
 

Interações professor/alunos 

A seguir, trechos de uma atividade de leitura desenvolvida pela professora 

Ariane Zanelli em uma classe de terceiro ano do Fundamental 1. Seu 

trabalho será realizado ao longo de alguns dias, a partir da leitura do livro 

de Flávio de Souza1, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos - histórias 

modernas de tempos antigos. A ilustração é de Paulo Ricardo Dantas.  

Ela tem o livro em mãos, e os alunos estão em formação de roda.  

 Professora: Quem se lembra do Flávio de Souza?  

 Alunos: 

 - Eu! 

 - Eu! 

 - Amigo da minha mãe! 

 - Ele escreveu “Eu em Mim Mesma”. 

 - Eu já vi o Flávio de Souza. 

 - É ator. 

Professora: Aqui (mostra no livro) atrás do livro fala dele: que 

além de escritor, é ator e diretor de teatro. 

 Aluno1: Ele fez... (inaudível) 

 Professora: Ele fez o quê? 

 Aluno1: Castelo Rá Tim Bum. 

Professora: Por que será... Eu sei que dá p’ra ver pouco... mas, 

bem de longe, pelo que dá p’ra vê, qué que se vê aqui? 

 Aluno 1: Um sapo tocando violão, com um castelo. 

                                                           
1 Souza, Príncipes e princesas, sapos e lagartos - Histórias modernas de tempos antigos, Editora FTD. 

 



Professora: Por que será que tem um sapo tocando violão e um 

castelo? 

 Aluno 2: Porque, como se ele fosse... como se ele fosse... 

 Aluno 3: É o Bobo da Corte. 

Aluno 2: Bobo da Corte, contando essas histórias engraçadas   

pro rei. (...) 

Aluno 4: Teve um tempo que o X... Eu sei como é um pouco 

dessa história, por causa que o X Tudo já mostrou. (...) 

Depois dessa primeira abordagem, a professora faz perguntas sobre o 

subtítulo do livro - “histórias modernas de tempos antigos”. 

Professora: Por que será que é assim, ó: histórias modernas   de 

tempos antigos? 

 Aluno 1: Objetos modernos e antigos. 

Professora: (retomando a fala anterior) Objetos modernos, 

mas com temas antigos. 

 Aluno 2: ...de antes, mas... moderna. 

Professora: Pode sê... (reafirmando para Aluno 2 o que este 

havia falado e fazendo da afirmação uma pergunta para o 

grupo). Pode sê assim, uma história antiga com uma versão 

moderna? 

 Alunos: Pode... 

No momento seguinte, a professora introduz o capítulo/conto que 

vai ser lido por ela. Ela lê o título: Dois Beijos. O Príncipe 

Desencantado.  

 P: Por que será desencantado?  

 As: Porque não é encantado! 

 - Acho que era um príncipe que virou sapo! 



  - Ou um sapo que virou príncipe! 

P: Vamo vê? Chama Dois Beijos e chama o Príncipe 
Desencantado. 

 A1: Chama Dois Beijos ou O Príncipe Desencantado? 

P: Dois Beijos são duas histórias. Uma delas é O Príncipe 
Desencantado e a outra é Sapo dando Sopa. 

Após, a professora começa a ler a história:  

O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava 

dormindo encantada há cem anos. Assim que foi beijada, ela 

acordou começou a falar:  

Princesa: Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é 

solteiro?  

Príncipe: Sim, querida princesa. 

 P: (interrompendo a leitura) Por que será, não gente? 

 A1: Queria casar com ele!  

A professora continua a leitura: 

Princesa: Então nós temos de nos casar, já! Você me beijou, e foi na 

boca, afinal de contas não fica bem, não é mesmo? 

Príncipe: É ... querida princesa. 

Princesa: Você tem castelo, é claro. 

Príncipe: Tenho... princesa. 

Princesa: E quantos quartos tem o seu castelo, posso saber? 

Príncipe: Trinta e seis. 

Princesa: Só? Pequeno, hein! (...) Deixa eu pensar quantas amas eu 
vou ter que contratar... Umas quarenta eu acho que dá. 

Príncipe: Tantas assim? 



Princesa: Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas 
unhas, varrendo, lavando e passando, não é? 

P: (lendo a fala do narrador e transformando-a em uma 
pergunta) Tanto a princesa falou que o príncipe...? 

 As: Endoidô. 

 - Desmaiô. 

 - Desencantô. 

 - Voltou a ser sapo! 

P: (lendo) ... se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve 
uma ideia. Aqui começa o quê? 

 A1: O conflito. 

 P: Conflito? 

 A2: Não! A resolução. 

 P: Por que a resolução? 

 A2: Porque o conflito é a mulher! 

(Muitas risadas) 

 P: O que é que ele vai fazê com a mulher... com a princesa? 

Voltou a ler: 

Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e... e? 

 A3: Deu outro beijo! 

 P: Muito bem. Você saberia o que fazê nesta situação.” 

No momento seguinte a professora lê a parte final da mesma 
história:  

A princesa caiu imediatamente em sono profundo, e dizem que até hoje está 

lá adormecida. Parece que a notícia se espalhou, e os príncipes passam 

correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para 

o outro lado. 



Após a leitura, a professora coloca algumas questões aos alunos. 

Eles verbalizam suas dúvidas e dão explicações. 

 A1: Só não entendi um pouco esse final. 

 P: Quem entendeu e pode explicá? 

A2: É que... a notícia se espalhou tanto que pra princesa não 

pegá príncipe na marra, ele passa do outro lado, olhando pro 

outro lado. 

A3: Entendi! Sou encantado por aquela mulher... sô 

desencantado...odeio... 

 A4: Achava ela bonita, achô que ela era legal... Mas... sai daí! 

A5: Não entendi uma coisa. O que que tem a vê... Porque a 

história chama o “Príncipe Desencantado”? 

 P: Por que, gente, desencantado? 

A6: Porque tava encantado quando ele ia dá o beijo nela e 

quando ela acordô, ele viu que ela... ela era... 

 A7: Muito chata... metida... mimada. 

 


