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* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação e Cultura, acesse: www.portal.mec.gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade 
para todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade como 
cidadãos e profi ssionais. Para mais informações sobre as  Metas do Milênio, acesse: www.pnud.org.br.

8 METAS DO MILÊNIO
Pelo Desenvolvimento Sustentável

Azul
Texto: Geert De Kockere
Ilustrações: Lieve Baeten
Tradução: Vânia Maria A. de Lange
Temas: Aceitação da diferença, flexibilidade e 
amor
Tema transversal: Pluralidade cultural
Recomendado a alunos da Educação Infantil 
(leitura compartilhada) ao 4o ano (2 a 9 anos).

Você conhece a Ana? A Ana Azul-Escura? A Ana é uma rainha. 

Mas ninguém sabe disso. Só ela sabe. A Ana também é uma 

autêntica tagarela. Uma tagarela azul-escura e muito, muito 

bonita. Todo mundo que a vê exclama: “Ohhhhhhhhh!” e depois: 

“Ahhhhhhhhh!”. E mais nada. 

Um lindo conto de fadas sobre cores, tolerância e, principalmente, amor.

Azul
Geert De Kockere 

Ilustrações de Lieve Baeten

ISBN: 978-85-7412-337-0

CONCLUSÃO: Todos nós temos que gostar das mesmas coisas? O que é fundamental 
para convivermos bem com as pessoas diferentes? Deixar as crianças expressarem seus pensa-
mentos e tentar amarrar à importância do respeito ao outro na diversidade, tendo fl exibilidade 
e sendo tolerante. O grande sentimento que permeia os relacionamentos na vida e na narrativa 
de Azul é o AMOR, aqui expresso poeticamente pelo jogo de cores e beleza das imagens.

Após a leitura

Que tal, assim como no livro, tentarmos elaborar cores a partir das cores primárias? Faça as 
crianças pintarem as impressões delas sobre a Ana Azul-Escura através de uma aquarela. Que 
tal criarem seus próprios personagens?
Para os maiores, aproveite e estude a concordância nominal com cores a partir do texto.

Indicações de leitura dos mesmos autores

Trocando uma ideia. Texto de Geert De Kockere; ilustrações 
de Klaas Verplancke. Trad. Vânia M. A. de Lange. São Paulo: 
Brinque-Book, 2007.

Se é assim que você pensa!. Texto de Geert De Kockere; ilus-
trações de Johan Devrome. Trad. de Vânia M. A. de Lange. 
São Paulo: Brinque-Book, 2010.

A bruxinha curiosa;  O aniversário de Nita;  A bruxinha 
inteligente; O Natal da bruxinha e Nita e a princesa das 
bruxas. Lieve Baeten. São Paulo: Brinque-Book, 2006, 2007, 
2010, 2010 e 2011, respectivamente.

Alba Regina Spinardi elabora material para mediadores de leitura visando a formação do leitor, com ênfase na 
interlocução da linguagem verbal e não verbal.

Fazendo histórias, estreitando laços
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Ao mediador 

Organize os participantes em círculo para que todos exponham suas ideias, opiniões e 
interpretações, sempre oralmente, jamais por escrito.

Antes da leitura

Perguntar: a cor azul faz você lembrar de quê? Já ouviu alguém dizer: passou a preocu-
pação, agora “está tudo azul”? Explicar essa expressão. Tente lembrar-se de mais expres-
sões com a cor azul.

Capa

Descrever a ilustração enquadrada: a menina com todos os detalhes. Em que fase está a 
Lua? O que representa o colorido atrás? Veja a capa aberta para contemplar esse fundo. O 
que sugere uma coroa? Nessa mesma cor o que vemos ao pé da página? Será que a menina 
mora aí?  

Abrindo o livro

p.01 – Abaixo do título há o nome do autor do texto e da ilustradora. (Na última pá-
gina estão as informações sobre eles.) Quatro elementos ilustram a página, identifi que-os, 
eles estão parados? Mediador, explicar o recurso gráfi co que expressa movimento, aten-
tando para as tênues linhas que acompanham os dois da direita.

p.02 – Veja a disposição das imagens e aponte qual delas parece estar em movimento. 
Por quê? Explicar o conteúdo do cartaz segurado pela coruja. 

p.03 – Ninguém sabe que Ana é uma rainha, mas nós leitores podemos inferir pela 
imagem projetada no espelho que ela o seja. Por quê?

pp.04 e 05 – Descrever o quarto de Ana e dizer a hora que ela se levantou. Será 
que ela lê antes de dormir? Justifi que sua resposta. Como a menina acorda? E será que 
está com fome? Entre as pp.04 e 06, o que ela deveria ter feito? (Será que ela escovou 
os dentes e lavou o rosto? Fez xixi e lavou as mãos?) Imagine o banheiro, criando na sua 
imaginação a cena: ela escovando os dentes com a pasta, o sabonete, a privada, a toalha, 
enfi m... Tudo azul-escuro.

pp.06 e 07 – Do que é composto o café da manhã de Ana? Por que será que ela gosta 
tanto dessa cor? (Resposta bem diversifi cada, porque nem ela sabe.)

pp.08 e 09 – Quais as duas características de Ana? (Uma é física e outra é de seu com-
portamento.) O que ela acha chato? O que ela gosta de colecionar? Dá para perceber o 
soluço do tijolo guardado? (É o mesmo recurso da p.01, lembra?) E o novelo de lã?

pp.10 e 11 – Mais coisas malucas: observe, quais você já tinha visto antes? (Não se 
esquecer do peixinho que estava na p.06) Pela ilustração o que indica que o peixe canta? 

p.12 – Reconheceu as corujas? Será que Ana é uma leitora assídua? (Conferir a p.04.)
p.13 – Até então, a narrativa é voltada só para Ana. Eis que entra na história: o Rei, que 

tem uma cor diferente. Ela gostou de conhecê-lo? Observar a mudança do colorido da 
imagem. Como ela se sentiu? Por quê?

p.14 e 15 – O que acontece? Era essa a expectativa da menina? E após quatro dias, o 
que faz?

p.16 – O que denota que o Rei olhou inúmeras vezes? Será que ele saiu desanimado? 
Explique a sua resposta.

p.17 – O que sente a menina? Por que existe uma dúvida para expressar o seu desejo?
pp.18 e 19 – Ana tomou uma decisão, qual? Será que ela já está apaixonada? Explique.
pp.20 e 21 – O que ocorre no seu modo de pensar e sentir? Que atitudes ela toma?
pp.22 e 23 – Primeiro o Rei hesita, mas depois o que faz? Por que “amor à segunda vis-

ta”? Quais são os indícios de que o amor entre eles é correspondido? Esse é um rei que está 
sempre com a coroa na cabeça e por que ele estaria sempre descalço?

p.24 – Durante quanto tempo eles conversam? Poderíamos afi rmar que ele simboliza 
o dia, o Sol, a luz, e ela é a noite, a escuridão, o céu azul-escuro? E por isso ambos se com-
plementam como no ciclo natural do dia e da noite? Pensar e deixar as crianças falarem 
sobre essa possibilidade de interpretação, porque ela pressupõe leitores mais experientes 
e perspicazes. 

p.25 – Era uma noite de lua cheia ou um dia de sol nascente? O que eles fazem?
p.26 – Confi ra se Ana levou todas as suas coisas. Como ambos conseguem o equilíbrio 

das suas cores preferidas? Como temos a certeza de que esse amor é correspondido?
p.27 – Você já experimentou pintar um papel com lápis 

de cor azul e depois passar o amarelo em cima? Em que cor 
resulta? Por isso nasceram crianças verdes, mas uma 
saiu como a mãe.

p.28 e 29 – Agora é a combinação de Amanda 
(azul) com o vermelho que dá o roxo, mas um menino se 
mantém vermelho. Quando ele casa com Laura (ama-
rela), seus fi lhos são cor de laranja, mas Alice é amarela. 

pp.30 e 31 – São todos principezinhos e prince-
sinhas? O que nos faz pensar que sim? Eles gostam de 
ler como a avó Ana? Apenas uma criança usa óculos, 
aponte-a.

Como é um conto de fantasia, o que acontece 
quando chove?


