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  APRESENTAÇÃO
Profª. Dr. Tania Mariza Kuchenbecker Rösing*

Iniciativas que possam contribuir para a ampliação dos índices de leitura no país 
têm sido realizadas em diferentes recantos brasileiros. Isso não significa que as ações 
efetivadas sejam, realmente, atraentes, sedutoras, capazes de envolver leitores em for-
mação num processo de leitura em que se desenvolve não apenas o prazer der ler, mas, 
de forma mais específica, a compreensão, a interpretação do conteúdo do texto, numa 
abrangência do impresso ao digital. Estamos diante de uma questão muito importante: a 
leitura entendida numa acepção ampla. Ler o mundo como texto universal. Ler textos na 
dimensão do impresso ao digital. Ler literatura independentemente do suporte em que 
seja veiculada. Ler conteúdos apresentados em diferentes mídias. Ler manifestações da 
cultura, sejam elas de domínio popular, ou que manifestem  erudição.

Dedicamos a você, caro leitor, a você, distinta leitora, Leitura e diversidade, um 
registro das práticas leitoras propostas a alunos finalistas do Ensino Fundamental e a 
alunos do Ensino Médio, pertencentes a diferentes sistemas de ensino, a partir das obras 
trabalhadas no Projeto Livro do Mês 2012. A realização das práticas objetivou, mais uma 
vez, promover um diálogo realmente efetivo entre o público leitor e os autores convida-
dos, reiterando nossa responsabilidade de colocar frente a frente leitor e autor somente 
após a leitura do conteúdo de determinada obra selecionada para o debate.

Esse caminho tem sido percorrido desde 2006, quando, por força de lei federal, 
ocorreu o reconhecimento de Passo Fundo/RS como Capital Nacional da Literatura (Lei 
nº 11267 de 02/01/2006), resultado das ações desenvolvidas nas Jornadas Literárias 
(www.jornadasliterarias.upf.br), da metodologia centralizada na leitura prévia do livro se-
lecionado e na possibilidade concreta de diálogo presencial entre leitor e autor. O anúncio 
criativo da vinda do autor e o desafio instigante à leitura de uma determinada obra de sua 
autoria promove o desejo de leitores se envolverem com a obra referida, lendo-a, anali-
sando-a, participando de discussões sobre seu conteúdo. Desencadeia-se, portanto, um 
processo de leitura que passa a se constituir em desafio ao desenvolvimento do ato de ler 
comprometido, à análise de seu conteúdo, à discussão sobre as ideias veiculadas e os 
recursos empregados. Primeiramente, a aproximação leitor-texto é individual, seguindo-
se o compartilhamento das experiências leitoras pela discussão sobre a obra em grupos. 
O ponto forte é a participação do leitor em um dos distintos seminários com a presença 
do autor, iniciando, antecipadamente, um processo de leitura que, certamente, sacia a 

* Doutora em Letras, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo,  
Coordenadora do Centro de Referência de Literatura e Multimeios da UPF, Coordenadora das Jornadas Literárias 
de Passo Fundo. Pesquisadora produtividade CNPq.
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curiosidade de um determinado leitor para conhecer o tema abordado, identificar e ava-
liar recursos empregados pelo autor, conferindo sua literariedade, além de possibilitar 
comparações com outras obras que abordam o mesmo assunto, ou ainda de cotejá-la 
com outros textos do autor selecionado. Todo o processo constitui-se de uma preparação 
do leitor para o debate presencial com o autor por intermédio da elaboração de perguntas 
pelos leitores que, assim, contribuem coletivamente para uma compreensão ainda maior 
do conteúdo da obra.

Ao longo de todos esses anos, ininterruptamente, monitores do Centro de Referên-
cia de Literatura e Multimeios da Universidade de Passo Fundo, conhecido afetivamen-
te como Mundo da Leitura (www.mundodaleitura.upf.br), desenvolvem práticas leitoras  
multimidiais do livro do mês em diferentes espaços, as quais são elaboradas em conjunto 
com professores universitários da área de Letras, no contexto de escolas, atividades que 
constituem  um chamamento a alunos e professores para que participem do Projeto Livro 
do Mês. Subjaz a esse objetivo primeiro o desejo de os integrantes da equipe do Centro 
de Referência desenvolverem o gosto pela leitura, sobretudo pela leitura literária entre 
jovens alunos e professores.

Propiciar o encontro do leitor com a obra selecionada e anunciada configura-se 
como a oportunidade de dialogar com seu conteúdo a partir da leitura e da elaboração de 
perguntas mais superficiais ou mais complexas, cujas respostas estão explícitas no texto. 

Cada leitor em formação possui um conhecimento prévio de mundo a partir de suas 
vivências pessoais, um conhecimento linguístico e textual, o que, sem dúvida, fundamen-
ta a compreensão e a interpretação que esse leitor faz do texto. O processo em questão 
pode promover uma interação efetiva entre texto e leitor. 

Nesse sentido, vale a pena ressaltar o verbete Preguntas al texto registrado no Dic-
cionário de nuevas formas de lectura y escritura, organizado por Nuñez e Fernández-Fi-
gares (2013, p. 581) no âmbito das contribuições feitas aos estudos contemporâneos da 
leitura pela Red Internacional de Universidades Lectoras:

[...] ao interrogar um texto, o leitor não somente está utilizando uma técnica, mas 
está levando a cabo uma operação mental que permite o diálogo com o texto; vai 
forjando novos procedimentos selecionados para uma exploração de sentidos 
que exige por em movimento peças móveis dentro do “tabuleiro da compreen-
são”, controlando os sentidos da leitura, articulados entre polos de produção au-
tor-editor-texto e ancorando-os no polo texto-leitor-autor (tradução nossa).

Em se tratando de uma prática multimidial, na qual são colocados lado a lado texto 
literário, fragmento de filme, charge, canção, quadrinhos, ilustrações, entre outras mani-
festações artísticas e culturais, a elaboração de perguntas pelo leitor abrange os textos, 
entendidos em cada linguagem como unidades de sentido. Essa condição estimula o 
leitor a identificar os elementos comuns a todos, a avaliar a complementação que repre-
sentam no processo de leitura entendida como a significação de texto(s) protagonizada 
pelo leitor. 
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Esse posicionamento é reforçado pelos estudos de Bakhtin (1995) sobre dialogis-
mo, os quais reiteram a ideia de que o emprego da linguagem, no ato de ler, propicia a 
construção de múltiplos sentidos do texto, a partir de atitudes leitoras empreendidas pelo 
leitor. Esse posicionamento é defendido pelos pesquisadores Girotto e Souza (2010) 
apud Nuñez e Fernandez-Figares ( 2013, p. 581):

[...] o compromisso de produzir significados na leitura, e não somente decifrar 
ou bem oralizar o escrito, se expande quando o leitor compreende que suas 
próprias ideias e entendimentos (postos em diálogo com as ideias do texto) 
importam e determinam a compreensão dos textos lidos (tradução nossa).

Outra perspectiva a ser considerada na leitura é a intertextualidade, entendida como 
um diálogo entre textos diferentes, podendo estar explícita ou subentendida. Para que 
o leitor consiga detectar os elementos desse diálogo, precisa ser um sujeito com expe-
riências de mundo diversificadas e ricas culturalmente, revelando ser detentor de uma 
competência leitora. A intertextualidade enriquece o texto, por isso, para que seja identi-
ficada e valorizada, o leitor deve perceber as conexões que o autor faz com outras obras 
ou fragmentos de obras, com outras manifestações artísticas e culturais, entendendo o 
porquê da menção em determinado momento do texto. O verbete Intertexto lector, re-
gistrado no Diccionário de nuevas formas de lectura y escritura, organizado por Nuñez e 
Fernández-Figares (2013, p. 335), pode ser entendido como:

[...] o intertexto está diretamente relacionado com nossa experiência vital e com 
nossa experiência leitora – ambos fatores dinâmicos em constante mudança e 
maturação –, entendendo pela primeira todo o acúmulo de vivências pessoais 
que nos situam social e culturalmente no mundo, formando parte do nosso nível 
de conhecimento do mesmo e de nossa própria identidade (tradução nossa).

Entre os exemplos dessa perspectiva intertextual, encontram-se a epígrafe – pe-
queno trecho de outra obra que estabelece com o texto uma determinada relação; as 
citações de palavras de outro autor; a referência direta ou indireta a determinadas obras; 
referência a músicas e filmes, construindo, assim, o que é entendido por Bakthin como 
polifonia: a presença de diferentes textos no interior de um mesmo texto. Pode ser nomi-
nado também como heterogeneidade enunciativa, ou seja, a presença de múltiplas vozes 
em que nenhuma se sobrepõe às outras.

Os recursos de uma estrutura textual são identificados por leitores experientes, com-
petentes, destacando-se, pelos aspectos referidos, a necessidade de formarmos leitores 
em níveis mais aprofundados, estimulando-os a realizar uma leitura capaz de significar 
realmente os ditos e os não ditos de determinado autor em determinada obra.

Talvez quem não conhece a caminhada de mais de três décadas desenvolvidas 
em conjunto pela Universidade de Passo Fundo e pela Prefeitura Municipal, a partir das 
Jornadas Literárias, as quais têm sido realizadas pela união de esforços de professores, 
pesquisadores e monitores do Mundo da Leitura, possa duvidar dos resultados de um 
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projeto que estimula a leitura e a discussão de uma obra literária a cada mês, finalizando, 
num primeiro momento, com a participação de seu autor. O esforço despendido há nove 
anos é grande e, ao mesmo tempo, gratificante.

Tal projeto é viável, também, pela parceria que se estabelece com editoras que pro-
porcionam a chegada a Passo Fundo do escritor selecionado e, ainda, pelo investimento 
realizado pela Prefeitura Municipal na compra mensal de um número significativo de 
obras indicadas, aproximando alunos de escolas públicas municipais desse importante 
material de leitura, capaz de contribuir decisivamente para o desenvolvimento de jovens 
conscientes, críticos, sensibilizados pela construção de uma cidadania digna, transfor-
madora. Destaca-se, nesse sentido,  a parceria com o Sesc Passo Fundo que cede 
gratuitamente o teatro para realizar os seminários com as escolas municipais, estaduais 
e particulares.

O processo se constitui num eficiente modo de divulgação de obras de autores 
brasileiros contemporâneos, os quais detêm um reconhecimento pelo número de exem-
plares vendidos no país e fora desse, contando com o aval de críticos literários renoma-
dos. Faz-se necessário que crianças, jovens e adultos ainda não leitores se aproximem 
de textos contemporâneos, identificando-se com a linguagem empregada pelo autor, 
aprendendo a apreciar a originalidade com que um autor trata o tema selecionado. É 
preciso que aprendam, ainda, a reconhecer a ficcionalidade em que essa obra se cons-
titui, de forma que cada um desses leitores em formação seja estimulado a se envolver, 
cada vez mais, com textos de natureza literária. A prática leitora multimidial permite o 
contato com outras linguagens em distintas mídias, formando não apenas leitores, mas 
um público qualificado para a apreciação das diferentes artes.

A obra Leitura e Diversidade que ora apresentamos a você, caro leitor, a você, dis-
tinta leitora, pretende mostrar os caminhos trilhados na realização das práticas leitoras 
multimidiais apresentadas em distintos espaços no período anterior a cada edição do 
Projeto Livro do Mês em 2012. Esperamos contar com sua leitura atenta e com suas con-
siderações críticas que poderão ser encaminhadas ao nosso endereço leitura@upf.br. Ao 
mesmo tempo, desejamos agradecer aos que têm participado diretamente das atividades 
promovidas pelo Centro de Referência de Literatura e Multimeios, as quais objetivam 
propiciar momentos de vivências criativas de leitura que repercutam no entendimento 
contemporâneo da leitura tomada em sentido amplo e complexo.

Referências
BAKTHIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995.

NUÑEZ, Eloy Martos; FERNANDEZ-FIGARES, Mar Campos (Orgs.). Diccionário de nuevas for-
mas de lectura y escritura. Badajoz, Espanha, Red de Universidades Lectoras; Fundação San-
tillana, 2013.
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Elisângela de F. Fernandes de Mello*

Antes que o mundo acabe
Marcelo Carneiro da Cunha

 Antes que o mundo acabe é um livro que instiga o leitor a 
ver o mundo de uma maneira diferente. Narrado por um rapaz 
de 16 anos que, com sua linguagem típica, descreve situa-
ções diversas como: um pai que reaparece do nada, um fora 
da namorada, um amigo acusado de roubo, uma escola apa-
rentemente injusta, o massacre de Shabila no Líbano, a malá-
ria contraída na Tailândia, as tradições que vão morrendo, 
uma avó severa e uma mãe chorosa. Uma aparente colcha de 

retalhos que o autor liga em uma trama muito envolvente. A obra é entremeada por fotos 
que ilustram mundos e histórias muito distantes e muito próximas. A obra desafia o leitor 
a olhar de forma diferente para o mundo aparentemente sem sentido que nos cerca.

O autor 

Marcelo Carneiro da Cunha nasceu em Porto Alegre. É for-
mado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e, como escritor, já publicou 13 livros, tendo recebido prê-
mios da Associação Paulista de Críticos de Artes, da União dos 
Escritores do Brasil e da Fundação Nacional do Livro Infanto-
Juvenil. Escreveu roteiros para dois filmes de curta-metragem, 
ambos dirigidos por Liliana Sulzbach: Batalha naval, premiado 
no Festival de Gramado de 1994, e O branco (2000), com prê-
mios em vários festivais internacionais. Trabalhou também no roteiro do especial de TV 
Travessia (2002, TVE/RS), baseado em conto de Sérgio Faraco. Dois de seus livros fo-
ram adaptados para filmes de longa-metragem: Antes que o mundo acabe, por Ana Luiza 
Azevedo; e Insônia, por Beto Souza. Entre suas obras estão: Codinome Duda, Duda 2, a 
missão; Duda 3, a ressurreição; Insônia e Ímpar.

* Monitora do Mundo da Leitura e mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo – RS.
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Materiais e recursos

Livro Antes que o mundo acabe (Projeto), de Marcelo Carneiro da Cunha.
Fotos de Sebastião Salgado da exposição Terra.
Fotos históricas de Passo Fundo disponíveis em: www.projetopassofundo.com.br
Projetor multimídia.
Computador com acesso à internet.

Etapas propostas

1. Apresentar o autor e os fotógrafos que cederam as fotografias para ilustrar a obra. 
Enfatizar que as fotos são fundamentais para a trama escrita por Marcelo Carnei-
ro da Cunha.

2. Perguntar aos alunos: o que pode ter impulsionado o autor a escrever o livro An-
tes que o mundo acabe? 

3. Apresentar as fotos de Sebastião Salgado e explicar a solicitação da editora Pro-
jeto para que o autor escrevesse essa obra.

4. Elencar com os alunos os fatos mais interessantes do livro, como:
a) globalização e consumismo;
b) roubo na escola;
c) adoção;
d) padrão familiar (família na sociedade atual);
e) a decisão de reconhecer e aceitar o pai biológico;
f) o quase namoro de Daniel e Mim;

5. Relacionar a sociedade atual aos assuntos mencionados na obra como: consu-
mismo, adoção, família e presença do pai.

6. Informar que o livro foi adaptado para o cinema.
7. Projetar uma cena do roteiro e a parte do livro correspondente e, na sequência, 

analisar com os alunos as semelhanças e diferenças dos dois textos.
8. Exibir a parte do filme correspondente à cena do roteiro e o fragmento do livro lido.
9. Informar aos alunos que o filme é inspirado no livro, entretanto, é outra obra. No 

livro o leitor tem mais informações, que são dispensadas pelo roteirista e pelo 
diretor, pois, em função do tempo, eles precisam escolher uma linha de narrativa 
e alguns fatos da história para contar ao público.

10. Discutir com os alunos como a história do livro foi parar no cinema e os elementos 
presentes no filme que não aparecem no livro.
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Como a história do livro foi parar no cinema?
Ana Azevedo conheceu o livro e interessou-se em fazer um longa-metragem. 

Quando a seleção da Agência Nacional do Cinema (Ancine) abriu, Ana queria ins-
crever o filme, mas não tinha adaptação. Ela convidou, então, Paulo Halm para ser o 
roteirista e, posteriormente, contribuíram também Giba Asssis Brasil e Jorge Furtado. 
Foi um roteiro criado por quatro pessoas. O grupo convidou o autor do livro para par-
ticipar, entretanto, ele preferiu acompanhar o processo, mas não interferir no roteiro.

O que existe no filme e não aparece no livro?
A história se passa numa cidade do interior. Os três personagens principais - Da-

niel, Mim e Lucas - estão vivendo um momento de escolhas: no final do ano vai 
acabar o colégio e eles vão ter que optar por ficar em Pedra Grande ou ir para Porto 
Alegre. Existe um triângulo amoroso entre os três personagens. Daniel destrói o 
laboratório. Um computador some do laboratório e está na casa do Lucas. A perso-
nagem da avó foi substituída por uma irmã mais nova. O filme é uma narrativa do 
ponto de vista da irmã. 

Fonte: AZEVEDO, A. L.; BRASIL, G. B.; FURTADO, J.; HALM, P. Antes que o Mundo Acabe - roteiro 
do filme. São Paulo: Imprensa Oficial, 2010. 

11. Verificar os fatos históricos e os ficcionais das cartas enviadas pelo pai.
12. Dialogar com os alunos sobre as fotos que compõem o livro e a “fala” do pai sobre 

a arte de fotografar: “Daniel, esqueça a técnica, a técnica se aprende. Você tem o 
olhar. Pode imaginar o que isso representa pra mim? Você sabe olhar?” (CUNHA, 
2000, p.103)

13. Lembrar aos alunos que a arte de fotografar nunca vai acabar. Mesmo os celula-
res tendo câmara fotográfica, o olhar de um fotógrafo diferencia-se das pessoas 
comuns.  O que mudou é o fato de que, hoje, as pessoas têm a possibilidade 
de guardar, por meio da fotografia, instantes que antes eram perdidos porque a 
máquina fotográfica não era tão popular. As fotos guardam lembranças, momen-
tos, épocas, culturas, arquiteturas de um tempo histórico. Enfim, registram o que, 
muitas vezes, não poderia mais ser apreciado caso não houvesse tais fotografias.

14. Analisar as fotografias enviadas pelo pai do personagem principal. Elas são de 
Beto Conte, resultado de inúmeras viagens que o empresário realiza e, atualmen-
te, disponibiliza em seu blog. São fotos de outras culturas que muitos brasileiros 
nunca vão presenciar, mas que podem conhecer por meio do olhar do fotógrafo: 
http://betonomundo.wordpress.com/page/2/

15. Perguntar aos alunos como eles imaginam a cidade de Passo Fundo há 60 anos.
16. Mostrar fotos de Passo Fundo disponibilizadas no site Projeto Passo Fundo. As 

fotos mostram o crescimento da cidade, momentos que marcaram a história de 
Passo Fundo e que não são de conhecimento dos mais jovens.
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17. Retomar a ideia do livro de que as individualidades estão acabando e ficando 
cada vez mais globalizadas, tudo é igual e a riqueza de cada povo está morrendo. 
Discutir a necessidade de um olhar diferente sobre a realidade. 

18. Distribuir a câmera fotográfica para os alunos olharem à sua volta. Dar dicas de 
enquadramento, distância e luminosidade.

Dicas ao tirar uma fotografia

- definir o centro de interesse da foto;
- dividir o visor em 3/3;
- as imagens em destaques precisam estar próximas ou sobre estes pontos de 

cruzamento;
- ao tirar fotos de danças, esportes é importante mostrar algo a mais (o movimento 

da dança, o lugar da competição. Ex. surf só tem sentido com a onda);
- fotos com animais e pessoas, caso eles não estejam olhando diretamente para 

a lente é necessário deixar um espaço para os personagens olharem;
- divisão entre chão e teto deve ser igual ou parecida. Fotos com muito teto ficam 

desproporcionais;
- a leitura é da esquerda para a direita no ocidente, então as fotos também obede-

cem a esse sentido. O assunto principal deve ficar na esquerda;
- as paisagens não se movimentam, quem deve se locomover é o fotógrafo consi-

derando qual é o destaque e o que é importante aparecer;
- em fotos de paisagens e arquiteturas, se não houver um belo céu azul, crie mol-

duras para as imagens (em 1° plano um arco, um portal, um galho de flores);
- a moldura não pode ser maior que o centro de interesse;
- procurar pontos de vista diferentes antes de fotografar, os quais possibilitem: 

fortes contrastes de luz e de sombra, ou posições incomuns, detalhes não vistos. 
Ter ousadia na composição;

- em fotos com um ponto de interesse pequeno componha com um assunto se-
cundário (ruínas, mar); 

- a fotografia pode contar uma história. Elabore uma história, apresentando uma 
mensagem clara;

- Crie profundidade com o horizonte colocando elementos ao longe;
- situações climáticas podem expressar sensações, por exemplo: chuva - desola-

ção, solidão...; quando o sol aparece depois da chuva - há contrastes, renascer, 
calma-; névoa ou neblina – mágico, terror –; ter algo que contraponha, algo na 
frente ou entre a neblina para dar a dimensão da situação; sol – alegria, festa –; 
procurar estabelecer contrastes com elementos coloridos;

- em ambiente ensolarado, o fotógrafo deve ficar de costas para o sol.

19. Desafiar os alunos a registrarem o seu olhar da cidade “antes que o mundo acabe”. 
20. Postar as fotos no Facebook com um breve comentário sobre a foto e a obra An-

tes que o mundo acabe e compartilhar com o Mundo da Leitura. 
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Renato Britto*

Ynari: a menina das cinco tranças
Ondjaki 

Como solucionar o problema das guerras? Essa é uma 
das questões que a pequena Ynari terá que descobrir na 
jornada que inicia ao conhecer o simpático Homem Pe-
queno. No seu caminho, ainda haverá situações surreais e 
personagens mágicos como o velho muito velho que in-
venta as palavras e a velha muito velha que destrói as 
palavras. Na verdade, tudo isso serve de pretexto para o 
escritor Ondjaki propor aos seus leitores uma reflexão so-

bre o que causa as guerras como a que ele presenciou em sua terra natal. Acompanham 
a narrativa, as colagens e ilustrações da artista Joana Lira.

O autor 

Ondjaki é o pseudônimo do angolano Ndalu de Almeida. Na-
tural da capital Luanda, cresceu sob a influência das histórias que 
sua avó e outras pessoas próximas lhe contavam. Segundo o au-
tor, o próprio povo angolano caracteriza-se pelo prazer em contar 
e inventar histórias. Em seu desenvolvimento artístico, estudou 
teatro, fez exposições de pinturas no seu país e no Brasil, também 
contribuiu em produções cinematográficas como o documentário 
Oxalá cresçam pitangas. Como escritor criou livros de poesias, contos e romances como 
Bom dia camaradas e Materiais para confecção de um espanador de tristezas. Em 2004, 
realiza sua primeira incursão na literatura infantil com Ynari: a menina das cinco tranças. 
Seus livros lhe renderam importantes prêmios literários como o Grande Prêmio de Conto 
Camilo Castelo Branco com a obra Os da Minha Rua. 

Materiais e recursos

Livro Ynari: a menina das cinco tranças (Companhia das Letrinhas), de Ondjaki.
Projetor multimídia.

* Monitor do Mundo da Leitura, graduado em Artes Visuais pela Universidade de Passo Fundo – RS.
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Etapas propostas

1. Apresentar o autor Ondjaki e suas obras em diferentes linguagens.
2. Exibir o vídeo do programa Entrelinhas que apresenta o trabalho de Ondjaki e 

contextualiza suas influências, disponível em: http://www.youtube.com/watch?-
v=X3kY22aHsLQ. 

3. Discutir com os alunos o vídeo assistido, propondo uma reflexão sobre a recor-
rente temática do sofrimento causado pela guerra civil angolana. 

4. Sugerir aos alunos que acessem, em casa, o site do documentário Oxalá cres-
çam pitangas, que retrata as consequências da guerra (http://www.kazukuta.com/
pitangas/).

5. Solicitar a leitura da obra Ynari: a menina das cinco tranças. 
6. Incentivar os alunos a expor suas impressões sobre a leitura. 
7. Exibir trecho da entrevista concedida por Ondjaki para o Fórum das Letras de 

Ouro Preto. Aos 12min, ele relata um pouco do processo criativo de Ynari (http://
www.youtube.com/watch?v=PkiQ_ghMTvw). 

8. Comentar o depoimento do autor, relacionando-o com as alegorias presentes no 
livro. Servem de exemplo os nomes dos personagens que se relacionam com suas 
funções no enredo. Ou como a guerra que assolou Angola foi retratada de forma po-
ética no livro, causando a impressão de tratar-se de uma lenda ou um conto de fadas.

9. Analisar como as ilustrações de Joana Lira, por meio das técnicas empregadas, 
se relacionam com o texto. 

10. Propor aos alunos que escrevam um texto que empregue uma palavra que eles 
gostariam de destruir, tal qual a Velha muito velha que destrói as palavras. O tex-
to, de no máximo 30 linhas, deve conter o motivo da escolha.

11. Socializar os textos com a turma.

Referências
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Lisandra Blanck*

Amor de menino
Miguel Sanches Neto

O livro conta a história de Mundinho, um menino de 12 
anos chamado Raimundo. O fato de odiar seu próprio nome faz 
com que se sinta desprezado pelos colegas de classe, desen-
cadeando muitos conflitos com a escola e com a família. Por 
esse motivo, torna-se um menino tímido e solitário que passa a 
infância e boa parte da adolescência querendo mudar seu nome 
para Gabriel, André ou até João. Esses, sim, seriam nomes de 
pessoas espertas e bem sucedidas, diferente de Raimundo, 

nome de pessoa anônima e fracassada. Até que um dia, Mundinho passa por um acon-
tecimento que transforma sua vida, e tudo que pensava sobre si mesmo muda para ser 
sempre.  

O autor 

Miguel Sanches Neto (Bela Vista do Paraíso, PA, 1965), 
doutor em Teoria Literária pela Unicamp, é professor de Literatu-
ra Brasileira na UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa 
- PR) e destaca-se como poeta, ensaísta, cronista, romancista, 
contista e crítico literário. Escreve para os jornais Gazeta do Povo 
(PR) e Carta Capital, além de ser colaborador das revistas Poe-
sia Sempre, República e Bravo!, e dos jornais O Estado de São 
Paulo, Jornal da Tarde (São Paulo) e Jornal do Brasil (Rio de Janeiro). Sanches Neto 
recebeu prêmios importantes como o Prêmio Nacional Luís Delfino, com o livro de poesia 
Inscrições a giz, concedido pela Fundação Catarinense de Cultura, e, em 2002, o Prêmio 
Cruz e Souza, pela coletânea de contos Hóspede secreto (Record).  Com o livro Chove 
sobre minha infância (Record) passou a ser reconhecido internacionalmente, tendo sua 
obra publicada em espanhol. Entre suas obras, citam-se algumas: Herdando uma biblio-
teca, Um amor anarquista, Amor de menino e Então você quer ser escritor?, todas pela 
Record, e Chá das cinco com o vampiro (Objetiva). 

* Monitora do Mundo da Leitura e Especialista em Arte-Educação pela Universidade de Passo Fundo – RS.
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Materiais e recursos

Livro Amor de menino, de Miguel Sanches Neto.
Computador com acesso à internet.
Projetor multimídia.

Etapas propostas

1. Apresentar o livro e o autor aos alunos, exibindo a entrevista Miguel Sanches 
Neto - Sujeitos Leitores, disponível no Youtube www.youtube.com/watch?v=eqw-
JnnnSeas, na qual Neto fala sobre sua trajetória literária, sua relação com os 
livros e a importância da literatura. Disponibilizar o endereço dos blogs do autor 
Herdando uma biblioteca (http://herdandoumabiblioteca.blogspot.com.br/), Cho-
ve sobre minha infância (http://chovesobreminhainfancia.blogspot.com.br/), Chá 
das cinco com o vampiro (http://chadascincocomovampiro.blogspot.com.br/) e 
seu perfil no Twitter (http://twitter.com/miguelsanchesnt).

2. Solicitar aos alunos que comentem sobre sua relação com o próprio nome. Per-
guntar se gostam dos nomes que receberam, se em algum momento sofreram al-
gum tipo de rejeição, piada ou apelidos, e se esse fato influenciou na sua relação 
consigo mesmo e com as pessoas do seu convívio. 

3. Apresentar a sinopse do livro, convidando os alunos a fazerem a leitura da obra 
Amor de menino, solicitando ainda, que observem os trechos que foram mais 
significativos para cada um, estabelecendo um diálogo com suas vivências coti-
dianas.

4. Solicitar que os alunos comentem suas percepções relacionadas à história, pro-
jetando trechos da obra que possam ser lidos em conjunto, de maneira a enri-
quecer a conversa. Complementar as observações dos alunos, salientando sobre 
a linguagem utilizada pelo autor e a forma como representou a imaginação de 
Raimundo, em alguns capítulos, ao descrevê-lo vivendo uma história paralela à 
sua realidade. 
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Bendito apelido

Ouvia os colegas respondendo a chamada. 
- Ana.
- Presente.
- André.
- Sou eu.
- Dulce.
- Aqui, professora.
Estava chegando a sua vez. A sala se agitava enquanto a professora ia anotando, com letra re-

donda, as presenças nos quadriculados do livro de chamada. O único que não mexia com algo, não 
fazia nenhum comentário e não fuçava na mochila era ele, quieto na última carteira do lado direito. 
Difícil enxergá-lo ao entrar na sala, pois a porta era daquele mesmo lado e ele desaparecia no fim 
da fila: não tinha crescido muito, não usava cabelos compridos como o João Vítor, não calçava tênis 
colorido e quase não falava. 

[...] 
Antes do último nome da lista, a sala ficou em silêncio.
 - Raimundo dos Santos Filho.

(SANCHES NETO, 2008, p. 7)

Bendito apelido

[...] A professora disse o nome inteiro, aliviada por terminar a chamada.
[...] e a turma riu.
Raimundo não falou presente, abaixou a cabeça, todos olhavam para ele, e soltou um resmungo. 

Alguém gritou:
 - Aí, Raimundo.
[...] Sempre achou que não pertencia à sua sala, ao seu mundo, ao seu tempo. Ele não possuía 

um nome, aquele já tinha dono.
[...] Por ser pequeno, recebeu um apelido.
 - Cadê o Mundinho?
Isso o deixou mais triste e calado. E logo começou a ser chamado de Mundinho, o mudinho.
[...] Mundinho vagava pelos cantos, demorava longamente no banheiro, mesmo quando não tinha 

vontade de fazer nada. Fechava a porta, imaginando como as cosias seriam se ele se chamasse, por 
exemplo, Gabriel, Felipe- sim, Felipe era um bom nome- ou mesmo João, José, Antônio [...], mas por 
que Raimundo?

(SANCHES NETO, 2008, p. 8-9)
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Vasto mundo

- Esse poema eu não decoro - avisou ele.
Brunilda vasculhara a biblioteca formada pelo pai, escolhendo um poema que cabia certinho na 

voz de Raimundo. 
O amigo contara seu drama com o nome, e ela riu.
- Do que está rindo?
- Você é muito exagerado.
E ele fechou a cara, não queria passar por nenhuma situação ridícula. Os meninos iam se divertir, 

estava cansado de ser motivo de piada. Havia se acostumado com o apelido de Mundinho e não se 
orgulhava do nome horrível.

- O seu nome não é horrível.
- Claro que é.
- O nome só é horrível se a gente quiser. Eu acho o meu nome lindo. Não queria que me chamas-

sem de Nilda.
- Mas Bruna ficaria bem.
- Olha pra mim e vê se eu tenho cara de Bruna?
Ele olhou um bom tempo e roubou-lhe um beijo.
- Nem cara nem gosto.
- Então. Você vai ser Raimundo e ponto final. Para cada verso do poema que você decorar, recebe 

um beijo. 

(SANCHES NETO, 2008, p. 81)

Vasto mundo

[...] Na frente da turma entre vaias, assobios e batuques. [...] começou a declamar com voz se-
gura [...]. Só depois de dizer a sexta estrofe do poema, todos ficaram em silêncio:

 
Mundo, mundo, vasto mundo, se eu não me chamasse Raimundo não seria uma rima, não seria 

uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração.
 
Declamou a última estrofe em meio ao silêncio. O professor deu os parabéns sem perceber que ele 

havia mexido nos versos. Mas Brunilda conhecia o “Poema de sete faces” de Carlos Drummond de 
Andrade, e se levantou, sempre intrometida, bem na hora em que Raimundo voltava para a carteira.

[...]
- Quero denunciar o Raimundo - falou ela.
Todos olharam para ela, sem entender.
- Ele mudou o poema. Eu vou ler a estrofe que ele modificou.
E, com o livro na mão, leu:
Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solu-

ção. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração.
Ele olhou a amiga com ódio, mas ela sorria.
[...] Gabriel brincou com Raimundo:
- É isso aí, senhor Solução.
- Agora vão me chamar assim.
- Viu como os nomes são sem importância? Não sei por que toda essa neura.

(SANCHES NETO, 2008, p. 83-84)
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5. Ampliar as reflexões dos alunos sobre o texto por meio das seguintes questões 
norteadoras:
a) Qual a sua opinião sobre os sentimentos de Raimundo em relação a si mesmo 

e ao mundo que o rodeava? Qual seria o motivo para sentir desprezo pelo seu 
nome?

b) Em algum momento você já se sentiu excluído de algum grupo de sua convi-
vência ou se já viu situações semelhantes à de Raimundo?

c) Qual seria a sua reação se tivesse um nome ou outra característica que fosse 
motivo para fazerem piadas? Como você agiria no lugar de Raimundo?

d) O que faz nos sentirmos como o Raimundo em alguns momentos de nossa vida?
e) O que devemos fazer para revertermos este sentimento de exclusão?

6. Exibir o vídeo do Youtube http://www.youtube.com/watch?v=mBfm7EhzmVo, no 
qual Paulo Autran realiza a leitura do “Poema de sete faces” de Carlos Drummond 
de Andrade. Projetar o poema escrito para que todos possam fazer uma leitura 
coletiva, tecendo comentários sobre o mesmo e a  relação que estabelece com o 
personagem Raimundo.

Poema de sete faces
Carlos Drummond de Andrade
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.

Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.



 Tania Mariza Kuchenbecker Rösing (Org.)   -   21

7. Incentivar os alunos a elaborarem uma crônica tendo como tema, situações de pes-
soas que se sentem excluídas do meio social e que vivem conflitos de identidade.

Referências 
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_______. Poema de Sete Faces. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=mBfm7Ehz-
mVo>. Acesso em: 15 maio 2012.
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Eliana Leite*

Os três mosqueteiros em cordel
Klévisson Viana

Uma das mais famosas aventuras "de capa e espada" que 
fizeram a delícia de muitas gerações é recontada em formato de 
cordel. Com uma riqueza de rimas e de imagens, o autor pre-
senteia seus leitores com a história dos três mosqueteiros – que 
eram quatro, pois não se pode esquecer de D'Artagnan! –, fiéis 
escudeiros do rei francês Luís XIII. Um jeito bem brasileiro de 
contar uma história conhecida e admirada mundialmente.

O autor 

Klévisson Viana (Quixeramobim, CE, 1972) é membro da Aca-
demia Brasileira de Literatura de Cordel – ABLC (Rio de Janeiro-
-RJ). É também cartunista e editor, proprietário da Tupynanquim 
Editora, de Fortaleza, Ceará.  É autor de muitos títulos da literatura 
de cordel, entre os quais O romance da quenga que matou o dele-
gado, adaptado para o programa Brava gente!, – da Rede Globo.

Materiais e recursos

Livro Os três mosqueteiros em cordel (Leya), de Klévisson Viana.
Livro Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas.
Computador com acesso à internet.

Etapas propostas

1. Perguntar aos alunos quais versões d’Os três mosqueteiros conhecem,  comen-
tando semelhanças e diferenças entre elas.

2. Apresentar o autor Klévisson Viana e sua obra Os três mosqueteiros em cordel, 
enfatizando a linguagem representada em forma de poesia de cordel.

* Monitora do Mundo da Leitura, graduada em Artes Visuais pela Universidade de Passo Fundo – RS.
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3. Exibir vídeos relacionados ao autor e à linguagem de cordel, disponíveis em:  
http://www.youtube.com/watch?v=g9f3_n_Ukr8,http://www.youtube.com/
watch?v=Bsg0zTIozOk&feature=relmfu e http://www. youtube.com/v/qLTzbfopMm 
E&fs=1&source=uds&autoplay=1.

5. Explicar a origem da literatura de cordel e suas respectivas características.

A literatura de cordel é uma expressão literária popular característica do interior do Nordeste, 
em especial dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Caracteriza-se 
essencialmente por sua estrutura narrativa, a composição em versos, a impressão em pequenos 
folhetos de papel jornal ilustrados com xilogravuras, com o objetivo de ser declamada nas feiras 
públicas. Esses folhetos normalmente são expostos em cordas, por isso a denominação "literatura 
de cordel". É construída de acordo com um vasto repertório de formas poéticas fixas que delimitam 
a quantidade de sílabas poéticas, de versos e a disposição das rimas na estrofe. 

Fonte: Enciclopédia Cultural: Literatura brasileira

1. Selecionar trechos do livro Os três mosqueteiros em cordel para recitar junto com 
os alunos.

2. Ler um trecho da obra original d’Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas, e, 
logo em seguida, o trecho correspondente na adaptação de Klévisson Vianna. 
Comentar sobre as características de cada texto, destacando as semelhanças e 
diferenças de cada linguagem.

3. Criar uma história em cordel. Os alunos poderão utilizar o site colaborativo http://
educarparacrescer.abril.com.br/cordel/ para publicarem suas experiências.

Referências
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cultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=definicoes_texto&cd_verbe-
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g0zTIozOk&feature=relmfu>. Acesso em: 18 jul. 2012.

EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING. O lobisomem e o coronel – versão oficial. Dispo-
nível em: <http://www.youtube.com/v/qLTzbfopMmE&fs=1&source=uds&autoplay=>. Acesso em: 
18 jul. 2012. 
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Marina Garbin*

Bernardo e o Enigma das Amazonas
Flávia Reis

A obra Bernardo e o Enigma das Amazonas apresenta ao 
leitor a empolgante história de Bernardo, um menino vindo da 
França ao lado de seu fiel companheiro Pegasus, o cavalo ala-
do. Os dois amigos vivem uma aventura repleta de mistérios 
na floresta amazônica, onde entram em contato com a cultura, 
os mitos e a biodiversidade do local. Essa é a segunda aven-
tura de Bernardo e Pegasus no Brasil, pois em um primeiro 
momento estiveram em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A autora

Flávia Reis (São Paulo, SP, 1975) é formada em Direito e co-
meçou a atuar como escritora profissional em 2008, dedicando-se 
exclusivamente à literatura infanto-juvenil. A autora, que tem três 
obras publicadas pela Editora Callis, ministra oficinas sobre suas 
obras para alunos e professores e mantem um blog (www.flavia-
reis.com), em que publica poemas, curiosidades e fotografias de 
suas oficinas.

Materiais e recursos
Livro Bernardo e o Enigma das Amazonas (Callis), de Flávia Reis.
Projetor multimídia.
Computador com acesso à internet.

Etapas propostas
1. Apresentar a autora Flávia Reis e sua obra Bernardo e o Enigma das Amazonas. 

Comentar que Bernardo encontra-se em sua segunda aventura pelo Brasil, no 
ano de 1886, esclarecendo que a primeira ocorreu em livro anterior, Bernardo e a 
Princesa de Cristal. Após, solicitar a leitura da obra em questão.

* Monitora do Mundo da Leitura e acadêmica do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo – RS.
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2. Exibir, por meio de slide, o mapa do Brasil para que os alunos compreendam o 
caminho percorrido por Bernardo e Pegasus, desde o Rio de Janeiro até o Ama-
zonas, passando pelo conhecido encontro entre os rios Negro e Solimões. Con-
textualizar a obra, a qual transcorre ao longo do ano de 1886, próximo do final do 
Império e do início da República no país.

3. No início da obra, Bernardo e seu fiel companheiro ingressam na floresta ama-
zônica e deparam-se com um ritual interessante, pertencente à tribo dos índios 
Sateré-Mawé. Exibir o vídeo que mostra como é e por que é realizado esse ri-
tual (http://www.youtube.com/watch?v=G1rqW5ya96c). Após, instigar os alunos 
a respeito do que viram, fazendo com que expressem suas opiniões. Explorar a 
questão da pluralidade cultural existente no país e a sua importância para a po-
pulação brasileira.

4. Explicar o que são mitos e fazer com que os alunos compreendam o caráter mito-
lógico da obra. Destacar o mito das Amazonas ao relembrar o momento histórico 
da colonização em que exploradores espanhóis, por serem conhecedores da mi-
tologia grega, ao depararem-se com mulheres guerreiras da região amazônica, 
atribuem a elas o nome “Amazonas”. Após, abrir espaço para mais uma discus-
são em grupo. Questionar os alunos se já possuíam conhecimento dessa história 
que, de tão significativa, nomeia o próprio estado brasileiro do Amazonas.

5. Os nativos das regiões amazônicas, anteriormente à colonização e à conse-
quente atribuição do nome “Amazonas”, nomeavam suas mulheres guerreiras de 
cunhãpuiuaras. Explorar o significado etimológico dessa palavra com os alunos, 
considerando as referências  encontradas nas páginas finais do livro.

6. Propor aos alunos que, em grupos, realizem encenações de trechos do livro. 
Recomendar que pesquisem sobre o assunto escolhido antes de construir a apre-
sentação, bem como de investigar sobre os figurinos e sobre as variações linguís-
ticas que podem ser encontradas nos personagens da obra.

Referências
REIS, Flávia. Bernardo e o Enigma das Amazonas. São Paulo: Callis, 2012.

PROGRAMA CÂMERA 13. Ritual da tucandeira. Band Amazonas. Disponível em: <www.youtube.
com/watch?v=G1rqW5ya96c>. Acesso em: 10 maio 2012.
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Daniela Lorenzatto*

Literatura, pão e poesia                             
Sérgio Vaz

É um livro de crônicas, que relatam a realidade da Zona 
Sul de São Paulo. O povo da periferia ficara à margem da so-
ciedade, sem acessibilidade e incentivo à leitura. Agora com a 
criação da Cooperifa, aquele “povo lindo e inteligente” tem a 
oportunidade de ampliar seus conhecimentos, além da liberda-
de de expressão, na busca por democracia e inserção social.

O autor 
Sérgio Vaz é poeta da periferia e agitador cultural. Mora em 

Taboão da Serra (Grande São Paulo) e é presença ativa nas co-
munidades do Brasil. É criador da Cooperifa (Cooperativa Cultural 
da Periferia) e um dos criadores do Sarau da Cooperifa, evento 
que transformou um bar na periferia de São Paulo em centro cul-
tural, onde as pessoas se reúnem para ouvir e falar poesia. A mo-
vimentação ganhou respeito e reconhecimento da comunidade e 
também, já há muito tempo, reverbou para fora dessa. O escritor já recebeu os prêmios 
Trip Transformadores Orilaxé e Heróis invisíveis e, em 2009, foi eleito um dos cem brasi-
leiros mais influentes pela revista Época. Já publicou seis livros, dentre eles Colecionador 
de pedras (2007), pela Global Editora.  

Materiais e recursos

Livro Literatura, pão e poesia (Global), de Sérgio Vaz.
Computador com acesso à internet.

* Monitora do Mundo da Leitura e acadêmica do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo – RS.
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Etapas propostas

1. Exibir o poema-clipe Porém, de Sérgio Vaz, disponível em http://www.youtube.
com/watch?v=SeqB5FWIdSE e discuti-lo,  analisando as imagens utilizadas no 
clipe, o assunto de que retrata o poema, questionando se conhecem o autor, etc.

2. Apresentar o autor Sérgio Vaz e seu trabalho.
3. Apresentar a obra Literatura, pão e poesia, de Sérgio Vaz, explorando a capa da 

obra. Solicitar a leitura da obra.
4. Ler para os alunos a crônica Literatura, pão e poesia, p. 47. E questioná-los, le-

vando-os a refletir sobre a crônica:
a) Qual o tema desse texto? 
b) Qual a opinião do narrador sobre esse tema? Como você pode comprovar 

isso? E a sua opinião?
c) Qual a linguagem utilizada?
d) Qual a finalidade desse texto?

5. No laboratório de informática, solicitar aos alunos, que pesquisem outros cronis-
tas brasileiros, como Nelson Rodrigues, Stanislaw Ponte Preta, Millôr Fernandes, 
Henrique Pongetti, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Rubem Braga, 
Carlos Drummond de Andrade, Ivan Lessa, Ignácio de Loyola Brandão, Mário 
Prata, Rachel de Queiroz, João Ubaldo Ribeiro, Machado de Assis, Luiz Fernan-
do Verissimo, Lygia Fagundes Telles, Aldir Blanc, Vinicius de Moraes, Alcântara 
Machado, Carlos Heitor Cony, entre outros.

6. Promover um debate com os alunos, norteado pelas seguintes questões:
a) Indique a crônica do livro de Sérgio Vaz que mais lhe chamou atenção. Por 

quê?
b) Das crônicas que você pesquisou, qual lhe chamou mais atenção? Por quê? 

7. Propor aos alunos que produzam uma crônica, relatando um fato cotidiano. Pos-
tar as crônicas no blog da escola e apresenta-las oralmente aos colegas.

Referências
VAZ, Sérgio. Literatura, pão e poesia: histórias de um povo lindo e inteligente. São Paulo: Global, 
2011. 

______. Poema clipe: “Porém”. Edição: Gustavo Gonçalves. Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?v=SeqB5FWIdSE>. Acesso em: 15 ago. 2012.
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Mateus Mattielo Nickhorn*

Pai? Eu?!
Tânia Alexandre Martinelli

Luca tem 17 anos e mora na casa de seus tios, em San-
tos. Deixou sua pequena Urânia, cidadezinha interiorana, 
porque pretende estudar e se tornar um profissional de su-
cesso. Tudo vai indo muito bem, ele já tem um emprego, está 
estudando para o vestibular no final do ano, fez bons amigos 
na nova cidade. Entretanto, um acontecimento inesperado 
faz o seu mundo balançar: Cláudia, amiga de sua prima, en-
gravida depois de os dois terem “ficado” algumas vezes. E 
agora? O que fazer diante de situação tão difícil?

A autora 

Tânia Alexandre Martinelli nasceu em Americana, interior de 
São Paulo, em 1964. Além de ser escritora, lecionou Português 
durante 18 anos e agora se dedica integralmente à literatura, es-
crevendo e fazendo palestras a alunos e professores. Formou-se 
em Letras pela PUC de Campinas (SP) e, antes de começar a 
escrever para os públicos infantil e adolescente, produziu várias 
poesias e crônicas.

Materiais e recursos
Livro Pai!? Eu?!  (Atual), de Tânia Alexandre Martinelli.
Computador com acesso à internet.
Projetor Multimídia.

Etapas propostas
1. Apresentar aos alunos a autora Tânia Alexandre Martinelli e suas obras.
2. Apresentar o blog da autora: http://taniamartinelli.blogspot.com.br
3. Iniciar uma discussão com os alunos lendo o seguinte trecho da obra:

* Monitor do Mundo da Leitura e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo – RS. 
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a) - Tô grávida.
- Quê?
- Tô grávida.
- Não pode ser!
- Mas é.
Assim. Foi desse jeito que ela me deu a notícia. Pode isso?
(MARTINELLI, 2009, p. 8)

4. Questionar os alunos sobre o tema gravidez na adolescência:
a) Você conhece alguém que tenha um filho nesta idade?
b) Gravidez na adolescência é somente responsabilidade da menina?

5. Dar continuidade à discussão, abordando outros trechos do livro e outros temas 
que a obra trata (casamento, doenças sexualmente transmissíveis, métodos con-
traceptivos, pais se tornando avós, gravidez de risco, etc.):
a) SER PAI E SER MÃE:

“- Você quer ser pai, Luca?
Pai. Aquilo quase me matou. Doeu. Me alucinou. Claro, porque até então eu 
só tinha pensado: a Cláudia tá grávida, a Cláudia tá grávida, a Cláudia tá 
grávida. Não tinha pensado nada nesse negócio de pai.
Pai? Eu?!
Andamos durante mais algum tempo em silêncio. Era difícil responder, avaliar, 
pensar em toda essa situação em menos de uma hora, tempo em que eu 
tinha ficado sabendo de tudo.
- E então, Luca?
- Bom, Cláudia, quem é que quer ser pai aos 17 anos?
- E eu que ainda tenho 16...
- Mas também...
- Também o quê? Será que é certo, Cláudia? Será que a gente tem esse 
direito? Será que a gente pode optar por querer ou não querer ser pai ou mãe 
nesta altura dos acontecimentos?”.
(MARTINELLI, 2009, p. 10-11)

b) DECISÕES:
“Às vezes eu achava que era melhor ela mesma resolver tudo e pronto. O 
bebê estava na barriga dela e não na minha! Ela é que tinha que decidir o que 
é que queria, não é mesmo?”.
(MARTINELLI, 2009, p. 14)

c) MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS:
“Nunca levei muito a sério esse negócio de camisinha. Tudo bem, transei 
algumas vezes protegido, sim, mas você acha que estava certo eu deixar de 
transar com a Cláudia só porque naquele dia eu estava sem? Se eu soubesse 
que a gente ia transar eu passava na farmácia, comprava uma e pronto, ora 
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essa! Mas o caso é que eu não sabia. Tudo aconteceu sem a gente esperar 
ou programar”.
(MARTINELLI, 2009, p. 14)

d) GRAVIDEZ DE RISCO:
“Então, deixei que ela ficasse falando, falando... mas só parei mesmo para 
ouvi-la quando ela me disse:
- Você não pensa, Luca, que além de tudo a Cláudia pode morrer?”.
(MARTINELLI, 2009, p. 18)

e) ABORTO:
“- Ah, Cláudia, acho que você não agiu mal, não. Acho que a gente não tinha 
mesmo esse direito.
- Foi nisso que eu pensei a semana toda, Luca, antes de me decidir. A gente 
só estava pensando em nós. O tempo todo em nós. A gente não estava 
pensando no bebê”.
(MARTINELLI, 2009, p. 26)

f) CASAMENTO:
“- Você acha que a gente devia se casar?
- Casar?
De novo aquele frio na barriga. De onde será que a Cláudia tinha tirado uma 
coisa dessas?
- É. Casar – ela respondeu. – Muita gente se casa quando a menina engravida”.
(MARTINELLI, 2009, p. 27)

g) ASSUMIR RESPONSABILIDADES:
“- Não sei...
Não era esse ‘não sei’ que eu queria ouvir. Mas o que eu esperava? Que ela 
dissesse: ‘Tudo bem, Luca! A gente não precisa se casar, não. Deixa que eu 
assumo o nosso filho, vai viver sua vida’? Loucura”.
(MARTINELLI, 2009, p. 27)

h) FALTA DE APOIO DA FAMÍLIA:
“- O que seus pais acham?
- Ficaram arrasados. Choraram. Disseram que não esperavam isso da sua 
única filha. Que se pelo menos fosse com meu irmão, até podia ser, mas justo 
comigo? Justo com uma filha?
- Mas por quê? – estranhei. – Quer dizer que com o seu irmão tudo bem?
- É homem... já viu.
- Que preconceito!
- E eu não sei?”.
(MARTINELLI, 2009, p. 27)
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i) INFORMAÇÕES:
“O cara estava uma fera, o meu próprio tio estava uma fera. Entrou no meu 
quarto sem bater, bufando feito louco. Disse que eu não poderia ter feito uma 
traição dessas com ele. Justo com a Cláudia? A filha do seu melhor amigo, 
quer dizer, mais que amigo, quase um parente? Disse que não sabia onde 
enfiar a cara. Que nós dois não tínhamos juízo mesmo. Que, onde já se viu, 
com tanta informação por aí, internet e nem sei mais o quê!
Nisso, eu até sou obrigado a concordar com ele. Falta de informação é que 
não foi. Mas adianta falar tudo isso agora? Adianta?”.
(MARTINELLI, 2009, p. 30)

j) PAIS TOMANDO DECISÕES PELOS FILHOS:
“Os adultos são engraçados. Eles acham que sabem resolver todos os 
problemas assim, como num passe de mágica. Então, a Cláudia fica grávida 
e eles acham que se resolve o problema com o casamento. Tudo certo. Tudo 
muito simples.
Fiquei muito magoado nessa hora. Meu tio não estava se importando nem um 
pouco comigo. Só estava pensando nas aparências, na preservação da sua 
amizade com o pai dela. Nem na própria Cláudia ele estava pensando. Ele 
não queria era ficar mal com o seu amigo, isso sim!”.
(MARTINELLI, 2009, p. 31)

k) PREVENÇÃO:
“Aí me deu um negócio, fiquei meio machista e disse, bravo pra caramba:
- Então porque é que ela não tomava pílula, poxa?
- E por que é que você não usou camisinha, poxa?
Fiquei quieto. Eu era mesmo um otário”.
(MARTINELLI, 2009, p. 51)

l) TRANSAR NA PRIMEIRA VEZ QUE SE CONHECE ALGUÉM:
“- Você viu como ela ficou comigo na festa, né?
- Quem não viu? Vocês não se desgrudaram! Escuta, você já viu a Patrícia 
antes?
- Não. Mas a gente se entendeu logo de cara. Eu vi que ela estava louquinha 
por mim. E eu por ela, é claro! Sabe, Luca, desde o começo eu tive a intuição 
de que ia rolar alguma coisa”.
(MARTINELLI, 2009, p. 66)

m)  DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS:
“Bom, o Guilherme foi ao médico e o exame confirmou o que ele tinha: gonorreia. 
É uma doença sexualmente transmissível – DST, como eles chamam – e o 
médico disse que é até bastante comum. Por isso o ardor ao urinar, e, só 
depois ele me contou, um corrimento meio amarelado e purulento no pênis”.
(MARTINELLI, 2009, p. 77)
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5. Criar com os alunos materiais de prevenção, panfletos, folders, blogs, relaciona-
dos aos assuntos abordados nas discussões e distribuir aos demais alunos da 
escola e aos seus pais.

Referências
Juiz goiano autoriza aborto em menina de 14 anos que foi estuprada. Disponível em: <http://
dm.com.br/texto/79932-juiz-goiano-autoriza-aborto-em-menina-de-14-anos-que-foi-estuprada>. 
Acesso em: 27 set. 2012.

Mãe solteira. Disponível em: <http://www.meubebezinho.com.br/gravidez040211a.shtml>. Acesso 
em: 27 set. 2012.

MARTINELLI, Tânia Alexandre. Pai? Eu?!. 4. ed. São Paulo: Atual, 2009.

Pai espanca filha grávida com fio elétrico e é preso. Disponível em: <http://www.jornalpequeno.
com.br/2007/1/19/Pagina49285.htm>. Acesso em: 27 set. 2012.

Pai não admite gravidez da filha e a espanca. Disponível em: <http://www.portalflagranteam.com.
br/2012/07/pai-nao-admite-gravidez-da-filha-e.html.> Acesso em: 27 set. 2012.

Pesquisa diz que 40% dos jovens não confiam na proteção da camisinha. Disponível em: <http://
g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/12/estudo-diz-que-40-dos-jovens-nao-confiam-na-protecao-
da-camisinha.html>. Acesso em: 27 set. 2012.

WIKIPÉDIA. Aborto no Brasil. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto_no_Brasil>. 
Acesso em: 27 set. 2012.
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Lucas Cyrino*

A guardiã dos segredos de família
Stella Maris Rezende

Aos treze anos, Nenezinha é uma “miunça” de gente, uma 
“fripinha” de nada que se agiganta quando quer muito uma 
coisa. Por isso, não hesita em sair da casa dos pais para cui-
dar de quatro sobrinhos órfãos, pouco mais novos do que ela. 
Após a morte da mãe, essas crianças são confiadas a Sebas-
tião, irmão mais velho de Nenezinha, e passam a sofrer sob as 
ordens de Delminda, tia bruxa, que os enche de trabalhos, re-
gula a comida e impede a brincadeira. Mas a tia menina, ma-

nejando amorosamente os segredos dessa família, protegerá adultos e crianças, defen-
dendo seus sonhos e sua memória. 

A guardiã dos segredos de família recebeu o Prêmio Barco a Vapor 2010 da Funda-
ção SM e classificou-se como segunda obra no  no Prêmio Jabuti de Melhor Livro Juvenil 
de 2012.

A autora

Stella Maris Rezende, mestre em Literatura Brasileira pela 
Universidade de Brasília, é professora, cantora, atriz, artista plás-
tica, dramaturga e escritora, tendo publicado dezenas de livros e 
recebido diversos prêmios literários, sendo o mais recente deles o 
Prêmio Jabuti de Livro do Ano de ficção, por seu livro A mocinha 
do Mercado Central. No final nos anos 1970 e início dos 1980, 
interpretou a Fada Estrelazul do programa Carrossel, da TV Manchete/Brasília, e a Tia 
Stella do programa Recreio, da TV Record/Brasília.

Materiais e recursos

Livro A guardiã dos segredos de família (Edições SM), de Stella Maris Rezende.
Filme 2 Filhos de Francisco, direção de Breno Silveira.

* Monitor do Mundo da Leitura, acadêmico do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo - RS e bolsista 
Pibid/Capes/UPF.
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Dicionário de Língua Portuguesa.
Computador com acesso à internet.
Projetor multimídia.
Aparelho de DVD.
Folha de sulfite.
Lápis de cor.

Etapas propostas

1. Apresentar a autora Stella Maris Rezende e solicitar a leitura da obra A guardiã 
dos segredos de família.

2. Levantar questionamentos acerca do termo “guardiã” presente no título, e sua 
relação com a personagem principal, Nenenzinha. Questionar os alunos se eles 
já passaram por experiências parecidas com a da protagonista – de guardar os 
segredos da família em situações de dificuldade – ou se conhecem alguém que 
tenha passado por alguma situação semelhante, de modo que todos sejam envol-
vidos na temática proposta. É importante ressaltar que não se pede que os alunos 
contem segredos, mas que apenas citem experiências. Após, pedir que os alunos 
identifiquem quais são os segredos guardados por Nenenzinha.

3. Exibir o filme 2 Filhos de Francisco, direção de Breno Silveira, até o minuto 45:50, 
que também retrata a realidade de uma família grande e humilde. Explorar a in-
tertextualidade do livro com o filme, refletindo a respeito da realidade familiar em 
que Nenenzinha, seu irmão, sua cunhada e seus sobrinhos estão inseridos.

4. Ainda no contexto familiar, ler com os alunos o trecho em que Nenenzinha propõe 
aos sobrinhos desenhar a árvore “genial e lógica” da família, e recordam cada 
integrante da família. Pedir que os alunos observem, na leitura, que todas as per-
sonagens têm “Francisco” ou “Francisca” em parte do nome. 

5. Solicitar aos alunos que pesquisem o Genealogia: 1. Estudo que tem por objetivo 
estabelecer a origem de um indivíduo ou de 
uma família. 2. Exposição cronológica em 
forma de um diagrama, da filiação de um 
indivíduo ou da origem ou ramificação de 
uma família. [...] 
Fonte: Dicionário Houaiss, 2009.

significado de “genealogia” no dicio-
nário e façam a relação entre o termo 
constante no dicionário e o termo apre-
sentado no livro. Solicitar que sugiram 
hipóteses para o uso do termo “genial 
e lógica” feito pela autora.

6. Apresentar um modelo de árvore genealógica aos alunos e pedir que desenhem 
a árvore de sua família, utilizando papel e lápis de cor.
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Referências
2 FILHOS de Francisco. Direção de: Breno Silveira. Brasil: Columbia TriStar do Brasil, 2005. 1DVD.

AMARAL, Paula. Minha árvore genealógica. Disponível em: <http://profepaulinha-educareapren-
der.blogspot.com.br/2012/02/projeto-familia-arvore-genealogica.html>. Acesso em: 12 nov. 2012. 
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Marcelo Carneiro da Cunha e Eládio Vilmar 
Weschenfelder – Seminário com alunos e 
professores da rede estadual

Marcelo Carneiro da Cunha e Maria Augusta D’Arienzo – Seminário 
com alunos e professores da rede municipal

Seminário com acadêmicos

Sessão de autógrafos

Registro iconográfico da  
imprensa e internet
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Seminário com alunos e professores 
da rede municipal

Ondjaki e Eládio Vilmar Weschenfelder – Seminário com alunos e 
professores da rede estadual

Sessão de autógrafos  



40   -   Livro do Mês 2012 - Leitura e diversidade



 Tania Mariza Kuchenbecker Rösing (Org.)   -   41

Miguel Sanches Neto e Eládio Wilmar Weschenfelder – Seminário com  
alunos e professores da rede estadual

Seminário com acadêmicos

Sessão de autógrafos
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Klévisson Viana e Maria Augusta D’Arienzo – Seminário com alunos e 
professores da rede municipal

Klévisson Viana e Patrícia da 
Silva Valério – Seminário com 
acadêmicos

Sessão de autógrafos
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Flávia Reis e Eládio Vilmar Weschenfelder  – Seminário com alunos e 
professores da rede municipal

Flávia Reis – Seminário com 
acadêmicos

Sessão de autógrafos
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Sérgio Vaz e Ana Maria Miranda – Seminário com alunos e professores da 
rede municipal

Sérgio Vaz – Seminário com 
acadêmicos

Sessão de autógrafos
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Tânia Alexandre Martinelli e Maria Augusta D’Arienzo – Seminário com alu-
nos e professores da rede municipal

Tânia Alexandre Martinelli – Seminário com 
acadêmicos

Sessão de autógrafos
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Stella Maris Rezende e Maria Augusta 
D’Arienzo – Seminário com alunos e 
professores da rede municipal

Stella Maris Rezende e Patrícia da Silva 
Valério - Seminário com acadêmicos

Sessão de autógrafos
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