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Figura 6: Páginas Ilustradas “O dragão que era galinha d´angola” 
Ilustrador: Mariana Massarani (2005) 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

76 

O Dragão que era galinha – d´angola 

FLORA, Ana  

Naquela manhã a galinha d´angola encontrou um ovão lá no terreiro... O ovo 
estava começando a rachar... crac...crac.. E lá de dentro saiu um dragãozinho, que olhou 
para galinha d´angola e disse: - Piu, Piu! 

A galinha ficou comovida e adotou o dragãozinho. Aonde ela ia com os 
filhotes, o dragãozinho ia atrás.  Ele era amigo de todos os pintinhos.   

No fim do dia, adorava ouvir histórias antigas sobre a família: a da bisavó tatu 
que veio lá da áfrica para o Brasil; a da tia Gigi, que era muito moderna e pintou de Rosa 
choque as bolinhas das penas.  

O dragão e os pintinhos faziam muitas travessuras: trocavam os ovos das 
patas com os das galinhas inglesas, brincavam de guerra de milho. 

O tempo foi passando e o dragãozinho foi virando um dragãozão.  Um dia 
disse piu, piu e quase incendiou o galinheiro. Alguns moradores do galinheiro ficaram 
com medo. Fizeram uma reunião para saber se ele continuaria morar ali ou não. Cada 
um tinha uma opinião. – ele é um menino muito calmo só solta fogo de vez em quando - 
defendeu a galinha d´ angola.  – é um perigo! Disse o galo Garnisé. – não pode 
continuar aqui!  Vai queimar todo mundo! – o lugar dele é na floresta dos livros de contos 
de fadas, junto com os outros dragões! – gritou o galo de crista em pé. – ele podia ficar 
um tempo no galinheiro outro na floresta - propôs a galinha caipira, que achava que tudo 
poderia ser resolvido com jeitinho. Depois de muita discussão decidiram que o dragão 
teria que ir embora, viver no bosque dos contos de fadas, dentro do livro. A despedida foi 
uma choradeira só... piu,piu...buaaaá... 

A galinha d` angola deu muitos beijos no filho adotivo, ajudou a arrumar a 
mala, colocou o sanduíche e o suco de milho na sacolinha. E prometeu ir visitá-lo logo. 

Lá na floresta dos contos de fadas, o dragão encontrou seus colegas. Eles não 
entendiam para que servia um dragão que só comia milho, voava baixinho, piava e não 
atacava ninguém. Nessas horas o dragão ia para o lago, olhava seu rosto nas águas e 
perguntava: - quem sou eu? Dragão ou galinha d´angola? De vez em quando a mãe 
vinha visitá-lo. Ele sentia muitas saudades de todos, mas não tinha coragem de voltar 
para o galinheiro. O tempo foi passando até que um dia mamãe galinha, em uma de 
suas visitas, apareceu muito nervosa, gritando: - a raposa está rondando o galinheiro! 
Todos estão apavorados! Então a dragonice dentro dele veio à tona. Ele lembrou de 
suas garras. E se lembrou de seu rabão. E lembrou de seu fogo. E sentiu se mais dragão 
do que nunca! Abriu as asas colocou a mamãe galinha nas costas e voou para o 
galinheiro.  Quando os dois chegaram lá, só faltava um pouquinho para a raposa pegar 
as três galinhas... Ah ele soltou um fogo tão forte, mas tão forte pela boca que a raposa 
virou churrasquinho. Aí todos os galos, todas as galinhas, todos os pintinhos abraçaram 
o dragão, fizeram uma roda em torno dele e cantaram: “o dragão é um bom camarada, o 
Dragão é um bom camarada, o dragão é um bom camarada... ninguém pode negar! 
Desde esse dia, o dragão voltou a morar no galinheiro. E passar férias lá na floresta dos 
contos de fadas, juntos com seus amigos dragões... que por sinal, já estão aprendendo a 
dizer ‘piu, piu’ e a dormir no poleiro...”. 
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OBRA: “O dragão que era galinha d´angola”  

Autor: FLORA, Anna   

Ilustrador : Mariana Massarani  

Local: São Paulo     Editora: Salamandra       Data: 2005  

 
A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

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

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

diferente do grupo de pertinência      

6. situação inicial: equilíbrio  

 
 

B - CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

1. localização na constelação: Protagonista  

2. Universo constitucional: dragão, filhote, adolescente para jovem, com 

características de galinha que o diferencia do grupo dos dragões e características 

de dragão que o deferência do grupo das galinhas  

3. sentimentos: tristeza, saudade, dúvidas, medo, coragem      

4. Ações: isolamento, atitude, vigor, batalha   

5. nome: não  

 
 
C - CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1- Diferença como: 1- maléfica  
                                 - resignação 
                                 - submissão  
                                
                                 2- benéfica  
                                  - gratificação social  
                                  - superação de si mesmo 
2. Etiologia: evento social       
 
3. Desfecho: compensação  
  
Quadro 8: Indicadores “O Dragão que era galinha – d ´angola” 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 7: Paginas Ilustradas in: “Dorina viu” 
Ilustrador: Dimaz Restivo (2006) 
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“Dorina viu”  

COTES, Claudia  
 
 
 

No interior de São Paulo, lá longe, bem no meio do mato, onde os pássaros 
cantam todas as manhãs e o ar é puro, vivia uma menina esperta e sonhadora chamada 
Dorina. Sempre acordava bem cedinho. Porque havia muitas brincadeiras para serem 
brincadas. Assim o tempo foi passando e a menina Dorina foi brincando de inventar e ser 
feliz com coisas bem simples. Ela cresceu adorando ver o colorido das coisas. Mas um 
dia Dorina acordou e não viu mais nada! Seu mundo ficou escuro... No começo ela ficou 
muito triste. Mas depois resolveu não desisti e reagiu!  

Sabe o que ela fez? Descobriu que a gente pode ver com outras partes do 
corpo também! Com os dedinhos, por exemplo! A menina descobriu que os dedos 
também vêem e que podemos ler o mundo com eles. E começou a tocar e sentir. Então 
ela percebeu que os dedinhos enxergam mais do que os olhos, sabem por quê? Porque 
com eles a gente pode sentir! E a Dorina resolveu dividir isso com todo mundo. Sabe 
como?  

Quando ela cresceu, tornou se uma professora fundou uma biblioteca para 
ensinar as pessoas porque ler é muito bom. E também para fazer livros para cegos! E 
hoje tem gente que pergunta: - Você conhece Dorina Nowill? Aquela mulher que viu? Ela 
viu muito mais do que você, eu, do que todos nós juntos. 

Dorina viu as pessoas lendo em Braille, por todo Brasil!                                   
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OBRA: “Dorina viu”  

Autor: COTES, Claudia   

Ilustrador : Dimaz Restivo  

Local: São Paulo     Editora: Paulinas       Data: 2006  

 

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

 

1. Enunciador: nar. externo       /   2. Trama: cotidiana   /   3 Narrativa: realista    

4. Discurso: específico  /  5. diferença como modulo temático: deficiência visual     

6. situação inicial:  equilíbrio  

 

 

B - CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

1. localização na constelação: Protagonista  

2. Universo constitucional: criança, adolescente p/ jovem com def. visual (cega)  

3. sentimentos: tristeza, alegria   

4. Ações: aproximação, perseverança, independência, realização, trabalho    

5. nome: sim (Próprio)  

 
 
 

 
C - CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1. Diferença como: benéfica  
                             
                             - superação de si mesmo  
 
2. Etiologia: indefinida  
 
3. Desfecho :  aceitação ativa  
Quadro 9: Indicadores “Dorina viu” 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 8: Páginas ilustradas in: “O menino que via com as mãos” 
Ilustrador: Grego (1997) 
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O menino que via com as mãos 

Alexandre Azevedo 

 

Juquinha é um menino sadio e inteligente. Porem vê o mundo de forma diferente. 
E de tão curioso, tudo quer conhecer: 
Pessoas coisas, bichos que os olhos não podem ver. 
Então com as mãos ele alisa o Fofinho. Que cachorro  mais mansinho! 
Mas tarde afaga o cabelo e o narizinho arrebitado: 
 - eu conheço essa boneca do Monteiro Lobato! 
Depois acaricia uma flor de uma praça bem Florida! 
Se não é rosa nem vileta então é a margarida!     
O dedo indicador desliza da testa para o nariz, escorrega da boca para o queixo: 
- É a Ana Beatriz! 
Com muito cuidado apalpa as frutas que caem no chão.  
E antes de chupá-las acerta:  
_ Laranja, Manga, Limão!  
Mas o que Juquinha mais adora, é quando a chuva cai lá fora!  
Então Juquinha não perde tempo e corre para o quintal!  
Abre os braços bem abertos: Isso é que é legal! 
De tanto tocar em tudo, também quer ser tocado, e isso a chuva faz bem, 
deixando-o todo ensopado.  
Mas tomar banho de chuva a mãe acha que é coisa de menino arteiro, e lá vai 
Juquinha pro quarto abraçar seu travesseiro.     
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OBRA: “O menino que via com as mãos” 

Autor: AZEVEDO, Alexandre  

Ilustrador : Grego  

Local: São Paulo     Editora: Paulinas        Data: 1997  

 

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

 

1. Enunciador: narr. externo       /   2. Trama: cotidiana   /   3 Narrativa: realista    

4. Discurso: específico  /  5. diferença como modulo temático: deficiência visual  

6. situação inicial:  equilíbrio  

 

 

B - CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

1. localização na constelação: Protagonista  

2. Universo constitucional: menino, criança cega 

3. sentimentos: alegria, curiosidade. 

4. Ações: brincadeiras, peraltice, descobertas    

5. nome: sim , (Próprio)   

 
 

 
C - CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1- Diferença como: neutra 
   
2. Etiologia: indefinida  
 
 
3. Desfecho: aceitação ativa  

Quadro 10: Indicadores “O menino que via com as mãos” 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

 

 


