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QueM Me derA

biografia da autora

Ana Maria Machado é uma das 
maiores escritoras brasileiras de 
literatura para crianças e jovens,  
com mais de uma centena de  
livros publicados e muitos prêmios, 
entre eles o Hans Christian  
Andersen, o mais importante  
da literatura infantil mundial.  
É também a primeira autora 
infantojuvenil eleita para a  
Academia Brasileira de Letras. 
Jornalista, professora universitária 
e pintora, a carioca Ana criou suas 
primeiras histórias para a revista 
Recreio, em 1969. E não parou 
mais de escrever, dedicando-se 
também a ensaios, romances  
e poesia para adultos. Para saber  
mais sobre a autora, veja o site  
www.anamariamachado.com

resenha do livro

Vera é uma menina como muitas 
outras, com cabelos encaracolados, 
sorriso simpático e olhar sempre 
animado. Mora com seus pais e 
adora diversão. Mas não é fácil para 
ela encontrar uma companhia para 
brincar. A menina convida a mãe,  
o pai, a vizinha, o gato, o pardal... 
mas todos estão muito ocupados. 
Um dia, Vera conhece um menino 
que, além de aceitar brincar com ela, 
ajuda a garota a frequentar a escola. 
A partir daí, um novo mundo se abre 
para a menina.

Temas: relacionamentos / amizade / 
respeito, direito a educação.
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ilustrações e  
projeto gráfico

As ilustrações são leves e coloridas. 
A pintura em aquarela enche de 
movimento e graça as páginas 
do livro. Em cada traço, em cada 
desenho, podemos perceber  
a sensibilidade e a harmonia 
que aparece nas páginas duplas, 
apresentando para o leitor uma visão 
panorâmica da cena. Em alguns 
momentos, é possível ver a imagem 
de um ponto de vista mais alto  
e distante, como nas pp. 2 e 3,  
que apresentam a vista da cidade.  
Em outros, as imagens surpreendem 
o leitor pela proximidade, como nas 
pp. 4 e 5, que convidam o leitor a 
conhecer particularidades da casa 
e da família da personagem. Dessa 
maneira, é possível acompanhar Vera 
nessa colorida e interessante narrativa  
de diferentes pontos de vista.

1. o professor: mediador da leitura

É inquestionável a importância do 
professor-mediador para a formação 
literária dos alunos. E, nesse sentido,  
a mediação é essencial para que o aluno- 
-leitor possa ampliar o seu olhar em 
relação à produção de sentidos diante 
do texto, refletindo sobre as informações 
explícitas e implícitas oferecidas pelo  
autor e pela ilustradora. Considerando 
esse contexto, no trabalho com o livro 
Quem me dera, garanta momentos de 
interação entre os alunos e a história lida, 
a fim de provocar reflexões acerca da 
postura dos personagens principais da 
narrativa, para que eles entendam como 
a relação de amizade que nasceu entre 
as duas crianças foi sendo construída ao 
longo do texto.
Proponha discussão acerca da amizade, 
do afeto, do amor entre as pessoas e da 
convivência em grupo. Contudo, a ideia 
aqui defendida não é a de apresentar ao 
aluno-leitor modelos de conduta nem 
juízos de valor acerca do que é certo  
ou errado, mas, sobretudo, a de estimular, 
nos momentos de leitura, reflexões sobre 
a vida e o comportamento daqueles que 
estão envolvidos. Nessa direção, à medida 
que os alunos vão tendo oportunidade  
de reflexão, vão também avançando  
em suas análises e elaborando seus 
próprios pontos de vista como leitores, 
além de fazer parte de um importante 
exercício de respeito às diferentes  
opiniões dos colegas.
Sendo assim, é significativo para a 
formação do comportamento leitor 
dos alunos que você proponha 
questionamentos, a fim de contribuir 
com o desenvolvimento de habilidades e 
competências leitoras. Nessa perspectiva, 
invista na construção de conhecimentos 
a respeito das imagens que compõem os 

biografia da 
ilustradora

Mariângela Haddad sempre foi 
fascinada por livros e histórias.  
Ela nasceu em Minas Gerais  
e estudou arquitetura na França. 
Ilustradora de livros infantis desde 
1982, Mariângela também é  
tradutora e escritora premiada.  
Em Quem me dera, ela utiliza 
aquarela líquida e nanquim para 
traduzir, com seus traços simples  
e cheios de cores, a atmosfera 
delicada da história.
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livros. É sabido, por exemplo, que crianças 
mais novas não apresentam um repertório 
a respeito de análises e técnicas usadas 
para a composição das ilustrações do 
livro. Por essa razão, é fundamental que 
você apresente, desde as séries iniciais, 
possibilidades de análise das escolhas 
feitas pelos ilustradores, para as crianças 
começarem a desenvolver um olhar atento 
para os tipos de desenho das histórias  
e atribuirem sentido para o que veem.  
Além disso, o estudo das imagens 
presentes nos livros é um grande aliado 
para que os leitores iniciantes percebam 
que cada traço, cada cor é um portador  
de significados.

2. como inserir Quem me dera 
na rotina escolar?
Faça a leitura compartilhada do livro  
Quem me dera, organizando sessões 
semanais de estudo e reflexão acerca  
do texto. O ideal é que cada aluno tenha  
o seu exemplar, para poder acompanhar  
a história. Explore, a cada trecho lido, 
temas que contemplem aspectos da 
narrativa e também extrapolem as ideias 
explícitas da história:
a) Características da vida da personagem
b) Relacionamentos
c) Aspectos da linguagem (discurso direto, 
rimas...)
d) Texto imagético: as contribuições 
da ilustração

3. o registro do trabalho

A. Apresente aos alunos a seguinte 
proposta de produção escrita ou oral: 
Imaginem que Vera, a protagonista da 
história de Ana Maria Machado, resolveu 
escrever um diário e nele conta a respeito 
das situações que viveu, à medida que ia 
buscando um amigo para brincar. Divida 
a turma em trios e informe aos alunos 

que cada grupo ficará responsável por 
contar/escrever a respeito de um dia da 
semana da vida de Vera. Portanto, assim 
que um trio escrever o diário contando 
sobre o domingo, o trio seguinte continua 
a escrita, agora apresentando situações 
sobre o que a personagem viveu na 
segunda-feira e assim sucessivamente. 

B. Estimule o grupo a ficar atento ao que 
está sendo contado a respeito da rotina 
da personagem Vera a cada momento 
de escrita do diário. É fundamental 
que os alunos observem o que cada 
grupo de colegas escreveu, a fim de dar 
continuidade às ações desenvolvidas 
pela personagem, considerando a ordem 
e sequência lógica dos acontecimentos 
ocorridos na vida da menina. 

C. Lance questionamentos para os alunos, 
com o propósito de estimular a escrita 
do diário e fazê-los pensar acerca das 
experiências vividas pela personagem  
à medida que ela tenta encontrar alguém 
para satisfazer a sua necessidade de 
brincar: 
> O que ocorre com Vera quando ela 
tem seu desejo frustrado, a cada convite 
que faz para alguém brincar com ela? 
> O que Vera diria ao diário sobre 
o momento em que o cachorro não  
pôde brincar com ela? 
> Vera fica surpresa ao receber o convite 
do menino para ir à escola. O que a 
menina aprende com isso? O que ela 
contaria ao diário sobre essa experiência?  
> No final da história, Vera revela mudança 
de comportamento? Comparem a Vera do 
início com a Vera de agora.
> O que poderia estar escrito no diário 
de Vera em relação ao que ela sentiu, 
quando descobriu o valor da escola,  
da leitura, dos livros e da amizade?
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d. Realize uma sessão de leitura oral das 
páginas do diário, após todos os trios 
terem contribuído para a escrita das 
experiências vividas por Vera. Peça aos 
alunos para produzirem ilustrações para  
as páginas do diário. Isso enriquecerá  
o trabalho feito pela turma.

4. antes de ler o livro

A. Para iniciar o processo de familiarização/
aproximação das crianças com o livro, 
apresente para os alunos um pequeno baú, 
contendo objetos (boneca, boné, folhas 
de árvores, imagem de abelha ou galinha, 
um martelo pequeno ou um parafuso...) 
relacionados à história. Mostre um objeto 
de cada vez e faça questionamentos para 
levantar o conhecimento prévio dos alunos 
acerca dos personagens e da ambientação 
da história a ser lida:
> Observem essa boneca. O que esse 
objeto nos faz lembrar? Na história 
aparece uma boneca. Como uma boneca 
pode fazer parte da história? 
> Tem também alguém que usa um boné, 
quem será?
> Agora olhem para a imagem desses 
animais. Onde eles costumam ficar?
> Vejam esse martelo/parafuso. Vocês 
sabem quem costuma usar esses 
materiais?

Mostre outros objetos e vá, aos poucos, 
explorando ideias relacionadas à história  
e estimule o imaginário das crianças,  
a fim de fazê-las pensar nas possibilidades 
de construção dessa narrativa a partir  
da referência que possuem de cada  
objeto apresentado.

B. A leitura de um livro já começa a partir 
da capa. Portanto, antes de iniciar a leitura 
da narrativa, explore o repertório leitor 

das crianças, apresentando-lhes questões 
que contribuam para a ampliação do olhar 
delas acerca dos elementos abordados  
na capa e na contracapa. Solicite aos 
alunos a análise dos dados e peça-lhes 
que citem os elementos observados. 
Desenvolva a função de escriba e anote, 
num quadro elaborado na lousa,  
as informações dadas oralmente pela 
turma. Nesse momento, vá chamando  
a atenção dos alunos para os nomes  
da autora e da ilustradora, nome da  
coleção, nome da editora... E reflita  
com as crianças a respeito da função  
de cada informação.

C. Dedique um momento da atividade 
para o estudo cuidadoso da capa do livro, 
a fim de que os alunos possam desenvolver 
estratégias de leitura e produção de 
sentido da história antes de terem contato 
com a narrativa completa. Apresente 
algumas questões para estimular a 
produção de ideias da turma:
> Observem a cor e o desenho que foram 
escolhidos pela ilustradora para colorir  
a capa. O que percebem no desenho  
que serve como fundo da capa?
> Atentem para a imagem da menina. O 
que será que ela está fazendo? Quais pistas 
vocês seguiram para elaborar essas ideias?
> Onde essa personagem está? Por que 
ela está apoiando as mãos no queixo?
> Observando o título, dá para fazermos 
alguma relação com a postura da menina? 

Ajude os alunos a fazer a relação 
das imagens presentes na capa e na 
contracapa com o título da história,  
sempre por meio de questionamentos: 
> Do que vocês acham que vai falar a 
história? 
> O que a imagem da contracapa sugere? 
> O que esse pião representa? 
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> As imagens nos dão pistas do que vai 
acontecer nessa história?

Explore também a folha de rosto  
e as guardas, perguntando: 
> Que imagens vocês veem? 
> O que significa esse castelo? 
> Qual a relação dessa imagem com 
as das capas? 
> Na p. 32, aparece um menino com 
a menina. O que eles estão fazendo?  
Será que ele aparece na história?  
De que maneira?

5. durante a leitura do livro

Bloco a – Características da vida  
da personagem
Logo na primeira parte da história,  
o narrador faz uso de recursos da descrição 
para falar sobre a menina e sua vida.  
Nesse momento, releia a p. 3 e questione: 
> Que ideia podemos construir sobre 
a menina observando as informações 
apresentadas? 
> Quais pistas temos acerca do lugar 
onde ela vive?  E os seus pais, como são?
> Vera apresenta um grande desejo de 
brincar, mas todos estavam ocupados 
demais para lhe fazer companhia.  
Como ela tenta resolver a sua situação?  
Se fossem vocês, o que fariam? 
> Por que vocês acham que Vera tinha 
tanto tempo para brincar? 
> No final da história, Vera passa 
a frequentar a escola. O que acontece  
com ela depois disso?
> A situação vivida por Vera é comum 
nos dias de hoje? O que acham?
> Vocês acham que as crianças brincam 
bastante hoje? De que modo?

Bloco b – relacionamentos
Apresente questionamentos para 
que os alunos analisem a postura dos 

personagens diante do convite feito  
por Vera e elaborem pontos de vista  
acerca da relação entre eles: 
> Vera não desiste facilmente de buscar 
alguém para brincar com ela. O que vocês 
perceberam de comum nas reações dos 
personagens diante do convite da menina? 
> Vocês acham que os personagens 
poderiam ter agido diferente? De que 
maneira? 
> O que vocês observam nas falas desses 
personagens? 
> O que Vera poderia aprender, à medida 
que os personagens recusam o convite 
para brincar com ela? 

Estimule o debate acerca das ações dos 
personagens, a fim de que os alunos 
percebam a importância das falas de cada 
um deles para a progressão dos fatos 
da narrativa.

Bloco c – Aspectos da linguagem (discurso 
direto, rimas...)
A. Releia passagens do texto para 
que os alunos observem a linguagem 
característica de cada personagem 
e atentem para o efeito de sentido 
provocado pelo uso de algumas rimas 
apresentadas por Ana Maria Machado.

B. Estimule os alunos a observar a 
mudança que ocorre no texto quando 
o narrador insere as falas de cada 
personagem. Lance perguntas para que  
os alunos reflitam sobre o modo como Vera 
se dirige aos personagens e construam o 
sentido geral da história a partir do título: 
> A menina convida a galinha e a abelha 
para brincar com ela. De que maneira ela 
fala com essas personagens? 
> Ela usa a expressão “dona” para se 
comunicar com todos os personagens?  
Por quê?
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> Agora que já realizamos a leitura do 
livro, o que vocês acham que quer dizer 
a expressão “quem me dera”? Qual a 
relação dessa expressão com a história?

Bloco d – Texto imagético:  
as contribuições das ilustrações
As imagens são organizadas nas páginas 
duplas, ocupando todo o espaço do livro. 
O olhar do leitor vai de um canto ao outro, 
acompanhando detalhes da ambientação 
e do movimento da personagem principal 
da história. Dedicar um tempo maior 
para olhar com atenção as imagens 
desse livro é fundamental para que o 
aluno-leitor perceba que ora a ilustração 
completa o sentido do texto, ora apresenta 
informações a mais que as presentes 
no texto verbal. Estimule essa reflexão, 
questionando:
> O que podemos ver nas pp. 2 e 3? 
Vocês já viram algum lugar parecido? 
> Conhecem algum lugar em que a 
imagem do Cristo Redentor aparece  
assim, bem grande? 
> Essa imagem é de uma cidade grande 
ou pequena? Por quê?
> No texto da p. 4, aparece uma fala da 
mãe de Vera dizendo que está ocupada. 
Observando as ilustrações da página 
dupla, podemos ter uma ideia melhor do 
que ela está fazendo. Qual a sensação que 
o leitor pode ter vendo essa imagem? Ela 
parece estar muito ou pouco ocupada?
> Vera também convida o seu pai para 
brincar. Como ela se aproxima dele? 
> Atentando para as imagens das pp. 6 
e 7, o que podemos perceber no jeito  
da menina? 
> Num determinado momento, o homem 
diz: “... prometi a sua mãe que ainda 
consertava isso aqui antes de ir para a 
oficina.” Se no texto verbal não conta 
o que o pai está fazendo no momento, 

podemos saber o que é, se não olharmos  
a imagem? Tem como entendermos todo  
o sentido da cena só escutando a história?
> Nas pp. 10, 11, 16, 17, 20 e 21 
percebemos, lendo o texto, que a menina 
conversa com os animais. Contudo, a 
imagem dela não aparece. Por quê? Onde 
será que ela está? 
> Vocês têm ideia de que ponto de vista 
essa ilustração foi elaborada? 
> Podemos dizer que temos a mesma visão 
que Vera, ora de fora do cercadinho, ora 
da frente de uma árvore ou das folhas? 
> Nas pp. 24 e 25, o ponto de vista 
muda. Onde estamos agora? Por que  
só enxergamos o cabelo de Vera e o rosto 
do menino no muro?

6. avaliação

Promova uma roda de conversa com 
o tema “Quem me dera”, propondo 
questões como:
> Durante a leitura do livro, conversamos 
bastante sobre o sentido da expressão 
“quem me dera”. Vera desejava brincar.  
Os outros personagens estavam ocupados 
e não podiam. Se vocês pudessem desejar 
alguma coisa, o que seria? Como vocês 
completariam a frase “Quem me dera se...”?

7. encerramento do projeto

A. Para acompanhar o processo de 
construção de conhecimento dos alunos 
acerca da história lida, solicite que, em 
duplas, eles produzam uma narrativa, 
utilizando apenas imagens. Informe  
que o tema da produção do texto  
não verbal é amizade. Acompanhe  
os alunos, no momento de planejamento 
da produção, apresentando as seguintes 
orientações:
> Definam o ambiente onde ocorrerão 
os fatos da narrativa. Pensem juntos: 
Como será esse ambiente? Será uma 
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casa? Um grande quintal? Uma rua pouco 
movimentada? 
> Quantos personagens participarão 
da história? 
> Que nome terão?
> Quais características físicas terão 
os personagens? 
> Quais situações esses personagens 
viverão? 
> Existirá algum conflito entre eles? 
> Em que parte da história esse conflito 
irá acontecer? 
> De que maneira esse conflito será 
resolvido? 
> Quais recursos serão usados para 
expressar as diferentes sensações vividas 
pelos personagens? Para indicar que eles 
estão alegres ou tristes, por exemplo?
> Quais cores serão utilizadas? 

B. Solicite que as crianças produzam, 
em trio, num outro momento, uma história 
em quadrinhos (HQ), apresentando os 
novos personagens que foram criados  
por elas. Estimule as crianças a elaborar 
falas interessantes para traduzir os 
sentimentos e sensações dos personagens,  
em diferentes momentos da história.  
Sugira que o tema da HQ seja também 
amizade. Dessa maneira, os alunos farão 
uso dos conhecimentos construídos ao 
longo de todo o trabalho com o livro.

C. Socialize as histórias construídas pelas 
crianças em um grande mural na classe.  
Se desejar, publique os textos num livrinho, 
que seja elaborado também pelas próprias 
crianças.

d. Sugira também que os alunos 
participem de uma roda de leitura, 
recitando poemas que abordam valores 
como amor, amizade, afeto entre as 
pessoas.

e. Exiba vídeos curtos  que abordem 
o tema estudado, a fim de ampliar as 
reflexões e o repertório leitor das crianças.


