
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATIVIDADE DO ENCONTRO DE ALFABETIZADORES -PNAIC 
TEMA: PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE PERMANENTE 

 

Escola:  
___________________________________________________________________ 
Professor (a): 
______________________________________________________________ 
Turma: _____  Número  de  alunos: ______    
Número de alunos com necessidades especiais:  _____          Qual deficiência? 
__________ 
Data: 

Objetivo:  
Ler para apreciação estética da palavra no livro de 
literatura  
 
 
 
 

Recursos: 
Livro de literatura: “A grande fábrica de palavras.” LESTRADE. Agnès de.  

Ilustrações: Valeria Docampo   Tradução: Carlos Aurélio e Isabel Gamin. Belo 
Horizonte/MG: Aletria. 
 
Site: http://youtu.be/aOqYxh6TMEI 
 
 

Desenvolvimento: 

 
Leitura pelo/a professor/a da história do livro. Primeiro é feito a leitura da história e 
depois é mostrada a imagem.  
Após a leitura perguntar para as crianças o que acharam da história, que palavras 
cada um compraria se fosse necessário, que palavras seriam colocadas em liquidação.  
 
Análise do livro: 

 

“A minha dificuldade é tão somente – uma enorme – dificuldade de expressão.”, assim 

escreveu Ludwig Wittgenstein, filósofo alemão. Para ele, o principal problema da 

lógica não estava em pensar, mas em comunicar as explicações e teoremas. Para 

Philéas o problema é semelhante, mas as razões são bem outras: ele precisa falar o que 

sente e não o que pensa. 

 

Agnès de Lestrade imaginou um país aonde as pessoas falavam muito pouco. Mas o 

silêncio não se devia à parcimônia e precisão lingüística. É outro o problema: as 

palavras precisam ser compradas. E determinadas palavras custam muito caro. Ao 

contrário de Gustave Flaubert que escrupulosamente procurava em meio a todas as 

palavras da língua francesa, a melhor possível, Philéas tem apenas algumas para usar. 

Palavras que conseguiu com sorte. 

  

A história de “A grande fábrica de palavras” permite que imaginemos tantas coisas: 



devemos valorizar as palavras e não usá-las banalmente; que a poesia reside em dar às 

palavras mais simples a mais sublime expressão, que no silêncio podemos encontrar 

expressões diversas; que a censura não impede que a criatividade utilize dos recursos 

que tem à mão e que a paixão é capaz de extrapolar qualquer problema de 

comunicação.  

 

Grande parte da solução da história, que por uma questão de princípios, não pode 

abusar das palavras desnecessárias, está na ilustração de Valéria Docampo. Da mesma 

forma que “cereja”, “cadeira” e “poeira” tornam-se um poema de amor, os desenhos de 

Docampo contribuem para carregar as palavras ausentes do texto, dar-lhes liberdade.  

 

Wittgenstein não resolveu o seu problema de comunicação. Mas Philéas conseguiu. O 

que talvez demonstre que precisamos dizer quase aquilo que sentimos e confiar no 

entendimento do outro. 

 

Angès e Lestrade nasceu em 1964, na França. Em 2003 publicou seu primeiro livro, 

“La petite fille quin e voulait plus cracher”. 

 

Valeria DoCampo nasceu na Argentina, e formou-se em Belas Artes na universidade 

de Buenos Aires e esteve entre os participantes da exposição dedicada aos ilustradores 

argentinos na Feira do Livro Infantil de Bologna, em 2008. 

 

 


