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O que esperar de um encontro entre a senhora Verdade e a dona 
História? O que elas teriam a oferecer aos homens? O conto A senhora 
Verdade e a dona História leva o leitor a um passeio cheio de pureza 
e beleza, que começa com a chegada da senhora Verdade à Terra e 
vai até seu encontro com os seres humanos. Será que eles aceitarão a 
presença da senhora Verdade de imediato ou tentarão rechaçá-la por 
terem medo dela? Nesta narrativa, tudo pode acontecer. 

Quem são elas?
Comece o trabalho com este livro explorando o título, pois será 

de muita relevância para o contexto. Isso porque os substantivos ver-
dade e história são personificados e se transformam em protagonis-
tas da narrativa. Peça aos alunos que falem primeiro sobre a Verdade, 
depois sobre a História. Como elas seriam fisicamente? Quantos anos 
teriam? De que forma se vestiriam? Preferencialmente, desenvolva essa 
atividade antes de eles verem a capa do livro. Depois de conversa-
rem sobre essas questões, peça que façam desenhos ou colagens com 
papéis coloridos que representem a Verdade e a História, deixando-os 
livres para imaginar como elas seriam. Chame a atenção deles somente 
para o fato de que elas são chamadas de “senhora” e “dona”, respecti-
vamente, o que é um indício de que são mulheres adultas, visto que a 
forma de tratamento está no feminino e os termos são usados, geral-
mente, para se referir a pessoas mais velhas. 

Universos nas entrelinhas
Ao passar para a leitura do texto, é possível propor uma leitura 

coletiva parando em cada dupla de páginas para explorar o que os 
textos e as ilustrações têm a oferecer. A relação entre o texto e 
as imagens é muito rica, e a composição da personagem senhora 
Verdade é um convite à interpretação das sequências da história. 
Além disso, você pode analisar com eles a construção e disposição 
das páginas: as iniciais, que ao se desdobrarem revelam a história aos 
poucos, como um convite à descoberta que os alunos farão dos acon-
tecimentos; e as finais, que desvendam o final da história. Peça que 
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identifiquem a senhora Verdade em todo o livro, já que 
sua figura se mistura com a construção dos espaços em 
que ela é retratada. Pergunte em que momento do 
livro é possível identificar seus contornos sem a ajuda 
do cenário. Eles devem perceber que a Verdade toma 
uma forma definida depois que é enfeitada pela dona 
História. Aproveite também para, nas páginas iniciais, 
examinar com os alunos a proporção da imagem da 
senhora Verdade. Leve-os a perceber que ela é retra-
tada como alguém grande e imponente na primeira 
dupla de páginas (cujo texto deve ser lido inclinando-se 
o livro) e, depois, fica pequena e quase invisível diante da 
intolerância dos homens que encontra. É interessante que eles percebam que essas proporções 
representam de alguma forma como ela estava se sentindo nos dois momentos distintos.

Os nomes dos nomes
Um aspecto interessante de ser explorado com os alunos da faixa etária para a qual o livro é 

recomendado é a construção dos substantivos comuns e próprios. Proponha uma atividade para que 
os alunos façam duas listas: uma com nomes próprios (de pessoas, cidades, países etc.) e outra com 
nomes comuns (de animais, sentimentos, objetos etc.). Depois, pergunte em qual das duas listas eles 
classificariam as palavras “verdade” e “história’. O objetivo é que percebam que os nomes comuns 
foram transformados em nomes próprios no conto, dando vida às personagens Verdade e História. 

Contando um conto
Caso já tenha trabalhado com os alunos as características do gênero conto, use este livro para 

explorá-las com eles. Peça que identifiquem na história o que é próprio do gênero, como o fato de 
ser uma narrativa curta, com poucos personagens, um conflito central, um clímax etc. É importante 
que eles saibam reconhecer as características de um texto ao lê-lo. Se ainda não conhecerem as 
características do gênero, a leitura do livro é uma boa oportunidade para isso.

A história e as expressões
Algumas passagens da narrativa aludem a expressões já consagradas na cultura popular, como 

“verdade nua e crua”, “encobrir a verdade” etc. Então, organize a turma em dois grupos e proponha 
uma gincana em que deverão pesquisar, com os familiares ou responsáveis, expressões que eles 
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conheçam com as palavras verdade e história. Dê a eles de dois a três dias de prazo para encon-
trar a maior quantidade possível de expressões que envolvam as palavras mencionadas. Algumas 
sugestões: “Dizer a verdade, doa a quem doer”, “história para boi dormir”, “A verdade sempre vem 
à tona”, “história de pescador” etc. Depois, os alunos podem criar, com as expressões que eles pes-
quisaram, um livro coletivo, ilustrado por eles. É importante, portanto, que compreendam bem o 
sentido das expressões, para que possam ilustrá-las de modo coerente. Eles podem usar o material 
que desejarem para fazer isso, como tinta colorida, lápis de cor, giz de cera, papéis coloridos etc. 

Verdade, mentira
A fim de explorar o conceito e o significado de “verdade”, faça uma roda de conversa com os 

alunos para que comentem a importância de falar a verdade em qualquer circunstância, independen-
temente das consequências disso. Eles podem contar casos em que preferiram a mentira à verdade 
e os resultados dessas mentiras. Podem dizer ainda se acabaram por se arrepender do ocorrido. 
É importante que eles fiquem à vontade para contar suas experiências e, sobretudo, que não sejam 
julgados por suas histórias. O objetivo é que essa atividade coletiva sirva de reflexão para que eles 
entendam que, às vezes, nós imaginamos consequências muito mais drásticas do que realmente 
acontecem na vida real, mas ter a consciência tranquila por não esconder nada vale muito mais a 
pena do que qualquer pequena mentira que possam contar para se safar de uma bronca ou de 
outra eventual punição. 
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