim, não tinha que se separar do dinossauro”. 
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Desenho nº 6 – Desenho realizado por M.D. – 7 anos 

“O dinossauro leva o doutor Lauro consigo para a floresta, para este ajudar o 

dinossauro a cuidar dos seus filhos. Assim não precisam de se separar”. 

 

Por sua vez, na turma do 2º ano, antes da leitura da obra, as crianças tiveram 

oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a vida e obra de Luísa Ducla Soares e sobre 

dinossauros
 
(Anexo I – 4). Depois de algum tempo a trabalhar e a discutir estes temas, 

passou-se, então, à leitura do conto. Com este grupo, optou-se pela leitura integral da obra 

e, como das outras vezes, fizeram-se paragens ao longo da mesma, sendo que no final 

trocaram-se impressões. Nesta turma, as reacções sobre o final da história foram 

semelhantes às do grupo anterior, mas notou-se por parte de alguns alunos uma certa 

inquietação e até mesmo revolta pela morte do doutor Lauro e do Dinossauro. Um aluno 

dizia mesmo “como é possível eles morrerem se gostavam tanto um do outro”.  

Depois desta troca de impressões, passou-se à Ficha de Trabalho
 
(Anexo I – 5) 

onde os alunos, por escrito, tinham que responder a diversas questões, com o objectivo 

final de constatar se estes tinham apreendido o sentido da narrativa. Todas as crianças 

responderam com certa facilidade às questões colocadas, percebendo-se que tinham estado 

atentas na actividade oral desenvolvida e, como exemplo disso mesmo, temos o gráfico 

que se segue: 
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Gráfico 7  – Compreensão do sentido do conto 

 

Por último, foi pedido a cada criança que imaginasse um final diferente para a 

história
 
(Anexo I – 6), uma vez que todos mostraram o seu desagrado com o final que a 

própria autora tinha dado. Da análise dos desenhos das crianças, foi possível perceber que 

os alunos encontraram uma resolução para o problema em causa, sugerindo diversas 

alternativas: o doutor Lauro construir uma casa nova com um grande jardim para o 

Dinossauro; o Dinossauro levar o doutor Lauro para a floresta para este o ajudar a cuidar 

dos seus filhotes que entretanto iam nascer, pois, ao contrário do que se pensava, este não 

era o último dos dinossauros; a ida do Dinossauro para um jardim zoológico, especial para 

dinossauros, que tinha sido mandado construir pelo doutor Lauro que cuidava deles.
 

Parece-nos importante referir a observação de uma das crianças que, ao contrário 

dos seus colegas, apresenta a morte como alternativa à separação dos dois. Confrontada 

com o seu desenho e com diversas questões colocadas, a criança afirma que desenhou o 

doutor Lauro e o Dinossauro no céu pois, “a morte foi a única alternativa para eles 

conseguirem ficar juntos, pois eles vão reencontrar-se no céu”. Para esta criança, cujo 

desenho passamos a mostrar, a morte não é símbolo de separação, mas sim de reencontro:  
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Desenho nº 7 – Desenho realizado por C. – 8 anos 

 

Da análise do trabalho realizado pelas turmas do 1º ano e do 2º ano, no seguimento 

da leitura deste conto, podemos concluir que todos os alunos têm adquirida a noção de 

aceitação, mesmo tendo consciência das diferenças que muitas vezes surgem. O facto do 

doutor Lauro ser um humano e o Dinossauro ser um animal, para estas crianças não era 

relevante. O mais importante era eles estarem juntos. E apesar do doutor Lauro ter ficado 

na miséria por causa do Dinossauro, como nos é apresentado no conto, para estas crianças 

esse era um factor perfeitamente contornável. As suas diferenças poderiam muito bem ser 

ultrapassadas e foi, nessa direcção, que eles rumaram, ao apresentar as mais diversificadas 

soluções para impedir a separação definitiva dos dois. Como referido anteriormente, mais 

uma vez a noção de aceitação foi adquirida, como podemos constatar na análise do gráfico 

que se segue: 

 

 

 

 

 

 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

91  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

aceitação do dinossauro rejeição do dinossauro

alunos 1º ano

alunos 2 º ano

 

Gráfico 8  – Aquisição da noção de aceitação 

 

 

3.3.3. A Princesa da Chuva 

 

Passamos agora à aplicação prática do conto A Princesa da Chuva aos alunos do 1º 

ano e aos alunos do 2º ano. Neste caso, optou-se por não juntar os grupos, porque o texto é 

longo e com vocabulário mais complexo do que os outros contos e, por isso, era necessário 

fazer mais paragens para esclarecer dúvidas que pudessem surgir. Assim, também era 

possível realizar actividades diferentes e adequadas às idades das crianças. 

Na turma do 1º ano, procedeu-se à leitura da obra, mas, dadas as diversas 

intervenções das personagens, a professora pediu a colaboração de uma outra colega para 

esta actividade, de forma a permitir às crianças um melhor entendimento da história. Após 

a leitura do conto, realizaram-se diversas intervenções, com perguntas e respostas, para 

clarificar possíveis dúvidas. Terminadas as interrogações distribuiu-se a cada criança uma 

Ficha de Trabalho (Anexo I – 7) 
 
que, entre outros exercícios, tinha uma folha dividida em 

duas partes e, primeiramente, foi-lhes solicitado o desenho da parte da história de que mais 

gostaram. Como podemos observar no gráfico que se segue, as reacções das crianças são 

diversificadas: 
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Gráfico 10  – A parte preferida do conto 

 

Terminada esta primeira actividade, passamos à segunda fase, solicitando às 

crianças que desenhassem a mensagem que retiveram da história para, assim, percebermos 

se o objectivo da história e a mensagem pretendida tinha sido recepcionada da melhor 

forma. Ao contrário da actividade anterior, aqui todos foram unânimes em desenhar a 

“Princesa da Chuva” a apagar o incêndio do palácio, imagem esta que demonstra a 

aceitação da diferença da Princesa por parte de todos os que anteriormente a rejeitaram. 

Como forma de conclusão, cada aluno mostrou os seus desenhos aos colegas e trocaram-se 

opiniões. Todos acabaram por concluir que, afinal, o fadamento da terceira fada não foi 

uma maldição, como inicialmente tudo indicava, mas sim uma bênção.  

Na turma do 2º ano, antes da leitura do conto, demos a conhecer o título da obra e 

pediu-se que as crianças reflectissem sobre o mesmo, fazendo, na sua perspectiva, uma 

antevisão do que poderia acontecer ao longo do conto. E mais uma vez, assistimos a 

alguma diversidade nas respostas das crianças: 
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Gráfico 11  – Interpretação do título 

 

Após esta discussão em torno do título do conto, passamos à explicação da 

actividade que se seguia. A professora iria ler a história, fazendo paragens ao longo dessa 

leitura e, em cada intervalo, os alunos teriam que fazer o desenho
 
(Anexo I – 8) do que 

acabavam de ouvir. Para além de testarmos a capacidade das crianças passarem para o 

papel o que ouviam, sem visualizar as imagens, era objectivo final da actividade olhar para 

as imagens e através das mesmas recontar a história. Com esta actividade, constatámos que 

conseguimos suscitar nas crianças um maior interesse, pois, a cada momento de paragem, 

aumentava a curiosidade dos alunos em saber o que iria acontecer de seguida. 

O resultado desta actividade foi bastante positivo, pois, tal como aconteceu com o 

primeiro grupo, todas as crianças perceberam a moralidade deste conto: “a chuva não é 

uma maldição, já que é graças a ela que a Princesa pode ajudar muita gente” (A., 8 anos). 

Deixamos alguns dos desenhos recolhidos e que nos parecem exemplificativos de que esta 

actividade teve os resultados desejados: 
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Desenho nº 11 

 

Desenho realizado pela A. – 8 anos. 

 

 

  

   

Desenho nº 12 

 

Desenho realizado pela C.S. – 7 anos. 
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Desenho nº 13 

 

Desenho realizado pela C. – 8 anos. 

 

 

  

   

Desenho nº 14 

 

Desenho realizado pelo L.S. – 8 anos. 
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Este conto teve uma boa receptividade por parte das crianças, devido às peripécias 

que ocorreram ao longo da mesma: a Princesa a fazer chichi; as fadas a exigirem o 

pagamento; o desmaio da rainha. E, no final, todos estavam contentes, porque a Princesa 

ajudava aqueles que precisavam dela, assistindo-se à sua glorificação na história. 

 

 

3.3.4. A Menina Verde 

 

Para a apresentação do conto A Menina Verde, reuniram-se os alunos do pré-

escolar, sala dos 5 anos, e a turma do 1º ano. O objectivo era os alunos do 1º ano lerem o 

conto aos colegas mais novos. Mas, importa dizer que era a primeira vez que quer os 

leitores, quer os ouvintes tinham o primeiro contacto com a história. Até à leitura da 

mesma por parte dos colegas do 1º ano, todos desconheciam o conto. Depois da leitura do 

conto pelos alunos, foi a vez de a professora continuar a dinamização da actividade com 

perguntas orais para ver se todos tinham percebido o sentido do texto. Importa referir que 

ninguém teve acesso à visualização das imagens, pois a professora teve o cuidado de dar às 

crianças leitoras apenas o texto a ser trabalhado, para que todos partissem para a realização 

da actividade no mesmo nível. Foram discutidas as possíveis moralidades, tentando que 

fossem as crianças a chegar à importância da cor verde no desenrolar da acção e a 

verificarem que tal factor não foi impeditivo de um final feliz, que culminou na união da 

Menina Verde com o Presidente do Clube dos Verdes. Trata-se de um conto curto e com 

uma linguagem simples, permitindo uma fácil compreensão, e que criou nas crianças 

alguns momentos de diversão, através das “travessuras” da Menina Verde que aproveita o 

facto de ser verde para ela própria se divertir. 

Terminada a leitura e verificada a compreensão do conto por parte dos 

destinatários, foi pedido a todas as crianças que desenhassem
 
(Anexo I – 9) 

 
a mensagem 

que o conto pretendia transmitir para, posteriormente, apresentarem os desenhos e 

discutirem as suas ideias com os colegas. Analisados e discutidos os desenhos, foi possível 

perceber que o resultado tinha sido positivo, pois conseguiram divertir-se e aprender os 

conteúdos do conto. A observação de alguns desenhos realizados pelas crianças e a leitura 

dos seus comentários ajudam-nos a constatar isso mesmo: 
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Desenho nº 8  

“A Menina Verde e o Presidente do Clube dos Verdes a casarem-se. Até os 

corações deles choraram de alegria.” (C.S. – 7 anos) 

 

 

Desenho nº 9  

 “A Menina Verde e o Presidente do Clube dos Verdes no dia do casamento. Eles 

estão tão apaixonados.” (L. – 6 anos) 
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Desenho nº 10 

 

“A Menina Verde, o Presidente do Clube dos Verdes e o crocodilo estão felizes, na 

casa verde.” (A. C. – 6 anos) 

 

 

Desenho nº 11 

 

“A Menina Verde e o Presidente do Clube dos Verdes viveram felizes para 

sempre!” (M. – 5 anos) 

 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

99  

 

Após verificarmos que a mensagem do conto tinha sido bem assimilada, a 

professora decidiu colocar oralmente duas questões, para perceber até que ponto as 

crianças confrontadas com uma situação real conseguem ou não aceitar a diferença bem 

patente neste conto. Assim, a professora lançou a questão: “- Quem é que era capaz de 

casar com alguém de cor diferente?” e “- Quem é que era capaz de ter um amigo ou amiga 

de cor diferente?”. 
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Gráfico 9  – Aceitação da diferença 

 

 

Analisando o gráfico, realizado em função das respostas das crianças das duas 

turmas, podemos perceber, que em relação à noção de aceitação relacionada com a 

amizade, todas as crianças são unânimes em afirmar que jamais discriminariam alguém de 

cor diferente. Aliás, nesta fase assistiu-se à alusão de alguns casos de crianças de cor 

diferente existentes neste estabelecimento de ensino e que nunca deixaram de ter amigos. 

Apesar de grande parte das crianças afirmar ser capaz de casar com alguém de cor 

diferente, neste campo, já não assistimos a uma aceitação tão evidente. Aqui, algumas 

crianças rejeitaram casar com alguém de cor diferente e, quando confrontadas com o 

“porquê?”, elas próprias tinham dificuldade em explicar. Penso que, neste caso, mais do 

que a resposta oral, funcionou a expressão facial de desagrado que estas crianças faziam 

quando confrontadas com a pergunta. No entanto, deixamos aqui o registo das respostas 

que consideramos mais significativas. 
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“Eu não era capaz de casar com alguém de cor diferente, mas não me importava de 

ter amigos de outra cor.” 

         L., 6 anos 

 

 

“É tão divertido ser diferente: olhem para a Menina Verde! Eu não me importava de 

casar com alguém diferente.” 

         A., 6 anos 

 

 

“Eu não me importava de ter amigos diferentes. O mais importante é ter alguém 

com quem brincar.” 

         M., 5 anos 

 

 

“Eu sou amigo do S.
19

, mas não era capaz de me casar com alguém da sua cor.” 

         L. S., 7 anos 

 

Apesar de algumas divergências nas respostas, pensámos que a mensagem principal 

foi transmitida com sucesso e é com gratificação que assistimos a crianças tão pequenas 

discutirem um tema com tanto afinco e sempre na tentativa de demolir aqueles que, por 

momentos, hesitavam nas suas respostas. Acredito que as crianças tenham assimilado a 

mensagem e que este conto lhes possa vir a servir de exemplo, mais tarde, na caminhada 

das suas vidas. 

 

 

 

                                                 
19

 O S. é um menino de outra sala e a cor da sua pele é negra. 
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3.3.5. Um filho por encomenda 

 

 No conto Um filho por encomenda, optamos apenas pela aplicação prática na turma 

do 2º ano, dada a extensão do mesmo e a linguagem mais complexa do que a verificada 

nos contos anteriores. Também neste nível de ensino e, ao longo da leitura da história, 

pudemos verificar que as crianças nem sempre compreendiam o seu sentido, o que levou a 

professora a realizar diversas leituras acompanhadas de pequenas pausas para proceder aos 

esclarecimentos necessários. 

 Como referido anteriormente, fez-se a leitura do conto, seguida das diversas 

questões às quais os alunos responderam, e distribuiu-se uma Ficha de Trabalho (Anexo I 

– 10) 
 
com diferentes tipos de exercícios. De entre diferentes questões colocadas, parece-

nos importante referir o primeiro exercício, no qual era pedido que cada aluno desse um 

título diferente à história.  
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Gráfico 12  – Título da história 

 

Como estava previsto, as respostas foram múltiplas e variadas, assistindo-se a um 

certo prazer por parte dos alunos na descoberta de um novo título. 

De referir, também, o quarto exercício, onde se pediu às crianças para, por palavras 

suas, descreverem a mensagem que o conto pretende transmitir. Mais uma vez, a 

diversidade das respostas e a pertinência das mesmas levaram-nos a seleccionar algumas, 

de forma a testemunhar a compreensão da mensagem do conto pelas crianças.  
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“Nunca se deve tratar mal um filho, porque eles são parte de nós. Por isso temos de 

lhes dar atenção.” 

         M. I., 7 anos 

 

 

“O rei tem que dar mais atenção ao filho perfeito, tal como os pais aos filhos. Os 

filhos precisam do carinho dos pais.” 

         M. T., 8 anos 

 

 

“Ter um filho é muito importante. Não devemos abandonar os filhos, porque eles 

precisam dos pais.” 

         L., 7 anos 

 

 

“Tratar bem os filhos é muito importante. Os filhos devem ter a atenção dos pais 

para aprenderem a ser felizes.” 

         G. A., 8 anos 

 

 

“É muito bom ter um filho, mas também é importante ter mãe e pai.” 

         G., 8anos 

 

 

“Não é só ter filhos. Tem que se ter tempo para eles, porque senão eles ficam 

tristes.” 

         T., 7 anos 
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Por último, e em grupo, foi pedido às crianças que dividissem o conto em quatro 

partes. Discutiram-se ideias, trocaram-se opiniões, até ser possível chegar a consenso e 

obter as quatro partes pretendidas e que passamos a enumerar: 

 

1. No reino de D. Malaquias, o Mecanista, tudo era perfeito. 

2. Um dia da máquina-mãe nasceu o Príncipe Perfeito. 

3. O príncipe adoeceu e foi levado para o hospital. A ausência de afectos 

levam-no a fugir. 

4. O reencontro entre o rei e o príncipe. 

 Dividida a história nessas mesmas partes, os alunos fizeram o desenho 

correspondente a cada uma delas, como podemos observar no trabalho realizado por um 

dos intervenientes nesta actividade: 

 

 

 

 

 

Desenho nº 15 

Desenho realizado pela M.T. – 8 anos. 
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Desenho nº 16 

Desenho realizado pelo G.A. – 8 anos. 

 

  

O balanço foi bastante positivo, tal como aconteceu com os contos analisados 

anteriormente, mostrando a identificação destas crianças associada aos contos de Literatura 

Infantil. Tiveram a oportunidade de se pôr no papel de personagem e de transmitir aos 

outros os seus sentimentos, as suas inquietações e certamente, em alguns casos, projectar a 

realidade em que elas próprias estão inseridas. 

 

 

3.4. Síntese da aplicação prática realizada 

 

 Depois de apresentadas todas as actividades e analisados os resultados obtidos com 

os diferentes alunos do Liceu Francês do Porto, é possível tecer algumas considerações 

finais acerca desta aplicação prática dos contos. 

 Importa referir que a escolha realizada para a apresentação dos vários contos, nos 

diferentes níveis de ensino e de acordo com a faixa etária das crianças, foi positiva, na 
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medida em que a fácil compreensão do texto suscitou uma maior adesão por parte dos 

intervenientes.  

Para as crianças, a compreensão é fundamental para manter a atenção centrada 

numa determinada actividade. Porém, não podemos dizer que tivesse existido uma maior 

preferência por determinado conto pois, de uma maneira geral, as crianças mostraram 

interesse em conhecer novas histórias e em ter um contacto diferente com o texto, que não 

aquele a que mais estão habituadas através do manual escolar. Aliás, todas perceberam 

que, independentemente de o conto ser de princesas ou de príncipes, de animais ou de 

humanos, o importante era reter a mensagem que transmitiam e perceber que esta rumava 

no mesmo sentido: a aceitação da diferença. 

No conto Os ovos misteriosos, assistiu-se à aceitação – adopção – por parte da 

galinha de todas as crias, apesar de todas as suas diferenças físicas e das suas 

características particulares. Em o Doutor Lauro e o Dinossauro, assiste-se também a uma 

aceitação das características físicas – o Dinossauro já não cabia dentro de casa – que levou 

aos limites extremos da vida. A Princesa da Chuva também foi aceite, apesar da sua 

diferença – a chuva – pois, no final, todos acabaram por reconhecer a sua importância e até 

teve direito a uma estátua. A menina Verde, como o próprio título indica, era diferente 

porque a cor da sua pele era verde. Também, neste conto, assistimos a uma aceitação da 

diferença a terminar em casamento. A cor da sua pele não foi um factor impeditivo, nem 

sinal de rejeição para obter a sua felicidade. Por último, em Um filho por encomenda, 

sobressai uma vontade do rei D. Malaquias e uma excessiva preocupação para que o filho 

fosse perfeito. Ao contrário dos contos anteriores, este era realmente um filho perfeito, do 

ponto de vista físico, mas psicologicamente esta criança não era feliz. A falta de atenção e 

de carinho tornavam-no diferente. No final, o rei acaba por reconhecer a sua falta para com 

o príncipe – seu filho – e passa a dedicar-se a este.  

 Assim, todas as intervenções dos alunos apontavam para a aceitação do outro 

independentemente da cor ou das diferenças físicas, e para o respeito que devemos ter para 

com os outros, pois estas pessoas também são úteis para a sociedade. Mais ou menos 

tolerantes, quase todas as crianças demonstraram que, confrontadas com esta realidade, 

estavam preparadas para aceitar a diferença. As mensagens das crianças que fomos 

deixando ao longo desta análise prática são o reflexo disso mesmo.  
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 Podemos, ainda, afirmar que muitas das crianças aqui implicadas viram, nestes 

contos, a realidade que as rodeia, pois, com as exigências cada vez maiores da nossa 

sociedade, os seus pais vêm-se obrigados a ausentar-se do seio familiar por questões 

profissionais. Os afectos e os carinhos que elas tantas vezes referiram ser importantes para 

a felicidade e para o crescimento da criança assumem um segundo plano na vida das suas 

famílias. Também estas crianças se sentem diferentes e discriminadas por não terem o 

amor e a atenção que tanto desejavam.  

Deste modo, ficou bem clara a adesão das crianças a todas as actividades propostas, 

que demonstraram ser um sucesso, pois levaram a perceber que a diferença faz parte da 

vida. As suas palavras são o exemplo de que este trabalho foi frutuoso e que estas 

pequenas crianças caminham para o enriquecimento pessoal das suas vidas. 

Este trabalho porém, não pode parar por aqui e é fundamental que as crianças 

continuem a ser estimuladas para esta realidade, a fim de que a noção de diferença hoje 

adquirida não caia no esquecimento. Cabe-nos a nós adultos, pais e professores, prosseguir  

esta longa caminhada que já deu os seus primeiros frutos, mas precisa de continuar a 

crescer... 
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Conclusão 

 

 A luta contra séries de dificuldades da vida é inevitável, 

mas se, em vez de figirmos, enfrentarmos as provas 

inesperadas e, muitas vezes, injustas com que nos 

deparamos, acabamos por superar os obstáculos e 

alcançarmos vitória, isto é, a auto-realização existencial, a 

maturidade (Mesquita 2006: 22). 

 

Neste momento do nosso trabalho, resta-nos concluir com algumas das reflexões 

mais relevantes realizadas ao longo do nosso estudo. Temos a certeza de que todas as 

considerações por nós abordadas neste trabalho dariam para novas reflexões e 

considerações. Mas, o nosso objectivo prendeu-se com a análise das obras mencionadas: 

Os ovos misteriosos, Doutor Lauro e o Dinossauto, A princesa da Chuva, A menina Verde, 

Um filho por encomenda. 

A nível individual esta dissertação tornou-se um enriquecimento pessoal e 

profissional para a nossa vida futura e, por isso, foi com grande satisfação que realizámos 

este estudo. As dúvidas, as incertezas e os medos estiverem, em muitos momentos 

presentes, pois era nossa vontade apresentar algo de qualidade e rigor científico. Foi com 

satisfação que demos o nosso contributo para o enriquecimento dos nossos alunos – a nível 

pessoal e educacional. Com esta experiência, os nossos saberes, os nossos pensamentos e a 

nossa formação saíram bastante enaltecidos e fizeram-nos perceber que a Literatura 

Infanto-Juvenil assume, cada vez mais, um papel determinante para a formação do ser 

humano, em especial das crianças. 

Inicialmente, verificámos que a Literatura tem como finalidade dar a conhecer ao 

leitor a sua língua materna, ajudando ao enriquecimento desta através dos actos de 

comunicação. É também seu objectivo transmitir vivências e valores aos leitores, 

desenvolvendo a sua imaginação e apelando ao seu sentido de criatividade. Para além desta 

componente educativa, a Literatura é uma fonte de prazer e promove sentimentos que vão 

para além do sonho e da imaginação. 

Quanto à Literatura Infantil, constatamos que esta se destina às crianças e, tal como 

a Literatura em geral, esta assume uma função educativa para a criança: estimula o gosto 

pela linguagem, pela leitura e pela escrita. E, ao mesmo tempo que exerce este papel 

educativo também desperta o interesse e a sensibilidade, levando a criança a uma viagem 
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até um novo mundo, onde se encontram o real e o sonho. Esta sensibilidade provocada pela 

Literatura para criança é 

 

tão essencial quanto o ar que respiramos. Ela que sinalará nossa reacção diante da arte. 

Esse objecto arte, seja ele sonoro, visual ou de qualquer natureza: o que importa é 

aquilo que sentimos diante dele. Esse objecto nos toca, provoca, choca: somos tomados 

por forte sensação, brota a emoção. Emoção que leva ou não às lágrimas, ao riso, ao 

sonho, à alegria, à harmonia, ao desespero, à revolta, à paixão. (Goés 2002: 37). 

 

De referir ainda a evolução que a Literatura Infantil foi sendo, ao longo dos tempos, 

fruto de uma maior procura por parte do leitor mais jovem e que obrigou a que os 

escritores e os ilustradores se adaptassem a essas novas exigências. 

Quanto ao papel do livro, este prende-se com o conceito da imaginação e da 

sensibilidade do acto de ler. É importante que a família e a escola incuta nas crianças, o 

mais cedo possível, o gosto pelo livro e pelo acto de ouvir e ler livros. Ler “é mais do que 

descodificar o código escrito, segundo o sentido atribuído pelo escritor. Ler é um debruçar-

se, explorando os próprios sentimentos, examinando as próprias reacções através da 

relação que o texto oportuniza” (idem, 33). O crescimento das crianças e a sua formação e 

educação para os valores depende dos livros e eles são os portadores das mensagens que a 

sociedade pretende transmitir e prevenir. 

Ainda na primeira parte deste nosso trabalho, destacámos aspectos relativos à 

escritora Luísa Ducla Soares e às obras por nós seleccionas e cujo contributo para a 

Literatura Infanto-Juvenil é reconhecido pela crítica. Os seus textos, geralmente curtos, a 

sua linguagem simples – irónica e humorística – em que os jogos das palavras imperam 

cativam a criança leitora. Por outro lado, a escritora mencionada dedica a escrita das suas 

obras a temáticas bem actuais, que preocupam a sociedade de hoje e com as quais a criança 

deve manter contacto, o mais rapidamente possível, para que durante o seu crescimento 

possa definir os seus valores. São essas as temáticas da adopção, da diferença, da aceitação 

do outro, entre outras, mas todas elas direccionadas para a educação para os valores.  

O nonsense e o fantástico nas obras de Luísa Ducla Soares mereceram uma breve 

reflexão da nossa parte. Verificámos, ainda, que a escritora através do nonsense – o 

absurdo – consegue mais facilmente cativar a atenção dos leitores jovens que esperam das 

suas leituras momentos de diversão e algum sentido para a vida pela ilustração do seu 

interpolo. As reacções ao absurdo são a procura da razão. 
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A qualidade da sua escrita e estas temáticas tão actuais que aborda nas suas obras 

foram elementos selectivos para dedicarmos o nosso estudo a algumas das obras de Luísa 

Ducla Soares. 

E, sendo a temática a que nos propusemos – A aceitação da diferença e a educação 

para os valores em Luísa Ducla Soares – não poderíamos deixar de nos debruçarmos sobre 

este tema. Assim, o último item da primeira parte do nosso trabalho é dedicado a esta 

temática, na tentativa de percebermos como podemos ajudar as nossas crianças a 

assimilarem valores essenciais para a sua vida futura. Abordámos os conceitos de 

igualdade e de diferença para chegarmos à noção de rejeição. A par da Literatura, a família 

e a escola assumem, mais uma vez, um papel preponderante na transmissão e na educação 

das crianças, visando a transmissão de valores e a aceitação de quem, por diversas razões é 

especial. 

Na segunda parte do nosso estudo, para além da análise temática e semiótica dos 

contos referidos anteriormente, debruçamo-nos sobre a análise simbólica dos mesmos, a 

fim de podermos comprovar que a temática a que nos propomos está referenciada em todos 

eles. Os símbolos que estes apresentam querem dizer mais do que o sentido da própria 

palavra e essa descoberta tornou-se bastante interessante e levou-nos a dar um outro 

sentido aos contos. Na verdade, das entrelinhas destes saem estrelinhas mágicas que levam 

os leitores a viajarem por outros mundos, sempre com o intuito de os modelar enquanto 

seres humanos. 

Finalmente, na terceira parte, trabalhámos a análise dos contos na prática. Os 

escolhidos para esta análise foram alunos de três turmas do Liceu Francês do Porto que, 

independentemente das suas idades, se deliciaram com os contos por nós apresentados e se 

deixaram envolver, com um toque de magia, nas actividades que lhes propusemos. Esta 

foi, talvez, a parte que mais fruição nos deu trabalhar não só pela receptividade dos alunos 

aos contos de Luísa Ducla Soares, mas, também, pelas respostas que obtivemos. É 

impressionante como as crianças são capazes de extravasar as suas emoções e, envolvidas 

pelo mundo mágico dos contos, nos deram respostas e teceram comentários tão 

interessantes. Desde a criança mais tolerante à menos tolerante, da mais receptiva à menos 

receptiva, todas elas chegaram à noção de diferença e perceberam o quão importante é este 

conceito para a sua formação. Demos, também, alguma relevância ao desenho, pois é 

através dele que a criança mais se projecta. Na verdade, “melhor do que a fala, os desenhos 
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podem expressar subtilezas do intelecto e da afectividade que estão além do poder ou 

liberdade de expressão” (Di Leo 1991). 

Neste capítulo, e como forma de melhor percebermos os resultados obtidos, 

realizámos alguns gráficos e tecemos algumas reflexões em torno dos mesmos, sendo que 

também estes são reflexo da projecção das crianças. 

Resta-nos acrescentar que, com este trabalho, esperamos ter conseguido dar uma 

outra visão da Literatura Infanto-Juvenil, designadamente, das obras de Luísa Ducla 

Soares.  

Consideramos que, com este trabalho concluído conseguimos atingir ainda um 

outro objectivo a que nos propusemos: educar as crianças – os nossos alunos – para os 

valores, tendo em conta que não há meninos feios, como nos ensina Luísa Ducla Soares. 

Senão ouçamo-la:  

 

A menina Feia 

 

A menina feia  

tem dentes de rato 

e pêlos nas pernas 

à moda de um cacto. 

 

A menina feia 

tem olhos em bico 

e o seu nariz 

pica como um pico. 

 

A menina feia, 

sardenta, gorducha 

não parece gente, 

só lembra uma bruxa. 

 

(…) 

 

 

Se fechares teus olhos, 

a ouvires cantar, 

é uma sereia, 

princesa do mar. 

 

Se fechares teus olhos 

e chegares pertinho, 

ela cheira a rosas 

e a rosmaninho. 

 

Se lhe deres a mão, 

vês que é de veludo 

e tens uma amiga 

pronta para tudo. 

 

Soares  (1999: 29) 
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OOss  oovvooss  mmiisstteerriioossooss  

LLuuííssaa  DDuuccllaa  SSooaarreess  

DDeesseennhhaa  aa  mmeennssaaggeemm  qquuee  oo  ccoonnttoo  ttrraannssmmiittee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Anexo I – 1 
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OOss  oovvooss  mmiisstteerriioossooss  
 

  

 Observa a capa do livro. 

 

 Completa. 

 

 

Texto de _______________________________________________ 

 

  

Ilustrações de ___________________________________________ 

 

 

Edições __________________________ em Maio de 2009 (13ª edição) 

 

 Completa as palavras cruzadas. 

 

 

 

 
1. Personagem principal da história. 

2. Local onde inicialmente vivia a 

galinha. 

3. Local para onde fugiu a galinha. 

4. Número de os ovos que a galinha 

tinha no ninho. 

5. O verdadeiro filho da galinha. 

6. Quem tentou roubar o pinto. 

 

 

 

 

 

 Porque é que a galinha decidiu fugir da capoeira? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 Depois de fazer o seu ninho, a galinha foi procurar comida.  

O que é que ela encontrou no seu ninho quando chegou? 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

      1    

          

    3      

 4  5       

2          

          

          

    6      
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 O que é que a galinha decidiu fazer a todos aqueles ovos tão diferentes do seu? 

 
(Completa a frase e desenha.) 

 

A galinha decidiu__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“- Olhem para a minha ninhada! – mostrava ela às galinhas do mato. – É tão 

variada, é tão engraçada.” 

Depois de a galinha ter chocado os ovos que tinha no ninho, o que é que as 

outras galinhas do mato a aconselharam a fazer? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

E tu, o que eras capaz de aconselhar à galinha? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

“Mas como podia ela abandoná-los depois de os ter chocado com tanto amor? Que 

outra mãe havia de tratar deles? 

Era feliz, mas vivia num desassossego.” 

Porque é que a galinha vivia num desassossego? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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Pensas que a tua mãe vive num desassossego contigo? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

“Mas ela de todos gostava. De todos cuidava.” 

E tu eras capaz de criar os filhos de outros animais como fez a galinha? 

 

 

   Sim.   Não.  

 
(Justifica a tua resposta à tua professora.) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Desenha a mensagem que o conto pretende transmitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A aceitação da diferença e a educação para os valores  

   em Luísa Ducla Soares   

126  

 

OO  ddoouuttoorr  LLaauurroo  ee  oo    

DDiinnoossssaauurroo  
 

 

Texto de Luísa Ducla Soares 

  

Ilustrações de Henrique Cayatte 

 

Livros Horizonte em Maio de 2007 (2ª edição) 

 

 

Imagina um final diferente para a história. 

 

 

 
 

Anexo I – 3 
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Vida e obra de…          
 
Nome: ________________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/______  

 

Naturalidade: __________________________ 

 

1ª obra publicada: ___________________ em ________ 

 

Outras obras da autora: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

OOss  ddiinnoossssaauurrooss  

Os ____________________ apareceram no nosso planeta na 

Era ____________________ conhecida, por isso, como a Era dos 

____________________  ____________________. Os dinossauros surgiram há 

aproximadamente 220 ____________________ de ____________________. 

Estes enormes ____________________ alimentavam-se de 

____________________, ____________________, ____________________ e de 

____________________. 

Algumas das principais espécies de dinossauros: 
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OO  DDoouuttoorr  LLaauurroo  

ee  oo  

DDiinnoossssaauurroo 
 

 

 

Título do livro: _________________________________________________________ 

Autora: _______________________________________________________________ 

Ilustrador: _____________________________________________________________ 

Editora: _______________________________________________________________ 

 
1. Escreve V para as afirmações que são verdadeiras ou F para as falsas. 

 

O doutor Lauro era apaixonado por dinossauros.  

 

Ele era um jovem que estudava dinossauros.  

 

Nas paredes de casa, o doutor Lauro tinha retratos de família.  

 

Ele dedicou a sua vida a fazer pesquisas sobre a vida dos dinossauros.  

 

2. Responde às seguintes questões. 

 

2.1. Qual era o animal de estudo do Dr. Lauro? 

2.2. O Dr. Lauro tinha um sonho. Qual era esse sonho? 

2.3. Define por palavras tuas um dinossauro?  

2.4. O que é que o Dr. Lauro descobriu, um dia, num buraco das montanhas de gelo? 

2.5. O que é que o Dr. Lauro decidiu fazer com essa descoberta? 
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3. Completa com palavras do texto. 

 

Ao final de um mês de o dinossauro ter nascido, ele já __________________ cabia 

na __________________, ao ano não cabia na __________________ e aos dois anos 

ocupava todo o __________________, __________________, __________________ e 

__________________. 
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DDoouuttoorr  LLaauurroo  ee  oo    

DDiinnoossssaauurroo  

LLuuííssaa  DDuuccllaa  SSooaarreess  

DDeesseennhhaa  uumm  ffiinnaall  ddiiffeerreennttee  ppaarraa  aa  hhiissttóórriiaa..  
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 AA  PPrriinncceessaa  ddaa  CChhuuvvaa 

 

 

Desenha a parte da história que mais gostaste. 

 

 

 

 

Desenha a mensagem que o conto transmite. 
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AA  PPrriinncceessaa  ddaa  CChhuuvvaa  
  

 Luísa Ducla Soares 

 

Faz a banda desenhada do conto que acabaste de ouvir. 
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AA  MMeenniinnaa  VVeerrddee  

LLuuííssaa  DDuuccllaa  SSooaarreess  

DDeesseennhhaa  aa  mmeennssaaggeemm  qquuee  oo  ccoonnttoo  ttrraannssmmiittee..  
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UUmm  ffiillhhoo  ppoorr  eennccoommeennddaa  
 

 

Retirada do livro Três Histórias do Futuro 

 

Texto de Luísa Ducla Soares 

  

Ilustrações de Paul Driver 

 

Editora Civilização em Julho de 2008 (3ª edição) 

 

 

1. Dá um título diferente à história. 

 

______________________________________________________ 

 
 

2. Ordena as frases de acordo com os acontecimentos da história. 

 

  No primeiro segundo, do primeiro minuto do dia um de Janeiro de 

2321 nasceu o príncipe perfeito. 

   

  O rei ordenou que construíssem uma máquina. 

   

  D. Malaquias era o mais avançado dos reis. 

   

  O maior desejo do rei era ser pai. 

   

  O príncipe perfeito era muito inteligente. 

   

  O rei realizou todos os desejos do príncipe. 

   

  D. Malaquias abraçou-o e sentiu o coração do príncipe a pulsar. 

   

  O príncipe adoeceu e foi levado para o hospital. 

   

  Triste, porque as máquinas não lhe davam afectos, o príncipe fugiu do 

hospital. 

   

  Um menino foi encontrado num banco de jardim. 
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3. Completa o texto com as seguintes palavras. 

 

D. Malaquias  reis Mecanista  filho 

 príncipe   perfeito  

sábios  sonho máquina  engenheiros 

 

 

 __________________, o __________________, era o mais avançado de todos os 

__________________. Ele tinha um __________________: ter um __________________. 

Assim, reuniu os seus melhores __________________ e os seus melhores 

__________________ e ordenou que construíssem uma __________________ para 

produzir o __________________ __________________. 

 

4. Observa a imagem. 

 

 
 

4.1. Qual é a mensagem que a história “Um filho por encomenda” pretende 

transmitir? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. A história pode ser dividida em quatro momentos. Ilustra-os. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

No reino de D. Malaquias, o Mecanista, 

tudo era perfeito. 

 
Um dia, da máquina-mãe nasceu o 

príncipe perfeito. 

   

   

O príncipe adoeceu e foi levado para o 

hospital. A ausência de afectos levam-no 

a fugir. 

 

O reencontro entre o rei e o príncipe. 

 

 


