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Figura 3: Páginas ilustrada in: “Criança Genial” 
Ilustrador: Dimas Restivo (2005) 
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Criança Genial  
 

COTES, Claudia  
 

As pessoas e os animais poderiam ser iguais, mas não são. 
Ainda bem! Assim podemos aprender que coisas diferentes deixam o mundo mais 
inteligente.  
 
Um dia Joãozinho estava passeando de barco e de repente viu um peixe que     
voa! Olha pai, um peixe voador tão diferente... Será um peixe passarinho? Ou um 
pássaro peixinho? Ficou se perguntando o Joãozinho... 
 
As pessoas também são diferentes. 
 
A mãe de Denise acredita que a dificuldade pode trazer felicidade! 
Sua filha não anda nem corre, mas dança na cadeira de rodas e ensina aos outros 
que o sonho mora na cabeça, e não nos pés ou nas mãos. 
 
O pai de Eric acha que ele é bonitinho e danado. seu filho não enxerga e mesmo 
assim o menino resolveu pintar! Faz esculturas quadros e dobraduras. Ensina o 
mundo o que é cultura. 
 
A Beatriz não pode escutar e mesmo assim não para de estudar. Vence seus 
limites e mostra que a felicidade não tem idade. Ela usa as mãos como forma de 
expressão e ensinam o mundo outros sinais de comunicação. 
 
A mãe de Paulo sabe que ele tem um bom coração. Com as mãozinhas pequenas 
a cabeça bem redondinha e os olhinhos puxados, ele é sempre alegre e não 
cresce jamais! Quer dizer o corpo cresce, mas a cabeça é de criança, sempre. Ele 
é especial, ou melhor, excepcional!  Ensina ao mundo que a alegria mora no 
coração das crianças e também dos animais.  
 
Também tem a Bia, o Juca, o Cássio, a Gabi, a Maria Eugenia, o Rafael...    
Crianças diferentes ensinam pra gente que a natureza é inteligente! 
Todas elas juntas, deixam o mundo mais humano e fazem a gente pensar que  
crianças diferentes também tem o direito de serem contentes!    
São especiais e, por isso, geniais!    
 
   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

67 

OBRA: “Criança Genial”   

Autor: COTES, Claudia   

Ilustrador : Dimas Restivo  

Local: São Paulo     Editora: Paulinas      Data: 2005  

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

1. Enunciador: narr. externo      /   2. Trama: Texto informativo    /   3 Narrativa: 

realista 

4. Discurso: específico / 5. diferença como modulo temático: outros    

5. situação inicial: não mencionados  

 

 

B- Caracterização de personagens  

 

1. localização na constelação: Protagonistas  

2. Universo constitucional: crianças com deficiências  

3. sentimentos: não mencionados  

4. Ações: diversas 

5. nome: sim (próprios) 

 
 
 

 
C- campos de atribuições dos fenômenos correlacionados  
 

1- Diferença como: benéfica  
 
                                       - superação de se mesmo  
                                        - gratificação social  
 
2. Etiologia: indefinida 
 
3. Desfecho: compensação  
Quadro 5: Indicadores “Criança Genial” 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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                  Figura 4: Páginas ilustradas in: “Anjinho” 
                   Ilustrador: Eva Furnari (2007) 
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Anjinho  

FURNARI, Eva  

Lili morava no céu com sua mãe e seu pai. Ela adorava brincar nas nuvens 
claras e macias. Fazia castelos fofos, montanhas de algodão bolotas de vento. Um dia 
resolveu fazer outra coisa jogar futebol. Mas os anjos não têm muito jeito para isso e 
então logo no primeiro chute... A bola ficou e vupt... O sapato se foi. Foi lá para baixo, 
para a terra. Quando Lili viu seu sapatinho cair sa iu voando atrás. Nem lembrou que anjo 
não podia fazer isso sozinha. Anjo pequeno só podia ir para terra se estivesse 
acompanhada com os pais. 

Chegando a terra viu um monstro verde cheio de catapora vermelhas, 
assustou-se e caiu na grama, olhou em volta. O monstro tinha sumido, o sapato estava 
perto de uma arvore bem grande com frutas vermelhas. De repente Lili vê muitos 
monstros de todas as formas e cores. Sua mãe nunca havia lê falada dessas criaturas 
que viviam na terra. Depois espiou por entre os dedos só viu dois palhaços fazendo 
bolhas de sabão.  Aliviada voltou à procura o sapato.  

Ouviu um barulhão, um rugido, olhou a estrada mais adiante. Vinha em sua 
direção um monstro ainda maior e mais feio que os outros. Era grandão, zolhudo e 
bocudo! Lili pensou, voou para o lado antes que o malvado passase por cima dela. Era 
só Um carro  

Lili correu até uma praça. Percebeu que estava anoitecendo. Queria voltar 
para casa. Novamente, assustou - se com as árvores se movendo pensando ser terríveis 
monstros. Naquela hora tudo que Lili queria era que sua mãe estivesse ali, bem pertinho 
dela.  Sem saber o que fazer se encolheu dentro de uma lata de lixo meio vazia. 
Chorando baixinho rezou pedido que sua mãe viesse busca – lá.        

Alguém tirou a tampa da lata de lixo. Lili achou que era o bicho-papão. Deu um 
pulo e saiu voando em disparada. Foi aí que ela tombou com alguém que estendia os 
braços. Ela ia gritar quando sentiu que o monstro era macio, fofinho e perfumado. Era 
sua querida mãe.  

- onde estava você meu amor? Procurei por todos os cantos do céu. Achei seu 
sapatinho na boca de um cãozinho aqui na terra.  O que foi que aconteceu? 

Lili abraçou sua mãe chorando. Ela nunca tinha percebido o quanto gostava 
daquele abraço querido. Depois contou os sustos que havia levado e perguntou: 

- Mãe, por que você nunca disse que a terra é cheia de monstros? 
A mãe olhou para a praça e viu: a arvore balançando ao vento era o monstro 

horripilante, o mendigo remexendo o lixo era o bicho papão. Então percebeu o que havia 
acontecido: Lili tinha esquecido os óculos lá nas nuvens e, como não enxergava bem 
tinha confundido algumas coisas. A mãe abriu a bolsa e lhe entregou os óculos. Lili 
passou enxergar tudo direitinho. Ficou aliviada. Depois disso as duas voaram de volta 
para o céu.    Em casa depois de um banho, já na cama Lili ganhou um beijo de boa 
noite. Fechou os olhos e pensou que tinha muita sorte. Sua mãe era um anjo, sorriu e 
adormeceu.           
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OBRA: “Anjinho”  

Autor: FURNARI, Eva 

Ilustrador: Eva Furnari  

Local: São Paulo     Editora: Ática       Data: 1997  

 

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

1. Enunciador: narr. externo       /   2. Trama: cotidiano   /   3 Narrativa: Híbrida  

4. Discurso: inespecífico   /  5. diferença como modulo temático: def.visual  

6. situação inicial:  equilíbrio   

 

 

B-CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

 

1. localização na constelação: Protagonista  

2. Universo constitucional: criança (Anjo)  

3. sentimentos: medo, insegurança, saudade, tristeza  

4. Ações: dependência, 

5. nome: sim (apelido) 

 
 
 

 
C - CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1- Diferença como:  maléfica  
                            - experiência de horror  
 
2. Etiologia: indefinida 
 
3. Desfecho : indefinido   

Quadro 6: Indicadores “Anjinho” 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

 

 

 

 

71 

       

 

       

                        

 

 

  
                       Figura 5: Paginas Ilustradas in: “Draguinho - diferente de todos parecido com ninguém” 
                           Ilustrador: Openthendoor (2005) 
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Draguinho - diferente de todos parecido com ninguém  

GALPERIN, Cláudio  

Aconteceu em Dragz, mas poderia ter sido em Beltez, Valen ou Zalis, ou em 
qualquer outro lugar onde habita dragões. Escondida no coração da floresta essa 
pequena aldeia é uma das mais antigas que se conhece. Consta nos livros dos sábios 
que há mais de cem anos já havia famílias de dragões vivendo por lá. Construindo 
moinhos, pontes e até mesmo uma torre de pedra, o ponto mais alto da aldeia. sem 
esquecer também da escola. Lugar onde os pequenos dragões aprendem coisas muito 
importantes como, escrever, voar e soltar fogo pelo nariz. Na maioria das vezes 
Draguinho até que gostava de ir à escola.  

Naquele primeiro dia de outono, no entanto ele bem desejaria não ter saído de 
casa... A professora chamou Dragoncio, Drica e todos atiraram fogo. - Draguinho insistiu 
Dona Dragonildes.  Não precisa ter medo, ninguém nasce sabendo. Sobe os olhares 
curiosos de todos os colegas de classe – Draguinho era o único que não havia produzido 
nem uma chama sequer-, lá foi ele tomar posição ao lado da professora.  Contou dentro 
da cabeça “um dois, eeee...”. A coisa mais incrível, jamais vista em  toda história da 
civilização dos dragões, aconteceu. Por alguns instantes, Dona Dragonildes  e os alunos 
ficaram no mais completo silêncio, todos com os olhos arregalados, tamanha surpresa. 
Das ventas de Draguinho não foi fogo o que se viu, mas sim um fortíssimo jato de.... 
ÁGUA! Os alunos começaram a dar risada e zombar dele. De longe mal conseguindo se 
aproximar dele, Drica observava com tristeza. Gostava dele talvez porque Draguinho, 
assim como ela, adorasse contar, ouvir e desenhar histórias. Talvez porque ele, em 
segredo, mas nem tanto, fosse de conversar com as estrelas, os bichos e as plantas. Ou 
talvez, porque Draguinho, bom companheiro que era jamais deixaria um amigo na mão. 
Em casa, o avô Dragalileu, insistiu que a beleza do mundo estava no fato de sermos 
todos diferentes uns dos outros. – eu não quero ser diferente de ninguém... – discordou 
Draguinho mais triste que zangado. Os dias foram passando e nada de Draguinho ir à 
escola. Ou lugar algum. Ficava dentro do quarto, trancado brincando sozinho. Dr. 
Wolosker, a chamado do avô chegou especialmente de Valen para examinar Draquinho. 
Foi um demorado e minucioso   exame. - Eu não consigo encontrar nada de errado com 
ele. De resto a saúde dele é perfeita. Ele pode fazer o que bem entender,  a não ser 
soltar fogo pelo nariz. No meio da madrugada, Draguinho pulou da cama, certo do que 
deveria fazer. Não podia mais ficar em Dragz. Sendo motivo de riso para todos. Deixaria 
a aldeia para sempre. Procuraria seu lugar. Um lugar onde todos os dragões soltassem 
água pelo nariz.  

Depois de uma longa caminhada adormece na floresta. Ao amanhecer,  
sonolento demorou um pouco para perceber. – outro par de olhos que o estudava com 
curiosidade. – meu nome é Drago, mas todos me chamam de Draguinho. - o meu é 
Jasper.  - você é um dragão, não é? – sou sim e você?  - ora sou um elefante você 
nunca viu um elefante antes? – E que... Eu pensei que elefante tivesse tromba... 
Argumentou Draguinho pouco a vontade, diante de Jasper e seu minúsculo nariz. – há! É 
isso – disse Jasper, junto de uma sonora risada – você tem toda razão! Os elefantes têm 
mesmo tromba. Eu é que nasci sem ela.  - Há e você fugiu de casa por causa disso, não 
é? – De onde você tirou uma idéia dessas? Respondeu Jasper, surpreso. – venha! 
Seguiu dizendo o elefante com entusiasmo. Eu quero te apresentar o pessoal. A cada 
dia que passava, a turma ficava maior. Draguinho que tanto gostava de desenhar 
registrou os encontros todos num pequeno caderno. Logo nas primeiras paginas estava 
Jasper. O pequeno elefante é bem verdade, sentia falta de uma longa e bela tromba 
como aquela da irmã, dos primos e dos amigos da escola. Por outro lado a falta dela 
havia lhe proporcionado uma grande agilidade. Quando os elefantes precisavam de algo 
urgente em algum lugar distante. Era de Jasper que valiam ninguém ali era mais veloz 
do que ele! Aquele desenho na segunda página do diário era Ivy: uma vaca que para o 
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espanto de Draguinho, punha ovos em vez de dar leite. Uma das melhores amigas de Ivy 
era Ariela uma galinha do mato que ao invés de ter voz de taquara rachada – era a mais 
afiada cantora de opera de toda floresta. Seguiram as paginas do diário o leão que 
miava sempre que tentava rugir, Dália, a onça pintada que não tinha uma pinta sequer; 
Groucho o porquinho estrábico que enxergava tudo dobrado; Marlow o morcego branco 
que adorava a luz do dia, Rita a águia que podia alcançar o pico mais alto da montanha, 
mas gostava mesmo de andar a pé. Draguinho foi buscar no meio do caderno o desenho 
que havia feito de Max – o coelho banguela. Vindo de uma família se sete irmãos e nove 
irmãs, ele era o único entre todos eles, que fazia suco de cenoura ao invés de roê-las. 
Lembrou então de uma conversa com Rhena uma coelhinha cor de canela que vivia 
numa toca vizinha de Max. - Já sei – disse Draguinho, - a falta dos dentes faz dele o 
mais rápido dos coelhos! - Não! Respondeu Rhena, depois de uma risada. Na verdade 
ele é meio devagar... - Então porque todo mundo gosta dele? Perguntou Draguinho 
intrigado. - Porque ele é amigo da gente! Precisa de motivo melhor? “Não nenhuma 
razão seria melhor do que aquela” – pensou Draguinho ao fechar seu caderno e dar com 
Max, deitado ao seu lado.  

Draguinho não conseguiu dormir encontrou dificuldade para adormecer, ficou 
deitada de barriga para cima pensando no tempo que ficaria longe de casa. Haveria de 
existir, em algum lugar deste ou de outros mundos, dragões que soltassem água pelo 
nariz. Haveria de existir tantos dragões que pelas ventas, soltassem diamantes, pedras 
de gelo ou suco de melancia. Nada disso parecia ter importância agora. Draguinho 
estava a caminho de seu lugar. A caminho de casa. A caminho de Dragz. Ele estava 
finalmente de volta à aldeia. A recepção, porém, não foi sequer perto da que ele 
imaginava. Todos correndo de um lado para outro, agitados mal enxergavam o que tinha 
pela frente, densa era a fumaça. Um surto de gripe havia pegado à aldeia inteira de 
surpresa, um dragão  adulto espirrando já é um perigo, imagine uma porção deles 
gripados, a cada espirro um incêndio!   Na confusão Draguinho acabou trombando com 
outro dragão. Drosh o encrenqueiro da classe. Draguinho imaginou que ia apanhar. 
Drosh, no entanto parecia ter outra idéia em mente... - Nas minhas costas, rápido! Num 
esforço colossal, com asas bem abertas, Drosh conseguiu sair com Draguinho do chão. 
Agora sim sobrevoando a aldeia Draguinho podia dirigir seu potente jato de água na 
direção das chamas. Os dois trabalharam incansáveis durante todo dia e um pedaço da 
noite. Estavam exaustos quando puderam contemplar com alegria as construções que 
havia salvado do fogo. Os cumprimentos chegavam de todos os lados. A festa em 
homenagem a Drosh e Draguinho foi a mais animada que já se teve notícia em Dragz. 
Ao ar livre. Bem ao gosto dos Dragões agora já recuperados da gripe.   

Enquanto todos se divertiam, junto à cantoria, Draguinho e Drosh 
conversavam empolgados, como seria difícil imaginar algumas semanas atrás. Os dois 
não haviam apenas salvo a aldeia de um incêndio terrível, mas encontrado, um no outro, 
amizade que os uniria para o resto de suas vidas.                    
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OBRA: DRAGUINHO diferente de todos parecido com ninguém 

Autor: GALPERIN, Cláudio  

Ilustrador : Openthendoor 

Local: São Paulo     Editora: Ática      Data: 2005  

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

1. Enunciador: narr. Externo       / 2. Trama: cotidiana   /   3 Narrativa: híbrida   

4. Discurso: específico  /  5. diferença como modulo temático: diferença na função  

de um órgão    

6. situação inicial: tensão  

 

 

B-CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

1. localização na constelação: Protagonista  

2. Universo constitucional: dragão filhote (adolescente )  para jovem que solta água 

pelo nariz no lugar de fogo 

3. sentimentos: medo, tristeza, 

4. Ações: fuga, isolamento, aproximação, perseverança, batalha. 

5. nome: sim (Próprio)  

 
 
C-CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1- Diferença como: 1- maléfica  
                            - resignação 
                            -humilhação 
                                
                              2- benéfica  
                            - gratificação social  
                             - superação de si mesmo  
 
2. Etiologia: eventos da natureza 
 
3. Desfecho:  compensação   
Quadro 7: Indicadores  “Draguinho - diferente de todos parecido com ninguém” 
Fonte: Elaborado pelo autor. 


