
SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO...
MARCELO XAVIER

Texto e ilustração

TROCANDO IDEIAS
COM OS LIVROS DA

trocando ideias.indd   1trocando ideias.indd   1 07.04.09   17:51:4107.04.09   17:51:41



2

O livro
Trata-se de um texto que pode se inserir na linha do realismo cotidiano crítico, 

também chamado participante ou conscientizante. O leitor logo perceberá que o 
texto está atento à realidade e, sendo assim, apresenta a visão político-econômico-
social da criança. Que vê incoerências, descompassos e injustiças. Daí a sua vontade 
de des complicar... apontando alternativas dentro da sua lógica – por isso mesmo, 
espon tâneas, sinceras e poéticas.

Temas transversais
– Ética/justiça: o reconhecimento de situações em que a igualdade represente justiça; 

a importância da atitude de justiça para com todas as pessoas e respeito aos seus legíti-
mos direitos.

– Ética/respeito mútuo: o respeito como condição necessária para o convívio social 
democrático.

– Ética/diálogo: a disposição para ouvir ideias, opiniões e argumentos alheios; a coor-
denação das ações entre as pessoas que vivem em sociedade.

– Saúde: a compreensão do valor do estilo de vida, construído desde a infância, que 
supõe o cuidado com a saúde física (higiene, boa alimentação, autocuidado...) e com a 
saúde mental (lazer, equilíbrio afetivo e emocional...).

O texto
Questões de interpretação e de linguagem

As questões a seguir podem ser resolvidas oralmente ou por escrito.
• Logo no início do livro (p. 2), ficamos sabendo da opinião do autor sobre a importân-

cia dos encontros que mantém com crianças de várias partes do país, em oficinas de 
modelagem. Pergunte aos alunos: Vocês concordam com o autor, quando ele diz que as 
crianças sabem das coisas e das não coisas? O que seriam essas “coisas”e essas “não-
coisas”? Expliquem dando exemplos práticos, tirados do seu dia a dia.

• Quando lemos o título do livro, encontramos o verbo governar conjugado no sub-
juntivo (se governasse...), que é um modo que exprime um fato possível, duvidoso e 
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hipotético. Como podemos interpretar o título do livro, levando em conta os senti-
dos das palavras grifadas?

• Os sinais de pontuação são muito importantes para o esclarecimento do sentido 
da frase e para a orientação da maneira de lê-la. Escolha três sinais de pontuação que 
aparecem no texto, marque-os no livro, a lápis, de leve. Faça uma consulta à gramá-
tica e mostre, lendo a frase, a utilidade e a importância deles naquelas situações.

• Em sua opinião, quais os problemas focalizados no livro que mais entristecem a 
criança do Brasil de hoje? Escolha três, por exemplo, que você considera difíceis de 
serem resolvidos e explique o motivo dessa dificuldade.

– Após a opinião dos alunos, apresente no quadro ou num cartaz o seguinte texto: 
Artigo 6: Nós, crianças, consi deramos uma violência à nossa imaginação querer nos 
mostrar um mundo ou uma rea lidade cor-de-rosa, de belezas falsas e despojada de todo 
tipo de contradições. (Declaração dos direitos da criança leitora, publicada pelo CER-
LALC, no boletim EL LIBRO, Bogotá, agosto de 1993 – tradução de Beatriz Dusi e 
Iraídes Coelho para o Suplemento da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 
n.6, v.16, julho de 1994)

• Na página 13, lemos que o jornal DE VEZ EM QUANDO publica recados, per-
guntas e ideias, etc. Por que o jornal ganhou esse nome? Como são os títulos dos jor-
nais que você conhece ou que você vê circulando nas bancas? Compare os títulos 
com o título do jornal das crianças.

• Troquem ideias com os colegas sobre a eleição das árvores como as “Rainhas da 
Natureza”. Em seguida, brinquem de achar rapidamente muitos motivos para vê-las 
como tal, por exemplo: dão sombra, dão frutos, são bonitas, etc. O grupo que enu-
merar mais motivos ganhará a prenda...

• Muitas vezes, os autores fazem afirmações que podem ter muitos sentidos. Na 
linguagem literária é sempre assim. O autor deixa espaços para serem preenchidos 
pela imaginação do leitor. Vá à p. 17 e releia: “Todos os bichos seriam pra sempre. 
Inquebráveis”. Quem seriam esses bichos? E por que inquebráveis?

• Na quarta capa (ou contracapa), o autor deixa um recadinho muito especial. Você 
acha que seria bom os adultos “darem um tempo, sair de férias, ir pro espaço, conhecer 
Saturno, Urano, Plutão?” Você percebeu uma certa mágoa nessa vontade de mandar 
os adultos irem pro espaço? Ou não? Comente o primeiro parágrafo, observando bem os 
sentimentos que se aninham nas palavras que usamos para expressar nossas ideias.

Bate-papo, pesquisa & companhia
– Promova um debate sobre dois temas tratados no livro, escolhidos por meio de 

votação, pedindo aos alunos que juntem suas opiniões com o que ouvem na tevê, ou 
em casa, leem nas revistas, jornais e internet, etc. Professor: motive bem a classe para 
que todos participem e ouçam a voz do colega.

– Direta ou indiretamente, a escola trabalha com valores e posicionamentos relati-
vos ao mundo do trabalho e do consumo. Peça aos alunos para verificarem no livro 
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os trechos que falam nisso. Sugira  a criação de outras imagens, feitas em papel A4, para os 
mesmos trechos, usando técnicas diversas. Em seguida, monte um belo mural, escolhendo 
um destes títulos, que são máximas do nosso Poeta Maior: 1) Pobreza: Os países ricos, 
mesmo sem querer, ajudam os países pobres a ficar mais pobres. 2) Riqueza: A riqueza cos-
tuma ser desconfortável, mas de uma espécie bastante confortável. 3) Poder: O poder está 
sempre explicando que não pode tanto assim. 4) Alegria: Não é obrigatório ter motivo para 
estar alegre; o melhor é dispensá-lo. (Do livro O avesso das coisas: aforismos, de Carlos 
Drummond de Andrade, Record) Professor: a escolha da frase-título configura-se como um 
bom indicador da maturidade emocional e leitora de seus alunos.

– Observe com a turma que na p. 19 a ilustração relacionada ao correio traz a imagem 
do carteiro tradicional. Aproveite a dica e converse com a turma sobre a questão da carta 
escrita no papel e escrita por meio do correio eletrônico, vantagens e desvantagens de 
cada uma. Se quiser, leve para a classe ouvir a gravação da música “ECT”, do CD Cássia 
Eller Acústico, composta por Nando Reis, Marisa Monte e Carlinhos Brown, gravadora 
Polygram. 

– O livro abre espaço para a busca de informações sobre uma série de questões, que 
certamente podem enriquecer a leitura. Dentre as que enumeramos a seguir, escolha algumas 
como proposta de minipesquisa  para seus alunos: 1) formas de governo, eleições e voto. 2) 
principais cuidados a serem observados por condutores e pedestres no trânsito. 3) a origem 
das guerras: da luta pela posse das terras aos conflitos atuais. 4) a preservação das águas dos 
mares e dos rios; a conservação das praias; a correta utilização da água doce. 5) brincadeiras 
infantis mais apreciadas por crianças da zona urbana e da zona rural. 6) as sociedades mo -
dernas capitalistas e sua relação com a economia.

– Hora da música: a partir do poema “Colagens”, convidar a turma para cantar os ver-
sos, utilizando melodias conhecidas, como: “Ciranda, cirandinha”, “Peixe vivo”, “Terezinha 
de Jesus”, “Asa Branca” (de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), “Ai que saudade docê” (de 
Vital Faria). Eu queria/ uma tesoura/ boa pra picar papel/ Eu queria/ um arco-íris/ para enfeitar 
o meu céu./ Eu queria/ um caracol/ que não paga aluguel./ Eu queria / uma joa ninha/ brin-
cando de carrossel./ Eu queria/ um papagaio/ voando solto ao léu./ Eu queria/ um riachinho/ 
a cantar o seu cordel./ Eu queria uma paisagem/ bem leve, como um véu./ Eu queria/ uma 
criança/ governando esse tonel/ que é o nosso mundo todo/ derramando muito mel./ (Do 
livro O gatinho que cantava, de Neusa Sorrenti, Lê) Obs: A última estrofe foi adaptada espe-
cialmente para esta atividade.

– Diálogo entre textos: apresente à classe o livro A criança e seus direitos, com projeto 
e edição de texto de Eustáquio Rodrigues, Compor, e peça comentários interligando-os 
com o livro Se criança governasse o mundo. Outras leituras recomendadas: Coleção Todo 
mundo tem, de Anna Cláudia Ramos e Ana Raquel (Formato).

– Hora do vídeo: assistir com a turma ao vídeo “Cidade de brinquedo – Copenhague” 
(Projeto Vídeo Escola/ SEE/ Fundação Roberto Marinho – código 08.001.2 (03).Trata-se de 
um documentário de 8 min. que mostra a Legolândia, uma cidade de brinquedo em 
Copenhague onde crianças apreciam reproduções de monumentos e cidades de várias 
partes do mundo e aprendem regras elementares de convivência.
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– Hora da poesia I: as imagens da p. 15 mostram crianças fazendo o “enterro” de um 
passarinho. O texto fala da tristeza – que deve ser respeitada, e da alegria – que deve 
nascer todo dia. Faça com as crianças um jogral, usando o poema “Pardalzinho”, que 
aborda o tema referido. (Do livro Berimbau e outros poemas, de Manuel Bandeira, Nova 
Fronteira)

– Hora da poesia II: Releia com os alunos a p. 14 e invente uma brincadeira ligada à 
saúde da criança, propondo um jogo de rimas, como, por exemplo: Uma banana amas-
sada/ pra criança ficar sarada./ Suco de melancia e abacaxi/ é bom pra fazer xixi./ Um 
belo copo de leite/ não é só para enfeite./ Um chazinho de hortelã/ pra começar a 
manhã./ Bala e pirulito/ só se estiver muito aflito./ Em seguida, deixe a turma brincar à 
vontade, lembrando que em verso brincalhão não é preciso fazer sermão. (Oba, rimou!)

– Tevê na escola: proponha a criação de um programa semanal de tevê, produzido 
pela turma, chamado NOTÍCIA BOA!, por exemplo.

Produção de texto
– Proponha que os alunos releiam o texto da p. 10 e peça comentários sobre as 

“comidinhas de mentirinha”; depois, proponha à turma a produção de um texto que 
apresente apenas imagens (desenhos, gravuras, fotos, montagens, etc), evidenciando a 
importância do combate à fome, ultimamente o grande alvo das campanhas do governo.

– Incentive a turma a criar poemas-cartazes cujo tema central seja a casa (“com 
móveis, camas quentinhas pros filhos e muito carinho”). Sugira o uso da  técnica do 
recorte, que consiste em criar um texto apropriando-se de algumas frases “recortadas” 
de autores conhecidos ou não, como “A casa”, de Vinícius de Moraes, do livro A arca de 
Noé, J. Olympio; poemas de Roseana Murray, do livro Casas, Formato. Os poemas dos 
alunos serão transcritos  numa folha bem grande (de cartolina), com letras bem legíveis, 
que possibilitem a leitura à distância.

O projeto gráfico
– Este é mais um livro feito, com maestria, de ilustrações tridimensionais, com massa 

de modelar. Converse com os alunos sobre as ilustrações do livro, a partir de sua relação 
com a luz, com a cor que serve como pano de fundo, com as minúcias dos objetos re -
presentados, reparando sobretudo na expressão das personagens (suas raças, etnias, 
modos de vestir, enfim, as personagens na sua diversidade).

 –  O livro apresenta uma espécie de folha de guarda, muito comum nos livros grossos 
de antigamente, trazendo assinaturas de algumas “autoridades” de vários países. Peça à 
turma para fazer uma leitura atenta desses nomes, tentando depreender, a partir do 
traço, a idade e a nacionalidade das crianças representadas. Durante a atividade, lem-
brar a frase: “O mundo que temos hoje nas mãos não nos foi dado por nossos pais: na 
verdade, ele nos foi emprestado por nossos filhos”. (Pensamento africano citado numa 
publicação do UNICEF sobre a Convenção Internacional dos Direitos da Criança).
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Professor:

Todos os livros de literatura infantil da Formato são acompanhados de 
uma sugestão de atividades como esta. Contate-nos:

Editora saraiva
Rua Henrique Schaumann, 270 – Pinheiros
05413-909 – São Paulo – SP

– O ilustrador é também autor do texto, o que não acontece com muita frequência. 
Tendo em mãos outras obras de Marcelo Xavier, pergunte se os alunos consideram a ilus-
tração inovadora (apresentando novas soluções e/ou detalhes) ou tradicional (comum à 
maioria dos outros livros), justificando a resposta com exemplos comparativos.

* Li cen cia da em Le tras pela PUC/MG. Ba cha rel em Bi blio-
te co no mia, pela UFMG. Pós-gra dua da, com es pe cia li za ção 
em Li te ra tu ra In fan til e Ju ve nil, pela PUC/MG. Mes tra em Li te-
ra tu ras de Lín gua Portu gue sa, pela PUC/MG. Professora de Li-
teratura Infantil e Ju ve nil. É também autora de livros infan tis.

Trocando Ideias é elaborado por NEUSA SORRENTI*
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