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Professor

De maneira, ao mesmo tempo, 
simples e profunda, O Limpador 
de Placas nos mostra que todos 
podemos e devemos ter acesso à 
cultura.

Preparando a leitura

Peça aos alunos que se organi-
zem em círculo, para que todos 
possam se ver. Mostre-lhes o livro 
e lance desafios: qual a história 
contada? Com a primeira e a quar-
ta capas abertas, pergunte: o que 
veem? Um cavalo alado? Que co-
res são usadas? Proponha que des-
cubram se o garotinho da quarta 
capa aparece ao longo da história 
e por que veste uma roupa da cor 
do cavalo alado? Chame a atenção 
para o texto da quarta capa: o que 
diz? Abra na última página e ex-
plore os dados bibliográficos e as 

biografias: quem são os autores? 
Onde o livro foi escrito? Para que-
servem os dados bibliográficos?

Lendo o livro

Primeiro, o livro poderá ser lido 
pausadamente, em voz alta, pelo 
mediador, procurando mostrar as 
ilustrações aos alunos página por 
página. Em seguida, poderá ser fei-
ta uma segunda leitura pluriparti-
lhada, para que os alunos possam 
participar mais efetivamente des-
sa etapa. Por fim, volte à história, 
agora detalhadamente, abrindo 
espaço para o debate:

• Notaram que o texto está sem-
pre nas páginas de número par e 
as ilustrações nas de número ím-
par? Por quê?

• No alto de cada página par, à es-
querda, aparece, em preto e bran-
co, o rosto do limpador de placas 
de maneira diferente. Por quê?

• Perceberam que nas ilustrações 
é possível ver a assinatura do ilus-
trador como é praxe nos quadros 
em geral? Então, as ilustrações do 
livro são obras de arte?

• Notaram que, a partir da p.5, 
as ilustrações sempre têm um de-
talhe com a mesma cor do cavalo 
alado da capa? Por quê?

• Por que o limpador de placas 
(p.2) usa tudo na cor azul e todo 
dia faz tudo igual?

• Na p.4, surgem ruas com os no-



mes de diversos poetas, compo-
sitores e escritores famosos (Plu-
ralidade cultural). Conhecem ou 
já ouviram falar de algum deles? 
O que essas pessoas têm em co-
mum?

• Na p.6, o limpador de placas 
“era um homem feliz”, que gostava 
do que fazia e não pretendia mu-
dar nada na vida dele. Ele era real-
mente feliz?

• Na p.8, por que o limpador de 
placas “ficou olhando espantado 
para a placa com o nome ‘Guima-
rães Rosa’”? O que aconteceu para 
ele achar que precisava mudar 
algo em sua vida? Quem foi Gui-
marães Rosa?

• Na p.10, o limpador de placas 
faz uma relação com apenas al-
guns dos nomes de rua. Por quê? 
O que os nomes dessa lista têm em 
comum? Faltava mesmo algo na 
vida dele? O quê? O que ele sentiu 
depois do espetáculo?

• Na p.12, alguém sabe o que é 
uma vitrola? E um disco? Qual a 
sensação do limpador de placas 
ao ouvir sua vitrola? Aproveite 
para lançar a pergunta: o que é ser 
imortal? Pergunte quem conhe-
ce a Pequena Serenata Noturna e 
Sonata ao Luar, mostre-as a eles. 
Quais os novos nomes da lista do 
limpador? Quem são e o que têm 
de diferente da lista anterior?

• Na p.14, a autora diz que “os se-
gredos dos livros” são iguais aos 

“segredos das músicas”. E o limpa-
dor não sabe se “as palavras são 
músicas escritas” ou se “a música é 
o som das palavras não faladas”. O 
que acham?

• Por que, na ilustração da p.17, 
o personagem está sentado den-
tro de um instrumento musical e o 
livro também parece ser maior do 
que ele?

• Na p.18, no nosso cotidiano é 
assim que acontece? Por quê? De-
que maneira? Peça exemplos. Só 
as pessoas tidas como “cultas” é 
que podem ter conhecimento?

• Na p.21, o limpador de placas 
aparece mais velho. O que mudou?

• Na p.26, ficamos sabendo que, 
apesar do sucesso com as pales-
tras, o personagem não quis fama. 
Por quê?

• Na última ilustração da histó-
ria, na p.27, o limpador de placas 
aparece segurando o cavalo alado 
com as duas mãos. O que isso sig-
nifica?



Após a leitura

• Peça que relacionem os nomes 
dos artistas mencionados no livro 
e os separem em poetas, escritores 
e compositores. Forme três grupos 
e cada grupo ficará responsável 
pela pesquisa de uma profissão. 
Também solicite que pesquisem 
quais as diferenças e semelhanças 
entre as três categorias. Com as 
pesquisas feitas, que tal os alunos 
organizarem um livro coletivo com 
todos os autores pesquisados, que 
ficará disponível a toda a comuni-
dade na biblioteca da escola;

• Que tal também descobrir qual 
a diferença entre ópera, concerto e 
show? Para enriquecer a pesquisa, 
peça que escolham uma obra de 
cada grupo e as comparem;

• Estudo de meio: programe a 
ida deles a apresentação de uma 
orquestra sinfônica, de uma ópera 
ou de um show de música popular 
brasileira, para que vivenciem, na 
prática, diferentes manifestações 
culturais. Outra visita enriquece-
dora será à Biblioteca Municipal, 
onde os alunos poderão entrar 
em contato com as mais diversas 
obras dos mais diferentes gêneros.

Outra leitura dos mesmos 
autores

O Catador de Pensamentos. São 
Paulo: Brinque-Book. Acervo Bási-
co FNLIJ – 1996.

*Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais 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 qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e pro-
fissionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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