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Pré-leitura (motivação e 
levantamento de hiPóteses) 

• Questione a turma: O que é poesia? O que é ser poeta? 
Qual é a diferença entre poesia e poema? Vocês conhecem 
Caetano Veloso? Já ouviram músicas dele? Gostam? 

leitura
• Combine com os alunos a data em que todos deve-

rão ter lido o livro. Peça-lhes também que ouçam can-
ções de Caetano Veloso para auxiliá-los a compreender e 
apreciar o texto. Isso porque uma das características do 
estilo de O menino e a lágrima de Vênus é o recurso da 
intertextualidade que consiste no diálogo, especialmente, 
com letras de canções do compositor com o objetivo de 
homenageá-lo e à sua obra. 

Sugestão de link: <http://letras.mus.br/caetano-veloso/>.

leitura comPartilhada oral 
1) Quais são os elementos verbais e visuais da capa?

A capa apresenta as informações de praxe: o título do livro, 
O menino e a lágrima de Vênus; os nomes da autora e 
da ilustradora e a logomarca da editora. A cor da capa é 
laranja com notas musicais amarelas.Vemos flores brancas 
com tons amarelos e esverdeados representando a flor de 
onde escorre a lágrima de Vênus, a figura de um menino 
sentado com um cachorro adormecido ao lado, esperando 
a lágrima de Vênus cair.

2) Quarta capa é a parte posterior externa da capa de 
um livro. 

a) Quais são os elementos verbais e visuais da quarta capa?

A quarta capa tem as mesmas cores da capa, a figura de 
uma menina também sentada, e de um gato . Há um texto, o 
nome da editora e o código de barras. O texto fala a respeito 
do livro, convidando o leitor a ler.

b) Observe o código de barras que aparece na quarta 
capa, o que é e qual é a sua função?

São barras paralelas (de diferentes larguras) e números, usa-
dos para identificar eletronicamente um produto e seu preço. 

• Questione-os sobre o significado da palavra “Autêntica”, 
que dá nome à editora. Explique que “autêntica” tem o sen-
tido de “verdadeira”, “original”. Em seguida, vem o endereço 
eletrônico da editora. Sonde se sabem o que significa “www”. 
Ajude-os a concluir que significa, em inglês: world (mundo) 
wide (enorme, maior, grande) web (teia) e que tem o sentido 
de “grande teia/rede mundial” de computadores.

3) Peça que abram o livro e descrevam as páginas.
• As guardas (verso da capa + página 1 e página 40 + 

verso da quarta capa) têm fundo azul com recortes bran-
cos. (É muito comum na obra de Caetano a referência à 
cor azul – ex.: “Nobre porcelana sobre a seda azul” - Lua 
de São Jorge).

• A página 2 apresenta os copyrights (©), a ficha catalo-
gráfica e os créditos e dados técnicos da obra: endereços da 
editora, local de publicação, edição, nomes dos profissionais 
que produziram o livro.

• A página 3 apresenta a Folha de rosto. Quais são as 
diferenças entre a folha de rosto e a capa?  

A folha de rosto apresenta as mesmas informações da capa. 
A ilustração é diferente. A folha é branca e há arabescos em 
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cores tropicais que podem remeter a elementos da natureza 
e à cultura baiana.

• A página 4 apresenta as figuras do gato e do cachorro 
contemplando a lua e as estrelas, símbolos recorrentes 
na obra de Caetano. Na página 5, temos as dedicatórias. 
Pergunte a quem a autora dedica a obra e o que ela quer 
dizer com “meninos da lua de abril”.

Ela dedica o livro a João e David, que devem ter nascido em 
abril, e à mãe de Caetano.

leitura comPreensiva do texto
1) Considerando os gêneros abaixo, como vocês classi-

ficariam o livro O menino e a lágrima de Vênus?
a) Biografia (bio é vida, e grafia é escrita) é um texto em 

que o autor conta fatos selecionados de cada fase da vida de 
uma pessoa. Os fatos são contados em ordem cronológica 
- isto é, do nascimento à morte. Geralmente, registram a 
vida de pessoas que se destacaram nas artes, nas ciências, 
na política, nos esportes.

b) Poema: texto literário escrito em versos.
c) Prosa poética, texto em prosa que emprega recursos 

poéticos, imagéticos, explora os sentidos, a sonoridade 
das palavras e das frases, a repetição de sons, as figuras 
de linguagem etc.

Não se trata de biografia, pois não são apresentados fatos da 
vida do poeta em ordem cronológica. São, contudo, ressalta-
dos aspectos da personalidade sensível do menino Caetano, 
que o fizeram poeta. Não é também um poema, porque não 
apresenta as marcas desse gênero. Espera-se que os alunos 
percebam que se trata de uma prosa poética. 

2) Quem está narrando a história? Justifique.

A narradora é uma menina que se identifica como “a menina 
das lágrimas” e “melhor amiga do amigo” (p. 9).

3) Identifique as características comuns das duas per-
sonagens, quando crianças. 

A narradora e o menino eram cúmplices na mesma fantasia 
lúdica; as personagens usavam a imaginação para criar um 
mundo a partir de coisas bem simples.

4) Explique o título do livro.

O título faz referência ao menino Caetano e à flor lágrima de 
Vênus que , quando se abre, deixa cair uma seiva parecida 
com uma lágrima.

• Comente que a folhagem da lágrima de Vênus é verde, 
as flores são brancas, perfumadas e florescem durante o 
ano todo. Seu nome científico é hedychium coronarium. Os 
nomes populares são gengibre-branco, lágrima-de-moça, 
lírio-do-brejo, lírio-branco, jasmim-borboleta e borbole-
te. É uma planta natural da floresta Atlântica,  nas áreas 
úmidas e sub-bosques.

5) O que motivou a autora a escrever o livro?

A leitura de um relato de dona Canô, mãe de Caetano, no 
livro Lembranças do saber viver, em que ela conta que o filho 
ficava horas esperando a seiva da flor cair (p. 36).

6) Peça que os alunos releiam as páginas 10 e 11 e ex-
pliquem: Caetano já era poeta desde criança? Por quê?

O menino se emocionava na contemplação da natureza 
(“chorava pra dentro”). Ele nem se mexia enquanto a lá-
grima não caía.

7) Em que outros elementos da natureza o menino via 
poesia?

No céu, nas estrelas, na estrela Vênus, na água, no sol, na 
lua, Esses elementos são recorrentes nas letras das canções 
de Caetano Veloso.

8) Peça-lhes que releiam as páginas 16 e 17 para res-
ponder às perguntas: 

a) A narradora conta que a família se preocupava com 
a falta de apetite do menino. 

b) De que o menino tinha fome? 
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Ele tinha fome de poesia.

c) Na opinião de vocês: o que é ter fome de poesia?

Respostas pessoais

9) Quais são as temáticas do livro O menino e a lágrima 
de Vênus? 

A sensibilidade do poeta, o fazer poético, o amor, a poesia e 
a vida, a compreensão, o respeito e o amor da família para 
com a sensibilidade do menino poeta.

recursos linguísticos e literários 
emPregados na construção do texto

A narradora emprega recursos da narrativa oral para 
contar a história do menino como se conversasse com o 
leitor. Identifique esses recursos.

Digamos que [...] (p. 7)”; “Então [...] (p. 14) ”; “Acontece que [...] 
(p. 18)”; “Tudo bem [...] (p. 26)”; “Então entendi [...]” (p. 32).

2) Explique o sentido de:
a) “O menino chorava muito, mas chorava pra dentro” 

(p. 7)

O menino era muito sensível e se emocionava, mas não 
manifestava essa emoção. 

b) “‘Ou você para de falar assim ou vou desidratar’”( p. 7)
# O menino falava que ia chorar tanto que ia acabar 

desidratado, sem lágrimas, de tanto chorar pra dentro 
(“Mas chorava de comoção”)

c) “[...] esse meu menino ilágrime.” (p. 9)

Menino que chora pra dentro, não aparecem lágrimas nos 
olhos.

d) “[...] eu, Senhora das lágrimas [...]” (p. 9)
“[...] eu, tão Menina das lágrimas [...]” (p. 9)

A narradora se identifica assim e as expressões têm o sentido 
de menina que chora muito

3) Promova a audição da música Alegria, alegria, de 
Caetano, e peça aos alunos que identifiquem os intertextos:

p. 17: “[...] sem fome, sem alimento, [...]” {sem nome, sem 
documento}/ “Caminhando contra o vento”; p. 23, “[...] sem 
lenço e sem documento”; p. 24: “Alegria! Alegria!”/ “[...] a 
sua coca-cola”; p. 34: “Por que não?”

• Outros exemplos de intertextualidade na obra: 
· p. 12: “[...] mistério da vida nua/em sua matéria tão 

fina”; Diálogo com Cajuína, canção de Caetano Veloso: 
“Apenas a matéria vida era tão fina.” 

· p. 14: “Tinha um jeito de não querer/ que era mais que 
bem querer [...]” Diálogo com soneto de Camões Amor é 
fogo que arde sem se ver : “É um não querer mais que bem 
querer [...]” 

· p. 16: “Manteiga não [...]” Diálogo com parlenda: Café 
com pão/ manteiga não/Café com pão.

· p. 20: “[...] tinha medo do silêncio/que era o barulho 
do tempo.” Referência à Oração ao tempo, de Caetano.

· p. 24: “[...] a tristeza era Senhora” – Referência à música 
Desde que o samba é samba, de Caetano

· p. 27: “[...] a sombra do avarandado”– Referência à 
música Avarandado, de Caetano

· p. 30: “Passou/sob os aviões,/ ao lado dos caminhões, 
e levantou o nariz”–Referência à canção Tropicália, de 
Caetano.

· p. 34: A expressão ranhura de montanha remete à 
letra da canção Por quem?, de Caetano Veloso.

• Comente com os alunos que no texto foram usados 
parênteses para destacar comentários da narradora: p: 9, 
p.10, e outras.

• Outras falas e intertextos estão entre aspas: p.16; p. 
24; p. 27; p. 30, e outras.

ampliação da leitura

1) Com base na leitura de O menino e a lágrima de 
Vênus, respondam:

a) Qual é a função da poesia?
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Respostas pessoais. Leve-os a concluir que a poesia desperta 
a sensibilidade para a manifestação do poético no mundo, 
nas artes e nas palavras; o convívio com a poesia favorece 
o prazer da leitura do texto poético e sensibiliza para a 
produção dos próprios poemas. 

2) Baseado no texto, o que significa ser poeta?

Olhar o mundo de forma sensível e conseguir expressar o 
que vê através da linguagem poética. 

c) O que é poesia? Só há poesia nos poemas?

Poesia é a atividade de produção artística, de criar ou de 
fazer. O instante poético ocorre sempre que somos domina-
dos pelo sentimento do belo, nos comovemos com lugares, 
pessoas e objetos.

leitura comPreensiva da relação 
entre texto e imagens

Oriente os alunos a descrever as imagens e relacioná-las 
ao texto. 

As imagens nos remetem às letras das canções de Caetano 
e ao texto. Na p. 6, por exemplo, vemos uma menina, um 
menino, um gato e um cachorro contemplando a lua cheia, 
grande e redonda com a figura de São Jorge e do menino. É 
uma referência à canção “Lua de São Jorge” do compositor. 
Os coqueiros fazem parte da paisagem da Bahia, estado 
onde ele nasceu. As ilustrações das p. 6 e 7 fazem referência 
à chuva, metáfora de lágrimas. As ilustrações das p. 10 e 11 
são as mesmas da capa e contracapa e mostram as figuras 
contemplando as flores (Lágrimas de Vênus). Na p. 13, 
as quatro figuras contemplam a estrela Vênus. Na p. 15 o 
menino canta para as pessoas, inclusive a mãe dele. Nas p. 
16 e 17, vemos o menino se alimentando de letras, de poesia 
(fome de poesia). As ilustrações das p. 19 e da p. 20 remetem 
ao medo que o menino sente, às noites insones. A imagem 
da p. 22 representa o menino transformando o que vê em 
poesia. Na p. 23, a imagem mostra o menino buscando 

caminhos. Nas p. 24 e 25, as imagens refletem a magia da 
poesia, suas cores, sua beleza. O menino poeta torna-se um 
cantor popular. As imagens das p. 27, 28 e 29 representam o 
menino quieto, parado, que não gostava de brincar, gostava 
de ficar contemplando a natureza. A ilustração da p. 32 
pode representar o tropicalismo(*), bandeira que o poeta 
levantou. A ilustração da p. 33 representa o menino, o vio-
lão, as canções, o amor. A ilustração da p. 35 representa a 
menina solitária com o gatinho, sem o amigo. 

(*)Tropicalismo: Movimento estético que eclodiu no 
Brasil no final da década de 1960. 

atividades comPlementares

1) biografia ilustrada de caetano

Maria Bethânia- cantora e irmã de Caetano Veloso-Pro-
grama Bom dia Brasil-Edição do dia 07/08/2012. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/08/
desde-que-eu-me-entendo-por-gente-caetano-e-estranho-
diz-bethania.html>. 

Entrevista com autora de O menino e a lágrima de Vê-
nus – Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/
arquivos/004239.shtml>.

2) Letra de canção ilustrada
Leve os alunos a escolher uma das letras das canções 

de Caetano Veloso e ilustrá-la.

Graça Sette é professora, graduada em Português-Francês pela PUC Minas 
e coautora de livros didáticos de língua portuguesa, como Transversais do 
Mundo: leituras de um tempo (Lê, 1999), Para ler o mundo: EF2 (Formato, 
2001; Scipione, 2007), Para ler a Gramática (Formato, 2002), Para ler o 
mundo: Ensino Médio (Scipione, 2006) e Linguagens em conexão: Ensino 
Médio (Leya, 2013).

Márcia Travalha é professora, graduada em Português-Francês pela UFMG, 
bacharel em Desenho pelo INAP e em Artes Plásticas pela Escola Guignard, 
e coautora dos livros Para ler o mundo: Ensino Médio (Scipione, 2006) e 
Linguagens em conexão: Ensino Médio (Leya, 2013).

este trabalho está disponível também em: <http://grupoautentica.com.br/
autentica/livros/o-menino-e-a-lagrima-de-venus/814/>. 


