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CLASSIFICAÇÕES

AUTORA
Eleanor H. Porter foi uma escritora 

estadunidense nascida em Littletown,  
em 1868. Ela estudou no New England 
Conservatory of Music e teve uma car-
reira como cantora antes de se dedicar 
à literatura, sobretudo a infantojuvenil. 
Eleanor lançou seu primeiro livro, Cor-
rentes cruzadas, em 1907, mas sua obra 
mais famosa foi e é, sem sombra de 
dúvidas, Pollyanna, lançada em 1913. 
O sucesso foi tanto que, dois anos de-
pois, ela escreveu a continuação do ro-
mance, Pollyanna Grows Up (no Brasil, 
Poliana moça). A história de Poliana foi 
adaptada para o teatro, cinema e televi-
são, e continua popular até hoje. Eleanor 
faleceu em Cambridge, em 1920.

TRADUTORA
Marisa Lajolo, esposa do Franco, mãe 

da Paula e da Camila, é a avó da Júlia. 
Dá aulas de literatura na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Gosta mui-
to de dar aula, de ter alunos. Sempre 
gostou de ler. Depois, passou a tam-
bém gostar de escrever. Um dos livros 
que publicou – O poeta do exílio – ga-
nhou o prêmio de Melhor Obra de 
Literatura Infantojuvenil de 2011 da 
Academia Brasileira de Letras (ABL). 
Quando menina, Marisa morava em 
Santos, e a história de Poliana, que 
leu na praia, a encantou. E ela espe- 
ra que você também se encante, ainda 
que talvez não leia a história da me-
nina numa praia...
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OBRA
Ao longo da vida, nos deparamos 

com todos os tipos de situações –  
alegres, engraçadas, esquisitas, tris-
tes. Por mais que tentemos, é sim-
plesmente impossível viver em um 
constante estado de felicidade. In-
felizmente (ou naturalmente), a dor 
também faz parte do nosso percur-
so. A maneira como encaramos os 
momentos difíceis, entretanto, pode 
ser determinante para a superação 
e, portanto, para o nosso bem-estar. 
Essa reflexão é o cerne de Poliana, a 
clássica obra de Eleanor H. Porter.

A história tem início quando Poliana, 
uma menina de onze anos e de ori-
gem humilde, fica órfã e se vê obriga-
da a viver em outra cidade, com uma 
tia rica que nunca conheceu. Enviada 
com a ajuda de uma entidade benefi-
cente, ela é recebida em seu novo lar 
com grande frieza por parte de sua tia 
Polly, que a aceita mais por obrigação 
do que por vontade. Instalada em um 
quarto improvisado no sótão da casa, 
parcamente mobiliado, Poliana não 
demora a perceber as dificuldades 

que a aguardam. Mas a menina não 
esmorece: antes de tudo, ela se sen-
te contente. Contente por conhecer 
a tia, por conhecer os funcionários 
da casa, por ter uma janela com vista 
para o campo, enfim, por uma infini-
dade de coisas. 

O dia a dia da garota rapidamente 
se preenche com um estrito cronogra-
ma de aulas particulares enquanto ela 
espera o início do ano letivo. A rotina 
controlada, entretanto, não a impede 
de achar brechas para passear pela ci-
dade e pelo bosque, conhecendo pes-
soas e interagindo com o ambiente. 
E assim, na companhia de Poliana, o 
leitor é igualmente conduzido por lu-
gares e personagens detalhadamente 
apresentados pela autora. Em todos 
os seus encontros, a menina se esforça 
para interagir, sempre enaltecendo o 
seu contentamento por qualquer mo-
tivo. Esse comportamento inusitado 
acaba chamando a atenção das pes-
soas ao seu redor, e Poliana explica: 
trata-se de um jogo inventado por seu 
pai, o “jogo do contente”. O desafio é 
justamente encontrar um motivo para 
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se alegrar mesmo nas situações mais 
adversas. Quanto mais complicada a 
situação, mais divertido se torna o de-
safio, assim explica a animada garota.

Com sua alegria de viver contagian-
te, Poliana cativa a todos ao seu redor: 
a empregada Nanci, que poderia ficar 
contente simplesmente por não se 
chamar Hiphzibah; a dona Alba, que, 
apesar de não conseguir se levantar 
da cama, poderia ficar contente por 
ter mãos para tricotar; o Dr. Chilton, 
que poderia ficar contente por poder 
curar, entre outras cativantes perso-
nagens da narrativa. Até tia Polly, que 
não conhecia o jogo, não resistiu aos 
encantos da pequena Poliana, afei-
çoando-se cada vez mais à garota. 
Um infeliz acidente, entretanto, põe 
em risco a alegria de viver da menina, 
bem como a sua capacidade de voltar 
a andar. Neste momento, a narrativa 
sofre uma reviravolta, convocando 
todas as personagens a romperem 
padrões e superarem traumas em 
nome de um bem maior. Será que 
Poliana voltará a jogar o “jogo do 
contente”? Cabe ao leitor descobrir...

Como é característico do gênero 
romance, todas as personagens se-
cundárias da história possuem con-
flitos que são revelados ao longo da 
narrativa. Desde a antipatia de tia 
Polly pelo pai de Poliana até a afeição 
inexplicável que o Sr. Pendleton sente 
pela garota, entre outras histórias cru-
zadas que ajudam a tecer a narrativa 
central. Cativante, Poliana certamente 
se configura como uma ótima introdu-
ção a esse gênero, tão fundamental à 
Literatura. Por meio de uma comple-
xa história de superação, o leitor é 

convidado a refletir sobre a sua pró-
pria postura diante da vida. Será que 
estamos realmente valorizando a 
sorte que temos? Quando foi a última 
vez que nos percebemos contentes? 
Talvez, se nos desafiarmos ao jogo de 
Poliana, possamos compreender que 
temos agora, exatamente agora, um 
motivo para sorrir.
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa  
(EF15LP11, EF15LP02, EF15LP04, 
EF69LP45 e EF69LP49)

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a posição 
do interlocutor.

A história de Poliana apresenta uma 
profunda reflexão a respeito da ma-
neira como encaramos a vida, propon-
do o exercício de olhar para todas as  
situações de maneira posi tiva. Levan-
do isso em conta, peça aos alunos 
que reflitam por cinco minutos, a 
fim de encontrar algo bom que tenha 
ocorrido no presente dia. Não preci-
sa ser algo grandioso, apenas um pe-
queno motivo para se alegrar, como 
ter comido algo gostoso no café da 
manhã, ou ter encontrado o melhor 
amigo no colégio. Em seguida, em 
uma roda, peça que todos compar-
tilhem os pequenos acontecimentos 
que lhes trouxeram alegria no dia 
com os colegas.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

Poliana é uma personagem famo-
sa. Os alunos já ouviram falar dela? O 
que sabem a respeito da sua história? 
Muitas vezes, o seu nome é associado 
a um comportamento um tanto resig-
nado, de quem não reclama e apenas 
enxerga o lado bom das coisas. Os 
alunos estão familiarizados com esse 
comportamento?

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

(EF69LP45) Posicionar-se 
criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 
quarta capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
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teatro, exposições, espetáculos, 
CD’s, DVD’s etc.), diferenciando as 

sequências descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 
no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso.

Peça aos alunos que observem a 
capa do livro. O que a imagem repre-
senta? Quais elementos compõem a 
cena? A julgar pelo semblante da ga-
rota, o que podemos supor que ela 
esteja sentindo ou pensando? Após 
essa primeira aproximação, peça para 
algum aluno ou aluna ler a sinopse 
do livro, localizada na quarta capa. 
O texto nos adianta que a história 
gira em torno de uma garota de onze 
anos, órfã, que vai morar com sua tia 
rica. De que maneira essa sinopse 
ressignifica a imagem da capa? Quais 
são as expectativas da turma para 
a leitura?

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

Na página 5, como uma espécie de 
introdução, nos deparamos com um 

recado da personagem Poliana. Ela 
nos conta quando e onde a sua histó-
ria nasceu. Peça para algum aluno ler 
esse texto para a turma, chamando a 
atenção para o seu tom metalinguís-
tico. Afinal, os alunos sabem o que é 
metalinguagem? Que tal pesquisar 
um pouco sobre o termo? Os alunos 
compreenderão que se trata do uso 
da linguagem para descrever a si 
própria. Por exemplo, um filme que 
aborda o seu próprio processo de 
filmagem como tema, ou um reca-
do de uma personagem a respeito 
de sua própria história. Que sensa-
ções esse recurso provoca nos alu-
nos? Conseguem pensar em outros 
exemplos de livros, filmes ou peças 
de teatro que também usam a meta-
linguagem? Quais?

Lendo o livro

Língua Portuguesa  
(EF67LP28, EF15LP18, EF35LP29 
e EF69LP44)

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infantojuvenis, 
contos populares, contos de terror, 
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lendas brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Por se tratar de um livro relativa-
mente longo, proponha uma leitura 
fragmentada da obra. A cada sete ou 
oito capítulos lidos, os alunos podem 
se reunir para recapitular os principais 
episódios, analisando os pontos de 
vista das personagens, bem como le-
vantando hipóteses para o desenvolvi-
mento da história. Como auxílio a essa 
atividade, proponha que eles sempre 
retomem os títulos dos capítulos lidos, 
bem como as pequenas ilustrações – 
chamadas vinhetas – no início de cada 
um. Será uma interessante maneira de 
exercitar, além da capacidade de sínte-
se, a comunicação entre a turma.

(EF35LP29) Identificar, em 
narrativas, cenário, personagem 

central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista 

com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

Romances têm como característi-
ca formal a descrição mais extensa e 

detalhada das personagens. Levando 
isso em conta, peça aos alunos que fa-
çam um mapeamento de todas as per-
sonagens da história, listando os seus 
nomes e descrevendo as suas principais 
características físicas e psicológicas.

(EF69LP44) Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de mundo, 
em textos literários, reconhecendo 

nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas  
e considerando a autoria e  

o contexto social e histórico  
de sua produção.

Antes de iniciar a leitura da obra, os 
alunos já compreenderão que a his-
tória se passa no início no século XX, 
nos Estados Unidos. Levando isso em 
conta, peça-lhes que, durante a leitura, 
procurem destacar trechos da narrati-
va em que aspectos sociais e culturais 
dessa época e país sejam evidenciados. 
Para citar alguns exemplos, podemos 
destacar a descrição das vestimentas 
das personagens, o uso de charretes e 
trens como principais meios de trans-
porte, ou a relação da comunidade 
com a Liga das Voluntárias. 
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Arte (EF15AR04 e EF69AR06)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

(EF69AR06) Desenvolver processos 
de criação em artes visuais, com base 

em temas ou interesses artísticos, 
de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Logo quando chega em seu quar-
to novo, Poliana contempla a vista 
de sua janela com admiração. Para a 
garota, a paisagem externa é tão pi-
toresca que acaba sendo mais bela 
e interessante do que um quadro. 
Tomando essa imagem como inspira-
ção, peça aos alunos que façam um 
intercâmbio com as aulas de artes, 
buscando retratar a paisagem vista 
por Poliana, descrita com tantos deta-
lhes pela autora. Se possível, a pintura 
poderá ser realizada com tinta sobre 
tela. Outra boa sugestão para a ativi-
dade é usar giz de cera ou lápis de cor 
sobre papel. 

Após a leitura

Língua Portuguesa  
(EF35LP03, EF15LP09, EF67LP22, 
EF15LP13 e EF67LP27)

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

(EF15LP09) Expressar-se em  
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e  
ritmo adequado.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma discussão a respeito 
da obra. Os alunos gostaram do ro-
mance? Quais aspectos foram mais 
interessantes? Após uma rodada de 
impressões gerais, questione os alu-
nos sobre como Poliana se esforça 
para encarar a vida sempre por um 
prisma positivo. Eles se identificam 
com a personagem? Acham que é 
possível adotar essa postura perante 
a vida? O esforço excessivo em acei-
tar todos os acontecimentos com 
contentamento não poderia nos 
tornar submissos ou acomodados? 
Por quê?

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.

Com o intuito de exercitar a escrita 
atentando-se para a coesão narrativa, 
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peça aos alunos que redijam um re-
sumo do livro. Como recontar, com 
suas próprias palavras, a narrativa 
lida? Quais episódios merecem des-
taque e quais podem ficar de fora 
do resumo? Como manter-se focado 
na trama central? Essas são algumas 
perguntas que podem guiar a escrita. 
Ao final da atividade, convide alguns 
alunos a lerem seus textos para a tur-
ma. Será interessante compa rar dife-
rentes olhares e abordagens sobre a 
mesma obra!

(EF15LP13) Identificar finalidades 
da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos  
(solicitar informações, apresentar  

opiniões, informar, relatar  
experiências etc.).

O “jogo do contente” certamente 
chamou a atenção dos alunos duran-
te a leitura. Que tal experimentar esse 
jogo inventado pelo pai de Poliana na 
prática? Divida a turma em duplas e 
peça que os alunos compartilhem 
com seus parceiros algum problema 
ou dificuldade pessoal, ou seja, algo 
que poderia ser encarado como um 
motivo para deixá-los tristes. Caberá 
ao parceiro a destreza de achar um 

ponto de vista que saliente o lado 
bom da situação. O exercício deve ser 
realizado duas vezes, de modo que 
todos tenham a chance de compar-
tilhar um problema e encontrar uma 
solução. Após a atividade, peça que 
compartilhem suas experiências com 
breves relatos orais.

(EF67LP27) Analisar, entre os 
textos literários e entre estes e 
outras manifestações artísticas 
(como cinema, teatro, música, 

artes visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou implícitas 
a outros textos, quanto aos temas, 

personagens e recursos  
literários e semióticos.

A história de Poliana já foi adap-
tada para inúmeros formatos, entre 
eles teatro, cinema e televisão. Peça 
aos alunos que pesquisem um destes 
formatos se atentando às principais 
semelhanças e diferenças entre as 
duas versões da história. Geralmen-
te, as adaptações acabam abrindo 
mão de alguns episódios ou perso-
nagens da narrativa original, ou até 
mesmo os modificando, de modo a 
sintetizar a história. Por outro lado, as 
cenas nos permitem visualizar, qua-
se instantaneamente, longas passa-
gens descritivas do texto, sejam elas 
de cenários, ações ou personagens. 
Levando isso em consideração, pro-
mova uma conversa em torno das 
principais semelhanças e diferenças 
identificadas. Por fim, cada aluno 
poderá escrever um pequeno texto 
comparativo, analisando os dois for-
matos da obra.
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Geografia (EF05GE02) e  
Língua Portuguesa (EF35LP20)

(EF05GE02) Identificar diferenças 
étnico-raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios.

(EF35LP20) Expor trabalhos 
ou pesquisas escolares, em 
sala de aula, com apoio de 
recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, tabelas 
etc.), orientando-se por roteiro 
escrito, planejando o tempo de 

fala e adequando a linguagem à 
situação comunicativa.

De certa forma, Poliana apresenta 
um retrato da sociedade americana 
do início do século XX. Dentre suas 
personagens, podemos identificar 
figuras com grande poder aquisiti-
vo, como tia Polly e o Sr. Pendleton, 
e personagens em situação bastante 
vulnerável, como é o caso do meni-
no Jimmy. Outro aspecto que chama 
atenção é a maneira como persona-
gens ligadas a organizações de cari-
dade se preocupam mais em ajudar 
pessoas que se encontram em terras 
distantes do que aquelas da própria 
cidade, com as quais possuem con-
tato. Por que será que isso acontece? 
Buscando traçar um paralelo com a 
sociedade brasileira atual, propo-
nha um intercâmbio com as aulas 
de Geografia. Em grupos de apro-
ximadamente cinco integrantes, os 
alunos deverão pesquisar índices de 
distribuição de renda, abandono 
de menor e taxas de migração entre 

classes sociais nos últimos anos. Os 
resultados das pesquisas podem ser 
apresentados por meio de explana-
ções orais acompanhadas de gráficos 
e tabelas.

História (EF04HI03 e EF04HI06)

(EF04HI03) Identificar as 
transformações ocorridas na 
cidade ao longo do tempo e 

discutir suas interferências nos 
modos de vida de seus habitantes, 

tomando como ponto de  
partida o presente.

(EF04HI06) Identificar as 
transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento 
das pessoas e mercadorias, 

analisando as formas de adaptação 
ou marginalização.

Os meios de transporte mais uti-
lizados pelas personagens do livro 
são charretes e trens. Hoje, um sécu-
lo depois, basta olharmos ao redor 
para identificarmos que muito se 
transformou no que diz respeito à 
locomoção. Quais são os meios mais 
utilizados hoje em dia? E o que dizer 
sobre vestimenta? O livro apresenta 
uma minuciosa descrição de roupas 
e acessórios, tais como sobretudos 
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e chapéus, além de detalhar tam-
bém os penteados das personagens. 
Hoje em dia, a moda certamente é 
outra! Levando isso em conta, divida 
a turma em grupos de cinco ou seis 
alunos, pedindo-lhes que criem um 
quadro ilustrado comparativo entre 

as roupas e os meios de transporte 
do início do século XX e do início do 
século XXI. Uma vez que os resulta-
dos da pesquisa sejam apresentados, 
será interessante imaginar: como se-
rão as roupas e a locomoção daqui a 
cem anos?


