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Propostas de atividades
Este material fornece orientações para aulas que pre-

parem os estudantes antes da leitura da obra, durante o 
processo de leitura, assim como para a retomada e a pro-
blematização do conteúdo.

PRÉ-LEITURA

Ao ler, mobilizamos nossas experiências para compreender o 
texto e apreciar os recursos estilísticos utilizados pelo autor. 
Folheando o livro, numa rápida leitura preliminar, podemos 
antecipar muito a respeito do desenvolvimento da história. 
As atividades propostas favorecem a ativação dos conheci-
mentos prévios necessários à compreensão do texto: 
• Explicitação dos conhecimentos prévios necessários para  

que os alunos compreendam o texto. 
• Antecipação de conteúdos do texto a partir da observa-

ção de indicadores como título (orientar a leitura de títu-
los e subtítulos), ilustração (folhear o livro para identificar 
a localização, os personagens, o conflito). 

• Explicitação dos conteúdos que esperam encontrar na 
obra levando em conta os aspectos observados (estimu-
lar os alunos a compartilhar o que forem observando).

1. Apresente aos alunos o belo e imagético título do livro: 
Os olhos cegos dos cavalos loucos. O que ele sugere a 
respeito do enredo? A ilustração da capa fornece algu-
ma pista? Como será que se comporta um cavalo cego 
e louco?

2. Chame a atenção para a dedicatória do livro. Peça aos 
alunos que observem para quem o autor dedica a histó-
ria e que relação as pessoas a quem o livro é dedicado 
têm com o enredo. Veja se eles notam como a dedica-
tória revela que o texto que estão prestes a ler tem, de 
fato, um caráter autobiográfico (o autor expõe suas me-
mórias). Por fim, pergunte: “Por que a maioria dos es-
critores, ao escrever uma história, a dedica a alguém?”. 

3. Explique aos alunos que o texto que aparece na parte de 
trás do livro é chamado de “texto de quarta capa”. Leia-o 
com a turma. De imediato, o texto nos revela a primeira 
frase do livro: “Vovô José, você morreu em 1969. Mas o 
que digo agora, tantos anos depois, você vai ouvir. Não 
sei como, mas vai. Se não me ouvir, como fico?”. De que 
maneira essa frase ecoa nos alunos? Será que nossas 
palavras podem ser ouvidas por aqueles que já morre-
ram? Com base nas informações contidas no texto de 
quarta capa, estimule os estudantes a criar hipóteses a 
respeito do desenrolar da narrativa.

4. Mostre aos alunos o sumário do livro e, com base nos 
nomes dos capítulos, estimule-os a criar hipóteses a 
respeito da trama.

5. Leia as seções Escrever para saber o que é a vida e Para 
saber mais, localizadas no final do livro, para que os alu-
nos se familiarizem com a obra, com o autor e com o 
ilustrador e para mais informações que podem auxiliar 
o trabalho com o livro.

DURANTE A LEITURA

São apresentados alguns objetivos orientadores para a lei-
tura, focalizando aspectos que auxiliem a construção dos 
significados do texto pelo leitor: 
• Leitura global do texto.
• Caracterização da estrutura do texto.
• Identificação das articulações temporais e lógicas res-

ponsáveis pela coesão textual.

1. Chame a atenção dos estudantes para o fato de se 
tratar de um texto em primeira pessoa, dirigido não ao 
leitor diretamente, mas a um personagem que logo de 
imediato sabemos que faleceu em 1969 — o avô. Que 
sensação o autor provoca ao fazer com que o leitor se 
coloque no lugar de uma pessoa que já morreu há muito 
tempo?

2. A narrativa do livro não se desenrola de maneira linear: 
o autor nos convida a realizar várias idas e vindas no 
tempo. Peça aos alunos que prestem atenção a cada 
vez que o texto instaura um corte temporal. 

3. Recomende que procurem notar os momentos em que o 
texto nos permite entrever “culpa e arrependimento” do 
narrador. Que estratégias ele cria para lidar com esses 
sentimentos?

4. Realce para os alunos a importância das notas de ro-
dapé e estimule-os a consultá-las: elas fornecem in-
formações esclarecedoras a respeito do contexto dos 
acontecimentos. 

5. Recomende aos alunos que atentem para o título dos 
capítulos e a relação que estabelecem com o episódio 
narrado.

6. Chame a atenção para a personagem da Tia Margari-
da, uma verdadeira contadora de histórias. Veja se os 
alunos percebem como a narrativa da personagem, 
uma “história dentro da história”, introduz um momento 
crucial que aguça nossa curiosidade desde a leitura do 
título — é somente nesse momento que será revelado o 
mistério dos olhos dos cavalos cegos.

Orientações para a aula 
(Atividades pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura)
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7. Peça aos alunos que, durante a leitura, atentem para a 
prodigiosa memória do autor, que resgata lembranças 
por meio dos cinco sentidos: visão, paladar, tato, olfa-
to e audição. Em seguida, peça que identifiquem uma 
lembrança feita na narrativa por meio de cada um dos 
sentidos.

8. Estimule-os a apreciar as ilustrações, procurando perce-
ber a relação que existe entre texto e imagem. 

PÓS-LEITURA

Propõe-se uma série de atividades para permitir uma melhor 
compreensão da obra, aprofundar o estudo e a reflexão a 
respeito de conteúdos das diversas áreas do conhecimento, 
bem como debater temas que permitam a inserção do aluno 
nas questões contemporâneas:
• Compreensão global do texto a partir da reprodução oral 

ou escrita do texto lido ou de respostas a questões formu-
ladas pelo professor em situação de leitura compartilhada.

• Apreciação dos recursos expressivos mobilizados na 
obra.

• Identificação dos pontos de vista sustentados pelo autor.
• Explicitação das opiniões pessoais diante de questões 

polêmicas.

1.  Veja se os alunos notam como, por meio das discussões 
entre as irmãs Branca e Margarida, o autor nos apresenta 
uma questão interessante a respeito das narrativas de 
memórias: até que ponto elas descrevem a realidade? 
Até que ponto são ficção? Será que a ficção não é, por 
vezes, uma forma de ser mais fiel à complexidade de um 
acontecimento do que uma narrativa realista? Chame a 
atenção deles para essa passagem, da página 43: 

 “— Margarida, conta como foi. Só isso, como foi!

 — Sei, Branca, você pensa que isso é imaginação minha, 
que misturo o que leio com a vida das pessoas. Não, a 
vida de cada um tem mais coisas misteriosas do que se 
possa imaginar.”.

2. Nas férias escolares dos netos, o avô do narrador fazia 
brinquedos com as sobras de madeira para eles. A nar-
rativa também informa que havia um tempo certo para 
todo tipo de brincadeira. Peça aos alunos que comen-
tem as diferenças que notaram entre as brincadeiras  
de infância das crianças da história e as brincadeiras de  
infância de hoje em dia. Questione-os sobre o que 
mais lhes chama a atenção. Pergunte: “O que mu-
dou?”. Aprofunde a questão propondo que reflitam so-

bre se podemos falar em uma infância “melhor” do que 
a outra e por quê. Por fim, indague se algo daquelas 
brincadeiras antigas permanece nos dias de hoje.

3. Pergunte aos alunos se eles têm um objetivo ou sonho 
que querem realizar na vida. Deixe-os à vontade para fa-
lar a respeito com minúcias ou para apenas dizer que 
sim, sem revelar detalhes do objetivo, pois muitas vezes 
temos desejos ou sonhos que guardamos somente para 
nós mesmos.

4. A inveja é um sentimento que aparece em alguns mo-
mentos da história. Pergunte aos alunos se eles já 
foram alvo de inveja ou mesmo se já experimentaram 
esse sentimento. Se eles se dispuserem a falar e se 
você achar pertinente, peça que descrevam a situação. 
Leve-os a compreender que a inveja é um sentimento 
nocivo, mas que todos estamos sujeitos a senti-lo, uma 
vez que somos humanos. Explique, porém, que é preci-
so saber lidar com essa sensação, procurando ter uma 
compreensão maior das relações humanas e cultivando 
elementos que sejam o oposto da inveja, como solida-
riedade, tolerância, empatia, compaixão, alteridade.

5. Solicite aos alunos que, informalmente, interpretem 
uma fala do personagem José Maria, da página 28: “Só 
não tem tempo quem não quer. Quanto mais ocupado 
um homem é, mais tempo tem”. Indague: “O que ele quis 
dizer com isso?”. Pergunte se concordam com a fala do 
personagem e de que modo acham que ele colocava em 
prática o que afirma nessas frases. 

6. O momento em que o carrossel pega fogo é um divisor 
de águas bastante terrível e traumático na vida do avô, 
quando sua obra mais perfeita, seu sonho, fruto de mui-
to trabalho, é subitamente reduzida a nada. Ouça com 
os alunos, se possível, a canção Roda viva, de Chico 
Buarque, que evoca momentos de perplexidade seme-
lhante, em que o destino foge do nosso controle, nos 
atropela. Explique que a canção foi composta durante 
o Regime Militar, período em que muitos destinos foram 
brutalmente alterados. Se não for possível ouvir a mú-
sica com a turma, trabalhe a letra e explique a relação.

7. Todos nós temos algum arrependimento guardado, al-
guma situação em que gostaríamos de ter pedido des-
culpas e não soubemos como. Proponha aos alunos 
que se lembrem de uma situação em que tenham se 
arrependido de algo que fizeram a alguém e, à manei-
ra de Ignácio de Loyola Brandão, contem a história em 
primeira pessoa, como forma de pedir desculpas. Deixe 
que eles, assim como fez Tia Margarida, insiram em sua 
narrativa um tanto de ficção e de fantasia, de modo a 
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fazer jus aos sentimentos que atravessavam os fatos. 
Esclareça que não é preciso usar os nomes reais das 
pessoas e dos lugares.

8. Converse com os alunos a respeito do último capítulo — 
por que será que o avô afirma, afinal, que prefere não sa-
ber qual dos netos roubou-lhe os olhos dos cavalos? O 
que significa seu gesto de entregar a caixa vazia como 
presente de Natal ao narrador? Será que existem mo-
mentos em que precisamos nos desapegar até mesmo 
de nossas memórias?

9. “Culpa” e “arrependimento” são a mesma coisa? Propo-
nha aos alunos que façam essa pergunta a pessoas da 
família e tomem nota das respostas para compartilhar 
com a classe. Em seguida, sugira que pesquisem a de-
finição dessas duas palavras no dicionário e converse 
com a turma a respeito.

10. Comente com os alunos que, além da memória, a narrati-
va explora, em vários momentos, outro atributo da mente 
humana: a imaginação. Forme uma roda de conversa e 
peça que identifiquem pelo menos três momentos em que 
a imaginação das personagens faz com que saiam da rea-
lidade e entrem no mundo da fantasia e da engenhosidade 
(Aqui nos referimos às extrapolações memorialísticas da 
Tia Margarida, sempre reprimidas com humor por vovó 
Branca, e da imaginação de José Maria, que imaginava 
cavalos no interior das árvores – mas há outros momen-
tos de pura imaginação extraordinária das personagens).

11. Problematize a relação entre a criação de um entrete-
nimento em determinado local (como o carrossel, por 
exemplo) e o surgimento de um comércio em volta. 
Peça que comentem por que acham que isso acontece e 
de que forma isso pode ser observado nos dias de hoje.

12. Por se tratar de uma história que se passa em um tem-
po distante, a narrativa contém algumas expressões 
que não se usam mais ou que são usadas apenas pe-
los mais velhos. Peça aos alunos que fiquem atentos a 
essas expressões e conversem com os familiares para 
descobrir se eles conhecem. Questione-os por que cer-
tos modos de falar caem em desuso com o tempo. Le-
ve-os a compreender que a língua é um elemento vivo, 
em constante transformação em razão das mudanças 
socioculturais pelas quais toda sociedade passa.

13. Informalmente, pergunte aos alunos o que eles acharam 
do nome do vilão da história, Serjão Malacafento. Peça 
que consultem no dicionário o significado da palavra 
“malacafento” e opinem sobre por que o autor esco-
lheu esse sobrenome para o personagem. Depois das 
opi niões emitidas, questione que efeito o aumentativo 
(Serjão) causa no leitor: positivo ou negativo? Sugira 
que comparem com os nomes de outras personagens, 
como Tia Margarida, Maria José, vovó Branca. Por fim, 
indague: “Os nomes das personagens podem antecipar 
suas características físicas e psicológicas? O autor faz 
isso de propósito? Com que objetivo?”.




