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Apresentação
Prof. Dr. Tania Mariza Kuchenbecker Rösing*

Ações permanentes de formação de jovens leitores:
Projeto Livro do Mês
Notícias divulgadas em jornais impressos e televisivos, em revistas de arte e cultura,
em sites literários e em blogs informam a ampliação do número de iniciativas de leitura
em diferentes regiões brasileiras. Ampliam-se as festas literárias por diferentes cidades.
Saraus literários, promovidos por integrantes de grupos de distintas camadas sociais,
que dão voz às comunidades das grandes cidades se multiplicam, demonstrando um
grande entusiasmo pela recitação de textos, sejam eles poemas, sejam textos de própria
autoria ou tomados da produção literária brasileira, só para início de conversa. O clima
no entorno das ações de leitura, relativo, portanto, ao desejo de formar leitores, independentemente da qualidade dos textos com os quais possam se envolver, é de otimismo,
em confronto com os dados de pesquisas que continuam a constatar os baixos índices
de leitura no país. Há um desejo explícito de manifestação oral, de compartilhamento
das próprias criações. A instalação de bibliotecas comunitárias, por exemplo, a partir da
doação de livros por cidadãos em geral, tem sido uma tônica no país, apesar de se saber
que livros doados não correspondem a uma seleção de títulos por sua qualidade literária, por terem seu valor reconhecido pela crítica, pela academia, pela mídia. Provêm de
descartes domésticos sem preocupação com seu valor literário, estético ou de outra natureza. Dinamizar acervos nesses espaços pressupõe competência avaliativa na seleção
do material que pode e deve ser aproveitado nas ações que pretendem contribuir para a
formação de futuros leitores. Pressupõe a ação de leitores.
Nesse quadro, continuam com destaque e com importância singular ações permanentes de leitura que atingem públicos distintos, no âmbito da escola pública e da universidade, com uma periodicidade previsível, com a determinação da continuidade, validando o ditado “De grão em grão, a galinha enche o papo”. Quando se destacam grãos em
sua individualidade, na área da leitura, deseja-se demonstrar como o envolvimento com
materiais de leitura em pequenas doses pode contribuir para o desenvolvimento do gosto
*
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pela leitura, do prazer de ler. Sem dúvida, é preciso perseverar oferecendo textos sedutores que atendam a interesses e necessidades do leitor, livros que possam encantá-lo
nesse processo de aproximação da linguagem literária. No contraponto desse esforço,
constata-se que não há curiosidade em relação aos materiais destinados às escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE). Denúncias têm sido feitas por pesquisadores, pela mídia,
de que os livros destinados às escolas pelo PNBE permanecem fechados em caixas em
grande número de escolas. Predominam entre professores comportamentos de indiferença, de falta de iniciativa relativamente ao exame desses materiais com o desejo de
poder aproveitá-los em suas práticas pedagógicas. Mais especificamente em relação ao
PNBE, que tem provocado discussões sobre seu potencial em dissertações acadêmicas,
em artigos científicos, a Fundação SM lançou Caderno de Orientação para o uso pedagógico e formativo dos acervos do PNBE Professor, considerando que
Os professores têm direito à formação continuada, que deve ser organizada
pensando a complexidade e a diversidade que eles encontram nas situações
profissionais cotidianas. Para que a formação do professor faça sentido, ela
deve contemplar cursos e momentos coletivos, para que o grupo: reconheça
a sua realidade e a tome como ponto de partida; não negue as urgências e
incertezas da ação pedagógica; contribua para a criatividade; reconheça que
solidão sentida por muitos professores pode e deve ser rompida por meio de
um projeto de formação que evite a improvisação e que varra o desânimo para
fora das escolas (2015, p. 5).

Longe da premissa de que não se deve dar a “receita do bolo”, essas orientações
contribuem para aproximar docentes de seus alunos a partir da apresentação de obras
importantes para suas leituras, para suas formações e de acervos específicos para transformá-los em sujeitos leitores. Orientar não significa submeter. Orientar equivale a mostrar caminhos. Dinamizar a ação docente com a garantia de promover resultados significativos entre os discentes e, quem sabe, entre os integrantes das famílias que fazem
parte da comunidade escolar é compromisso com a cidadania.
Um possível caminho para que isso ocorra é a reflexão coletiva dos educadores sobre suas próprias necessidades formativas. Dessa reflexão podem fazer
parte os processos de avaliação e de autoavaliação dos professores; a identificação de suas necessidades de aprendizagem com base nas necessidades
de aprendizagem dos alunos, detectadas por meio de avaliações e do acompanhamento dos processos; o levantamento de conhecimentos necessários a um
projeto que se quer desenvolver em toda a instituição, etc. (2015, p. 17).

Dedicamos a você, amigo leitor, a você, distinta leitora, A formação de jovens leitores literários, um registro das práticas leitoras propostas a alunos finalistas do ensino
fundamental e alunos do ensino médio, pertencentes a diferentes sistemas de ensino, e
também a graduandos de Letras, futuros professores, a partir das obras trabalhadas no
6
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Projeto Livro do Mês 2013. Esse projeto é uma ação efetiva do Centro de Referência de
Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, laboratório de leitura do Curso de Letras da
Universidade de Passo Fundo, em funcionamento há 18 anos ininterruptamente.

O tipo de leitura que defendemos
Vivemos um tempo em que os saberes aparecem concomitantemente, exigindo dos
professores em geral, por exemplo, o abandono de uma cultura individualizada de ação
na escola, passando a valorizar a colaboração entre profissionais da educação de diferentes áreas do conhecimento e a construção coletiva de novos saberes. É o tempo da
interdisciplinaridade. A vivência dessa proposta e a decisão de assumir um novo comportamento entre docentes constituir-se-á em exemplo a ser seguido pelos alunos, valorizando os saberes de toda natureza. A proliferação das informações a que todos temos
acesso pressupõe uma ação interdisciplinar no processo de compreensão e de interpretação de seus conteúdos. Invertendo o que entendemos por ordem natural no processo
ensino-aprendizagem e, por meio da leitura, as conquistas dos alunos nessa dimensão,
mesclando saberes ao usar as infinitas possibilidades do hipertexto em meio digital, por
exemplo, poderão inspirar professores a desenvolverem novos comportamentos nessa
dimensão ampla e, por que não dizer, complexa.
Entendendo a leitura como o processo de significação no relacionamento entre autor,
texto e leitor, precisamos não apenas valorizar a importância de quem produz o texto, mas
também o conteúdo e a expressão do texto propriamente dito. Desejamos, ainda, chamar
a atenção sobre o papel do leitor a quem cabe significar o texto, observando os dados
biográficos do autor, sua trajetória, o momento histórico da emergência do texto e, de forma inconfundível, as referências pessoais desse leitor nesse processo de atualização do
texto em que se constitui o ato de ler. É a vivência plena da interação do leitor com o texto.
A leitura que propugnamos não se restringe à decifração de códigos que constituem
o texto selecionado ou mesmo de outros textos apresentados em suportes que abrangem
do meio impresso ao digital. Quando se apresenta um texto a um possível leitor, esse
sujeito precisa entender a relação que se inicia a partir do tratamento dessa materialidade individualmente. É preciso reconhecer o tecido que constitui o texto, identificando o
tema e os subtemas que o configuram, a linguagem que o expressa, as marcas do estilo
e, quem sabe, da vida do autor que aí se instalam, observado e lido, portanto, em sua
individualidade. Posteriormente, precisam ser acionados os conhecimentos prévios do
receptor/leitor, contribuindo, desse modo, para que a compreensão desse texto e a consequente interpretação do seu conteúdo possam ser realizadas numa dimensão socio-histórica, aprimorando a recepção do leitor enquanto sujeito ativo e decisivo na relação
autor-texto-leitor. Este reconhecido protagonismo não acontece isoladamente, mas nas
relações do texto com os contextos do autor e do leitor referidos.
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Defendemos, também, o conhecimento e a apreciação das linguagens artísticas,
culturais, pelo viés da leitura e da formação de públicos, numa extensão entre o erudito e
o popular, sensibilizando cada um e todos a se desenvolverem, valorizando arte e cultura
sintonizadas com educação.
É necessário conscientizar os leitores, os leitores em formação, as pessoas em geral, inclusive os não leitores, de que realizamos a leitura não apenas como prática social,
como forma de vivência e de sobrevivência no cotidiano de nossas existências, mas
como prática cultural, valorizando, de forma inconfundível e plural, a riqueza da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade. O pesquisador Néstor
Canclini defende o caráter social da leitura ao afirmar que,
[...] mesmo quando compramos sozinhos, seguimos modas, recomendações,
pensamos como vão nos ver com essa roupa ou com quem jantaremos certos alimentos. Entretanto, a concepção individualista do consumo persiste ao
analisar o ato de ler. Muitos contrapõem o olhar familiar diante da televisão ou
a ida em grupo ao cinema à leitura solitária. Cultura de massa versus cultura
pessoal. Mas quando investigamos por que alguém está lendo tal romance ou
ensaio, aparecem como resposta as sugestões de amigos ou críticos, as lições
de casa, o que nos disseram que temos que saber (2014, p. 111).

O caráter social da leitura precisa ser entendido na confluência e na dispersão de
saberes. Esse contexto, sem dúvida, é complexo, mas não se constitui como obstáculo
à aproximação de leitores de textos literários, desde os mais simples até os mais sofisticados, em termos da linguagem que os expressa. Também não pode se constituir como
dificuldade intransponível nas práticas sociais de leitura. A leitura sempre se constrói na
perspectiva da colaboração.
Em vista do exposto, pode-se entender a importância do envolvimento dos alunos e
de professores de diferentes níveis de escolaridade com a obra selecionada a cada mês
no âmbito do Projeto Livro do Mês. Esse processo somente acontece quando se realizam
parcerias que possam realizar as diferentes etapas: da seleção da obra ao contato com
a editora, com o autor, à compra de determinado título para bibliotecas escolares e universitárias e à necessária leitura, num processo de recepção que valoriza o texto em sua
individualidade, mas que é significado e ressignificado pelo leitor numa perspectiva social
e histórica, o que destaca a importância do ato de ler em novas proporções.
Roger Chartier, o grande teórico contemporâneo da leitura, tem reiterado em suas
declarações públicas que a leitura precisa ser entendida como o processo de significação
de textos desencadeado por leitores, espectadores, ouvintes, que precisam observá-los
não como produções autônomas, mas nas relações plurais, polifônicas, contextuais e
criativas, considerando a leitura como uma prática cultural.

8
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O chamamento à recepção do texto
Num país em que não há um número razoável de leitores, se observados os altos
investimentos em programas governamentais comprometidos com o aprimoramento da
educação e da cultura, como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), e os resultados divulgados por diferentes
pesquisas (PISA, INAF...), há que se construir estratégias de chamamento de crianças
e jovens para se deixarem tocar pela magia emergente do envolvimento com histórias
contadas oralmente, narradas em livros, divulgadas em suportes eletrônicos, em uma
diversidade de meios, ou mesmo pelos poemas que provocam profundamente a subjetividade e o envolvimento com uma linguagem sintetizada, esteticamente bem organizada.
Se as instâncias responsáveis pela formação de leitores – universidade, escola, segmento público de bibliotecas, família – estivessem sintonizadas nessa luta, seria menos
difícil atingir crianças, jovens, adultos, idosos no que diz respeito ao interesse pela leitura,
sensibilizando-os a se envolverem com materiais de leitura em perspectivas interdisciplinares e hipermidiáticas, valorizando ainda mais a apreciação do texto paralelamente a
manifestações culturais como um todo, apresentados em distintos suportes.
Estratégias de divulgação não apenas do texto, mas do autor e, nesse contexto, do
tema que aborda ou mesmo do tipo de estrutura textual em que esse texto se constitui,
precisam chamar a atenção de alunos, professores, bibliotecários. A partir desse primeiro
momento, há que se viabilizar o acesso à obra selecionada, propiciando a aproximação
desse possível leitor do texto, independentemente do suporte em que esteja publicado.
Há que se transformar em “arautos” das boas novas da leitura.

A participação em práticas leitoras
Necessidades de professores e de alunos precisam ser atendidas por meio do desenvolvimento de ações efetivas de leitura como desafios a serem enfrentados. O Projeto Livro do Mês, em funcionamento ininterrupto desde 2006, é exemplo de um esforço
que tem valido a pena. No âmbito de suas ações, realizadas pela parceria importante
entre a Universidade de Passo Fundo, a Secretaria Municipal de Educação, a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, o Serviço Social do Comércio – SESC/Passo Fundo
e as editoras brasileiras, pretende-se estimular professores, alunos, responsáveis por
bibliotecas, ao lado de alunos do curso de Letras, a desenvolverem uma leitura prévia do
livro selecionado, a participarem de práticas leitoras multimidiais, propostas a partir do
seu conteúdo, antecipadamente ao encontro presencial com o autor, discutindo sobre o
conteúdo da obra lida e suas relações com outras linguagens. O tratamento que se dá à
leitura constitui-se em provocar a interação de diferentes tipos de leitor, sejam iniciantes
ou mais experientes, com materiais de leitura que merecem a dedicação de momentos
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de vida às possibilidades de encontro ou mesmo de confronto com situações e ações de
personagens que permitem enriquecer a interioridade desse leitor/receptor.
O momento de realização de uma prática leitora alavanca o entusiasmo de alunos
e professores pela leitura da obra selecionada e de outras obras disponibilizadas nas
diferentes bibliotecas. As ações que integram essa prática provocam outros olhares dos
receptores para a obra, fazendo emergir de seu conteúdo possibilidades de questionamentos sociais e históricos nunca pensados anteriormente. É uma forma de despertar
entre os leitores a necessidade de estabelecer relações não apenas com situações com
as quais interagem, mas de analisar outras tantas numa visão macro. Se o planejamento
de uma prática leitora multimidial e/ou hipermidiática é complexo e determina trabalho
detalhado e árduo do professor, é muito maior a alegria dos alunos que interagem a cada
ação proposta, demonstrando ânimo por essa atividade que, certamente, ampliará suas
sensibilidades, seu senso estético. Amplia, também, de forma especial, a autoestima do
professor pela consciência da realização de uma tarefa com profissionalismo e sensibilidade. Leituras do texto impresso se mesclam à busca da biografia do autor, do ilustrador
quando necessário, à consulta a sites literários, a blogs, a letras de músicas, à visita
virtual de museus, entre tantas outras possibilidades. Demonstramos, desse modo, o
quão complexo e o quão significativo é o ato de ler e de vivenciar a leitura em dimensão
interdisciplinar, multimidial.

O encontro presencial com o escritor
A preparação e a realização das etapas que antecedem a chegada do escritor, quando serão confrontados pontos de vista de leitura, assumem importância maior à medida
que se transformam em momentos significativos para desvendar dúvidas, indagações,
mistérios. Faz-se necessário mencionar que o texto impresso apresenta lacunas que precisam ser preenchidas pelo leitor, além de outras indagações que somente poderão ser
respondidas pelo próprio escritor, sejam elas diretamente relacionadas à obra ou mesmo
às experiências de vida desse profissional da escrita.
A possibilidade de encontrar presencialmente o escritor da obra lida é oportunidade
ímpar: cria entusiasmo entre os leitores e desmitifica a figura desse escritor, ao mesmo
tempo em que se constitui um instante de sua celebração por seus leitores, de conquista
ao menos de seu autógrafo registrado numa selfie. Nesse instante, as estrelas não são
cantores de rock, não são jogadores de futebol: são os escritores cujo brilho envolve
cada leitor em particular. Há que se referir o desconhecimento de um escritor dos possíveis leitores de sua obra. As reações verbais, os olhares, os gestos, os murmúrios de
cada um e de todos proporcionam-lhe uma reflexão primeira sobre o comportamento de
leitores frente à sua criação.

10
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Sabe-se que é difícil imaginar quem é o possível leitor, quem é o público que terá
acesso a uma produção literária. Tem o escritor a certeza de que sua obra despertará
o interesse de algum leitor, ou até de um grupo de leitores. Somente ele, escritor, pode
avaliar essa possibilidade quando está diante de leitores que tiveram o cuidado de ler a
obra, de estruturar perguntas que não foram respondidas durante a leitura do texto ou
mesmo que estão muito distantes do universo desses jovens. As manifestações públicas
num auditório feitas por jovens leitores permitem que se visualizem momentos mais fecundos para a questão da leitura no país, a partir de trabalhos desenvolvidos em cidades
de porte médio, a partir do trabalho de educadores comprometidos com a necessária
transformação social pela leitura.

O contexto das ações
Passo Fundo é Capital Nacional da Literatura por força da Lei nº 11.264, sancionada
pela Presidência da República em 2 de janeiro de 2006. A realização das Jornadas Literárias e seus desdobramentos, a partir de 1981, motivaram a concessão do título, comprovando o esforço de um grupo de profissionais comprometidos com a formação de leitores
na cidade e na região. Esse trabalho singular motivou a realização de projetos importantes e com resultados garantidos como o Livro do Mês. Assim, prezado leitor, cara leitora,
esperamos que a leitura de A formação de jovens leitores literários possa contribuir
com suas ações que, certamente, estão sintonizadas ao grande propósito: formar leitores
capazes de lutar pelas transformações sociais de que tanto necessitamos em nosso país.
Reiteramos que este trabalho tem caráter coletivo, integrando professores e monitores
em ação no Centro de Referência de Literatura e Multimeios, denominado afetivamente
como Mundo da Leitura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a 7ª
Coordenadoria Regional de Educação, com o Sesc/Passo Fundo e as editoras brasileiras. Sua leitura atenta, suas considerações críticas, suas sugestões serão sempre muito
bem-vindas.

Referências
CADERNO de orientação para o uso pedagógico e formativo dos acervos do Programa Nacional
Biblioteca da Escola – PNBE DO PROFESSOR. São Paulo: Fundação SM, 2015 – Produção de
conteúdo: Comunidade Educativa CEDAC.
CANCLINI, Néstor. Quanto ou como se lê? Refazer as perguntas. Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, n. 17, ago./dez. 2014.
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Lucas Antônio de Carvalho Cyrino*

Habitantes de corpos estranhos
Beatriz Abuchaim
“Atenção, leitor! Este não é um livro de ficção científica, apesar de o título sugerir que um parasita acaba de
tomar conta do seu corpo. É apenas um livro de contos
que falam diretamente para você, das coisas que provavelmente você já sentiu, viu, viveu ou pensou. E aqui nestes 15 contos criados por Beatriz Abuchaim todos nós,
que somos ou já fomos jovens, nos enxergamos a nós
mesmos habitando corpos um tanto estranhos, vivendo
emoções inusitadas, surpreendentes e tão eternamente
incompreensíveis.” (Abuchaim, 2008, contracapa).
Os contos são narrados por garotos e garotas que
enfrentam diferentes situações em seu dia a dia. Mais
do que pela escolha dos temas, dada sua pertinência ao
universo dos dramas juvenis, a autora acerta em cheio também pela opção por uma narrativa intimista e por uma linguagem que flui e atinge diretamente o leitor adolescente,
por meio de um ponto de vista que o surpreende de forma encantadora.

A autora
Beatriz Abuchaim nasceu em Porto Alegre, em 1975. É psicóloga, especialista em psicologia nos processos educacionais
e doutora em educação pela PUCSP. Trabalha como psicoterapeuta em consultório particular, tendo se formado em psicoterapia psicanalítica no Instituto Abuchaim, onde foi, até 2008,
professora e supervisora. Trabalha como assistente de pesquisa
da Fundação Carlos Chagas. Frequentou as oficinas de criação
literária de Charles Kiefer e de Luiz Antonio de Assis Brasil. Participou das antologias de contos Histórias de Quinta, Brevíssimos
(Editora Bestiário), 101 que contam e Oficina 36 (Nova Prova
Editora). Seu livro mais recente, A primavera de Cecília, foi lançado em 2012 pela Editora Artes e Ofícios. Habitantes de corpos
estranhos (2008), lançado pela Editora Projeto, foi seu primeiro livro solo.
*

Acadêmico do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo – RS.
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Materiais e recursos
Livro Habitantes de corpos estranhos, de Beatriz Abuchaim
Filme As melhores coisas do mundo, de Lais Bodanski
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Material de uso escolar (lápis, borracha, papel, caneta, cola, etc.)

Etapas propostas
1. Apresentar a biografia da autora Beatriz Abuchaim e solicitar a leitura da obra
Habitantes de corpos estranhos.
2. Após a leitura, exibir no projetor multimídia o trecho da obra indicado a seguir e
abrir espaço para debate sobre a linguagem utilizada pela autora:
a) Os alunos reconhecem a atualidade da linguagem e a proximidade dessa com
a sua própria realidade?
b) Os alunos concordam que a linguagem é, quase que completamente, a mesma utilizada por eles nos diversos ambientes da sociedade?
“E qual é o carro do Lucas, Michele?” Não, não acredito no que estou ouvindo. Ou
eu pirei e estou escutando vozes do Além, ou realmente não deveria ter vindo. Que
nojo. Isso me dá raiva. Pô, eu acabei de falar. Terminei um discurso agora mesmo.
Como me perguntaram uma coisa dessas? Parece que ficaram tão burras que não
conseguiram entender. Chapinha em excesso queima os miolos, só pode ser isso. [...]
(Abuchaim, 2008, p. 31).

3. Após as discussões sobre a linguagem do livro, perguntar aos alunos em que
outros suportes eles encontram textos com a mesma linguagem.
4. Exibir três trechos do filme As melhores coisas do mundo (Anexo I e Referências), de Lais Bodanski, que tem uma linguagem bastante aproximada da utilizada pela autora Beatriz Abuchaim na obra Habitantes de corpos estranhos.
5. Propor aos alunos que observem a intertextualidade entre o livro de Beatriz Abuchaim e o filme: em que momentos as duas obras apresentam narrativas semelhantes?
6. A partir das respostas dos alunos, propor a leitura compartilhada dos seguintes
trechos dos contos Quinze minutos e Questão número seis, ambos com suas
temáticas presentes no filme. Orientar a leitura de modo que se enfatizem os
contos, e não o filme.
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Quinze minutos
[...] Minha mãe buscou um abraço. Retribuí de má vontade. “Meu filho, você sabe
que o Fulano mora aqui e eu estou namorando com ele, esta é a cidade onde eu
nasci, é muito importante ter a sua avó perto de nós neste momento, consegui um
bom emprego, amanhã começam as aulas, você vai gostar da escola e tudo parecerá melhor, você vai ver, fique tranquilo, estamos separados, eu e seu pai, mas
amamos vocês do mesmo jeito.” Todo aquele papo da mãe não me convenceu, não
porque eu seja um insensível, mas ela já se enganou antes. Quando se separaram,
há um ano, me disse que nada mudaria na minha vida e na do Pedro. Nada? Que
piada (Abuchaim, 2008, p. 21).
Questão número seis
[...] Descobri que você é casado. Tem um filho, até. Nesse dia, chorei por compreender que o caminho estava fechado. Não há espaço na sua vida para mim. Na
verdade, me acho uma ridícula. Claro que você nunca vai me olhar como mulher,
porque não sou uma mulher. Sou uma menina, que nem peitos tem direito ainda,
que não sabe nada da vida. Apenas, sei que quero você. Não posso contar isso a
ninguém. Todos ririam de mim. É o nosso segredo.[...] Tão injusto e impossível é o
nosso amor, que, mesmo que você me quisesse, eu não poderia, não conseguiria
ficar com você. Já não sei o que faço com o desejo que sinto por você.[...] Vou deixar de escrever agora, pois você me chama ao quadro para responder a questão
número seis (Abuchaim, 2008, p. 35-37) .

7. Solicitar que os alunos identifiquem os pontos de semelhança entre os trechos
lidos e o trecho do filme exibido, sejam eles entre as personagens e/ou entre os
fatos narrados. Induzir a conversa de modo que eles observem, no filme, uma
menina que se apaixona pelo professor e a separação dos pais do protagonista.
8. Questionar os alunos se eles já viveram, viram ou ouviram falar de alguma situação semelhante à dos trechos dos contos lidos bem como de outros contos da
obra Habitantes de corpos estranhos.
9. Propor que, divididos em grupos, os alunos selecionem fragmentos dos contos
do livro de Beatriz Abuchaim – um fragmento para cada grupo. Após, pedir que
socializem com os demais colegas e realizem a leitura dos textos selecionados,
justificando as escolhas.
10. A partir da socialização dos textos, questioná-los sobre os seguintes aspectos:
a) Justificativa acerca da escolha da linguagem pela autora.
b) Efeitos provocados no leitor a partir da voz do narrador.
11. Solicitar que os alunos tentem adaptar os trechos selecionados para uma linguagem mais formal, em terceira pessoa. Após, pedir que socializem suas percepções sobre a transformação: a aproximação do leitor com a obra ainda seria
a mesma? Reiterar, então, o papel de aproximação da linguagem informal e da
narrativa em primeira pessoa para o público juvenil.
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12. A partir da leitura do livro Habitantes de corpos estranhos e das discussões realizadas, os alunos deverão, com base nas ilustrações feitas na obra por Tatiana
Sperhacke, criar uma foto-colagem de um dos contos da obra em mural, utilizando folha de sulfite A4, imagens de revistas, tesoura e cola. Os trabalhos deverão
ser colocados em um varal no pátio da escola para exposição.

Referências
ABUCHAIM, Beatriz. Habitantes de corpos estranhos. Porto Alegre: Projeto, 2008.
ADORO CINEMA. As melhores coisas do mundo. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/
filmes/filme-193379/>. Acesso em: 6 mar. 2013.
CINECLICK. As melhores coisas do mundo. Disponível em: <http://www.cineclick.com.br/filmes/
ficha/nomefilme/as-melhores-coisas-do-mundo/id/16056>. Acesso em: 6 mar. 2013.
YOUTUBE. As melhores coisas do mundo (2010): parte 1/8. Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?feature=player_detailpage&v=L2yLHQIoa00>. Acesso em: 5 mar. 2013.
_______. As melhores coisas do mundo (2010): parte 2/8. Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?feature=player_detailpage&v=YMVPQyWj3IM>. Acesso em: 5 mar. 2013.
_______. As melhores coisas do mundo (2010): parte 3/8. Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?feature=player_detailpage&v=cSLGERQfEgA>. Acesso em: 10 mar. 2013.
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Anexo I
Filme: As melhores coisas do mundo
Sinopse I
Inspirado na série de livros Mano, de Gilberto Dimenstein e Heloisa Prieto, o filme narra o período de um mês na vida do jovem Hermano (Francisco Miguez) e seus amigos, que estudam em
um colégio de classe média da capital paulistana e enfrentam os dilemas característicos da adolescência: o medo de ser o humilhado da vez, os amores, a melhor amiga, a escola que emburrece.
Disponível em: <http://www.cineclick.com.br/filmes/ficha/nomefilme/as-melhores-coisas-do-mundo/id/16056>. Acesso em: 15 mar. 2013.
Sinopse II
Mano (Francisco Miguez) é um adolescente de 15 anos. Ele está aprendendo a tocar guitarra
com Marcelo (Paulo Vilhena), pois deseja chamar a atenção de uma garota. Seus pais, Camila
(Denise Fraga) e Horácio (Zé Carlos Machado), estão se separando, o que afeta tanto ele quanto
seu irmão mais velho, Pedro (Fiuk). Sua melhor amiga e confidente é Carol (Gabriela Rocha), que
está apaixonada pelo professor Artur (Caio Blat). Em meio a estas situações, Mano precisa lidar
com os colegas de escola em momentos de diversão e também sérios, típicos da adolescência
nos dias atuais.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-193379/>. Acesso em: 15 mar. 2013.

Tania Mariza Kuchenbecker Rösing (Org.) -

17

Lisandra Blanck*

Contos de amores vãos
Uili Bergamin
Contos de amores vãos traz o amor e seus conflitos em todas as dimensões: o amor romântico, o amor de mãe, o amor ao
próximo e o amor por si mesmo, que transcorrem em cenas de
sonhos, encontros e desencontros por meio de uma narrativa poética, profunda e sonora. A obra de amores que nem sempre se
concretizam, mas que, quando acontecem, partem de relações
fugazes e efêmeras que se diluem no tempo, trazendo a impossibilidade de plenitude e a frustração que isso acarreta.

O autor
Uili Bergamin é jornalista e escritor, nascido em Bento Gonçalves - RS. Ainda criança mudou-se para Cotiporã e, atualmente,
reside em Caxias do Sul. Recebeu importantes prêmios literários
nacionais e internacionais. Entre suas obras estão O sino do campanário (contos), Cela de papel (novela), Do útero do mundo (poesias), A ilha mágica (juvenil), Contos de amores vãos (contos),
Tetraedro (crônicas), escrito em parceria com mais três autores
caxienses, A mordaça (juvenil), Luiz Pizzetti – Uma consciência que pulsa (biografia), O
suor dos fortes (poesia). Benjamin também realiza palestras e oficinas sobre literatura e
leitura em escolas e eventos literários e escreve para a Revista Acontece Sul e jornais
de sua região.

Materiais e recursos
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Livro Contos de amores vãos, de Uili Bergamin

*
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Etapas propostas
1. Selecionar um conto de Uili Bergamin do livro Contos de amores vãos para ler
para os alunos. Apresentar o livro e seu autor.
2. O professor poderá fazer a leitura dos seguintes fragmentos e utilizá-los como
base para aprofundar seu conhecimento sobre o gênero conto, para posterior
conversa com os alunos.
CARACTERÍSTICAS DO CONTO

Narrativa curta e em prosa. Concisão e brevidade apresentam-se como características a serem observadas por quem o escreve, identificando a sua densidade.
Constitui-se num relato de fragmento da realidade a partir de um episódio fugaz,
aparentemente sem importância. Sua singularidade se sobressai ao encantar o
leitor pelo modo e pela forma empregados em sua estrutura: a narração de um episódio com princípio meio e fim, demonstrando unidade de espaço, tempo e ação
(Reis, 1987, p. 23).
O CONTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
Uma forma de entender o conto é fazer uma analogia com o romance, o cinema e a
fotografia. O conto, por partir de um limite físico, aproxima-se da fotografia, que pressupõe uma limitação prévia devido ao espaço reduzido que a câmera pode abranger
e pelo modo com que o fotógrafo usa essa limitação. A analogia entre o conto e a
fotografia é estabelecida por Cortazar (1993) no sentido de que ambas as artes fazem
um recorte da realidade, apontando limites que constituem um “fragmento” capaz de
indicar uma realidade muito mais ampla. As duas manifestações artísticas servem-se
do aproveitamento de uma imagem ou de acontecimento significativo para construir um
efeito de sentido à obra. Tanto conto quanto fotografia, nesse sentido, impulsionam no
receptor uma “abertura” da obra, uma abertura resultante da possibilidade de o conto e
a fotografia levarem o interlocutor a algo que transcende o que está registrado de forma
incisiva desde a primeira página na obra. (Porto; Porto, 2012, p. 815-824).
TEXTOS NARRATIVOS
Textos literários narrativos apresentam dois planos: o da história relatada e o do
discurso que a relata. Em sua estrutura evidenciam-se a personagem ficcional; o
espaço em diferentes modalidades; a ação e as variedades que a compõem numa
dinâmica de continuidade; o tempo em diferentes dimensões; o narrador, entidade
fictícia que conta a história; o narratário corresponde ao destinatário do ato narrativo.
A narrativa se compõe de um conjunto de ações que se sucedem, vivenciadas por
personagens cuja importância se define ao longo do processo (Reis, 2003, p. 345-355).

3. Projetar o conto escolhido para que os alunos façam uma leitura coletiva e identifiquem elementos de sua estrutura. Perguntar aos alunos, por exemplo:
a) Qual é o tema abordado no conto?
b) Quais são os sentimentos vividos pelos personagens?
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4.

5.

6.

7.

8.

c) Que espaço e tempo são evidenciados na ação?
d) Vocês já viveram alguma situação semelhante ou conhecem alguém que
tenha vivenciado a mesma situação?
Incentivar os alunos a comparSinal fechado
tilhar com a turma o conteúdo Paulinho da Viola
dos contos que já tenham lido
e que mais lhes chamaram a - Olá, como vai?
- Eu vou indo e você, tudo bem?
atenção, solicitando que co- - Tudo bem, eu vou indo. Correndo
mentem os elementos mais pegar meu lugar no futuro... E você?
importantes de acordo com as - Tudo bem, eu vou indo em busca
de um sono tranquilo... Quem sabe?
perguntas propostas anterior- - Quanto tempo!
mente.
- Pois é, quanto tempo!
Solicitar aos alunos que leiam - Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios
- Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem
o livro Contos de amores - Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí
vãos. Possibilitar que com- - Pra semana, prometo, talvez nos vejamos... Quem
partilhem suas leituras sobre sabe?
- Quanto tempo!
a obra, perguntando qual o - Pois é, quanto tempo!
conto que mais lhes chamou - Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na
a atenção e a justificativa de poeira das ruas...
- Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lemsua escolha.
brança
Projetar o conto O sinal, cons- - Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa,
tante do livro indicado para rapidamente...
leitura, solicitando aos alunos - Pra semana... o sinal
- Eu procuro você...
que identifiquem a ação, o es- - Vai abrir, vai abrir...
- Eu prometo, não esqueço, não esqueço...
paço e o tempo narrados.
Perguntar se já ouviram algu- - Por favor, não esqueça, não esqueça...
- Adeus!
ma música com letra seme- - Adeus!
lhante ao conteúdo do texto. - Adeus!
Comentar com os alunos que Fonte: Paulinho da viola. Disponível em: <http://paulinhodaviola.
com.br/portugues/discografia/discografia.htm>. Acesso em: 10
a música que inspirou o autor nov. 2013.
para escrever esse conto chama-se Sinal fechado, do cantor e compositor Paulinho da Viola, gravada em 1969. Salientar que essa música
também foi gravada por Chico Buarque e Maria Bethânia em 1974, e que, em
2012, ganhou uma nova versão ao ser interpretada por Emicida no programa Som
Brasil, da Rede Globo.
Exibir o vídeo da música Sinal fechado, interpretado por Emicida, citado nas referências. Entregar a letra impressa da música para que os alunos possam acompanhar. Solicitar aos alunos que relacionem a letra da música com o conto, percebendo de que modo uma música pode influenciar a um escritor. Como sugestão,
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o professor poderá ampliar o repertório musical dos alunos, exibindo os sites dos
cantores citados anteriormente, apresentando referências biográficas e vídeos.
9. Convidar os alunos a conhecer contos dentre os das obras Os 100 melhores contos brasileiros do século, constantes do site Palavras Rabiscadas, indicado nas
referências, e Os 100 contos essenciais da literatura mundial, disponível no site
Nos Fora Dos Eixos, também indicado nas referências, para que se familiarizem
com o gênero.
10. Incentivar os alunos a escreverem seus próprios contos seguindo as características desse gênero. Como sugestão, os alunos poderão acessar o blog da obra
Contos de amores vãos para postarem os seus “contos vãos”.

Referências
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CONTOS DE AMORES VÃOS. Uili Bergamin. Disponível em: <http://contosdeamoresvaos.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 nov. 2013.
CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio. São Paulo: Perspectiva, 1993.
EMICIDA. Disponível em: <http://www.emicida.com/>. Acesso em: 10 nov. 2013.
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www.youtube.com/watch?v=G8-6pZxJ4yc&feature=kp>. Acesso em: 10 nov. 2013.

22

- Livro do Mês 2013 - A formação de jovens leitores literários

Elisângela de Fátima Fernandes de Mello*

Pivetim
Délcio Teobaldo
A obra mostra o cotidiano de um grupo de meninos de rua
sob o ponto de vista de uma criança, o Pivetim do título, que
se mostra como qualquer garoto de sua idade: com medo de
crescer e precisando do afeto e da compreensão de seus companheiros, vivendo entre a realidade e seus sonhos de menino.

O autor
Autor, jornalista, produtor, editor e diretor de cinema e televisão, artista plástico, etnomusicólogo, escritor, músico. Neto da
batuqueira angolana Eva Paulina de Jesus, da cirandeira portuguesa Angelina Maria dos Santos e do caboclo contador de histórias Luiz Sabino Soares. Filho da camponesa e benzedeira Maria
Luzia e do dançador de caxambu e caboclinho, José Teobaldo,
Délcio nasceu e cresceu em Ponte Nova, zona da mata mineira,
ouvindo ladainhas, congadas, fulôs, cantos de calamboteiros e de lavadeiras. Atualmente
é pesquisador e divulgador de canções populares.

Materiais e recursos
Livro Pivetim, de Délcio Teobaldo
Música Mágico de Oz, de Racionais MC’s
Computador com acesso à internet e Projetor multimídia
Curta metragem Bilu e João, de Kátia Lund
Reportagem Filho da rua, de Letícia Duarte com imagens de Jefferson Botega, publicada no jornal Zero Hora
Fotos do projeto Shooting Rio, divulgadas pela Rede BBC
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Etapas propostas
1. Indicar previamente a leitura da obra Pivetim, de Délcio Teobaldo.
2. Criar e exibir slides com as fotos de Jeferson Bottega disponíveis na reportagem
on-line Filho da rua, do jornal Zero Hora, e a música Mágico de Oz, do grupo
musical Racionais MC’s.
3. Conversar com os alunos sobre as imagens dos slides e a música:
a) Vocês já tiveram contato com essas imagens? E com a música?
b) Observando as fotos, pode-se identificar o menino? Por que o fotógrafo não
mostra o rosto do menino?
c) Analisando as fotos, é possível descobrir a história de vida do menino?
d) Que temática é abordada na música pelos Racionais MC’s?
e) O que eles questionam?

4. Utilizar a letra da música Mágico de Oz dos Racionais MC’s para refletir e
debater com os alunos sobre a realidade dos meninos em situação de rua
no país:
Mágico de Oz
Racionais MC’s (1997)
Aquele moleque, sobrevive como manda o dia a dia, tá
na correria, como vive a maioria, preto desde
nascença escuro de sol, eu tô pre ver ali igual no
futebol, sair um dia das ruas é a meta final viver
descente, sem ter na mente o mal, tem o instinto, que
a liberdade deu, tem a malicia, que a cada
esquina deu, conhece puta, traficante ladrão, toda
raça uma par de alucinado e nunca embaço,
confia nele mais do que na polícia, quem confia em
polícia, eu não sou louco, a noite chega, e o frio
também, sem demora e a pedra o consumo aumenta a cada hora,
pra aquecer ou pra esquecer, viciar, deve
ser pra se adormecer, pra sonhar, viajar na paranóia
na escuridão, um poço fundo de lama, mais um
irmão, não quer crescer, ser fugitivo do passado,
envergonhar-se aos 25 ter chegado, queria que
Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo
mágico de Oz…

5. Apresentar autor, obra e ilustrador.
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6. Organizar uma roda de conversa com o intuito de que os alunos exponham suas
impressões sobre a obra. Mediar a conversa para que os alunos identifiquem
a temática da obra, as denúncias realizadas pelo autor, os fatos que se assemelham à realidade. Lembrar-se de informar aos alunos que, apesar de a obra
aparentar uma situação de vida real, trata-se de uma narrativa ficcional, a partir
dos seguintes questionamentos:
a) Qual é a temática da obra?
b) Qual é o perfil das personagens? Qual a abrangência de sua ação?
c) Quais são as situações vivenciadas por essas personagens?
d) Em que medida ocorre uma aproximação do conteúdo da obra com a realidade?
e) Qual a sua opinião sobre a obra?
7. Conversar com os alunos sobre a obra Pivetim, destacando os subtemas que o
autor aborda. Sempre que possível, relacioná-los com as fotos da reportagem e
a música Mágico de Oz, referidas anteriormente.
Situações abordadas na obra Pivetim, de Délcio Teobaldo (2009)
• Decisão de ir morar nas ruas
“Saí perguntando por meus pais em tudo que é canto, mas as portas se fechavam. Desse modo,
não saí nem deixei o morro; os outros é que me deixaram. Então me perdi por aí” (p. 41).
• As regras da comuna
“Meninos de quinze anos com a aparência de dez, com a vida inteira pela frente, desde que as
leis da comuna fossem obedecidas. Acha que o menino de rua pode ir aonde bem entende? Isso
é pra moscas, pardais, pombos e gatos. Pra gente, não” (p. 34).
• Conflitos nas ruas
“Churrasca é a pior maldade, a que mete mais medo em quem mora na rua. Churrasca é quando
jogam gasolina sobre as caixas de papelão e tacam fogo sem avisar” (p. 25).
“Varamos noites vigiando as sombras. Vimos que era mesmo a turma do Beleza e alguns moleques do Tareco que estavam invadindo nossa área, deixando engasgos como isca” (p. 76).
• A lei para os meninos
“Bala perdida é uma das peças fortes da comuna; se um engasgo o apagar será uma vergonha
pra todos. Onde o otário se meteu? Não desconfiava que estava a ponto de traçar a morte. Era
urgente encontrá-lo, porque se o deixássemos morrer, morreríamos também. No duro, de verdade. É a lei” (p. 67-68).
• A liberdade
“Dimba diz que, para afastar as pessoas e garantir a liberdade, basta uma lata de cola na mão;
nem é preciso cheirar. Ele vai e volta quando e como quiser’. Como um ateu atravessando o rio
Jordão’...” (p. 31).
• A visão dos meninos sobre a polícia
“Com os home é assim: primeiro batem, depois apuram” (p. 37).
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• A sobrevivência
“Nossa luta aqui é por comida. Temos que ir atrás do que chamamos São Betinho” (p.37-38).
• Os medos
“A bala acertou o peito, mas, antes de atingir o coração, furou quatro camisetas: verde, amarela,
branca e azul” (p. 36).
• Os amores
“Como quando ela acordava ao lado da gente e olhava o prédio de vidro, aquele lá, refletindo a
luz sobre ela. Eu amava a Carol em silêncio. Aliás é como a gente deve sentir tudo por aqui. É a
lei” (p.30).
• O crescimento
“Se a vida de um de menor é barra, a de um de maior é pior ainda. Você tem que se entender com
os home, perde o São Betinho e paga dobrado pelo que faz” (p.159).

8. Mencionar aos alunos que, apesar das políticas públicas, no Brasil, temos dois
problemas semelhantes, difíceis de diferenciar. Um deles é a situação das crianças que residem na rua, e o outro, a dos menores que trabalham na rua, mas
possuem uma casa e uma família.
9. Exibir o curta-metragem do proBilu e João retrata o trabalho infantil no Brasil. O
jeto Crianças Invisíveis, Bilu e
curta foi dirigido por Katia Lund e faz parte do filme
João, e, após, fazer o contrapon- Crianças invisíveis. O filme é composto por sete
to com os meninos em situação segmentos distintos e dirigidos por sete diretores,
cada um representando uma nação.
de rua.
10. Apresentar as fotografias do proFonte: Crianças Invisíveis, 2005.
jeto Shooting Rio divulgado pela
rede BBC, em que duas fotógrafas, com o apoio da Associação São Martinho, ensinaram técnicas para fotografar e, após, entregaram máquinas fotográficas para as crianças em situação de
rua registrarem o seu olhar sobre o Rio de Janeiro.
11. Propor aos alunos que realizem uma fotorreportagem da situação de risco dos
moradores de rua do seu município. Lembrar que crianças menores não poderão
ter o rosto exposto em fotos; assim, desfocar ou fotografar o contexto evitando a
face.
12. Realizar uma exposição com as fotografias dos alunos.
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Lucas Antônio de Carvalho Cyrino*

Tudo o que é sólido pode derreter
Rafael Gomes
Tudo o que é sólido pode derreter, baseado na série de
sucesso exibida pela TV Cultura, apresenta a adolescência
pelos olhos de Thereza, menina de 15 anos que precisa
estudar literatura para a escola.
Isso aconteceu justamente em uma fase de crise em
sua vida, em que solidão e angústia se tornam reais, e na
qual a vida escolar e a dor da perda de um parente querido
parecem ter dado um nó em sua cabeça. Thereza descobre nos livros um caminho para seu universo particular, já
que eles trazem algumas respostas à garota e ajudam-na a
amadurecer, refletir e sonhar.

O autor
Rafael Gomes é cineasta formado pela Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP) e já dirigiu curtas-metragens premiados
e exibidos em grandes festivais nacionais e internacionais. Seu
primeiro curta-metragem de projeção, Ato II Cena 5 (em codireção
com Esmir Filho), foi premiado no Festival de Cinema de Gramado e marcou o início de algumas parcerias sólidas, como a que
instituiu com a atriz Maria Alice Vergueiro, que futuramente viria a ser protagonista do
vídeo-fenômeno Tapa na Pantera. Autor, dramaturgo e também criador do projeto virtual
Música de Bolso, Rafael Gomes investe no teatro e na literatura. Entre seus trabalhos,
destacam-se os curtas Alice e Relicário, além da série de TV Tudo o que é sólido pode
derreter, que foi adaptada para o formato de livro, publicado pela Editora LeYa.

Materiais e recursos
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Livro Tudo o que é sólido pode derreter, de Rafael Gomes
Livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade
Vídeo do episódio Quadrilha, da série de TV Tudo o que é sólido pode derreter
*

Acadêmico do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo – RS.
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Etapas propostas
1. Apresentar o autor Rafael Gomes e apresentar o seu trabalho como cineasta por
meio da exibição do curta-metragem Como manter um nível saudável de insanidade.
2. Solicitar aos alunos a leitura da obra Tudo o que é sólido pode derreter.
3. Após a leitura, organizar os alunos em círculo para que compartilhem coletivamente suas percepções a partir do texto lido. Chamar-lhes a atenção para
a intertextualidade explícita de cada capítulo com uma obra literária, podendo
valer-se dos seguintes aspectos:
a) Seleção dos capítulos que mais lhes chamaram a atenção, com justificativa.
b) Identificação de situações vivenciadas pela personagem que se pareçam com
situações vivenciadas pelos alunos no dia a dia.
4. Dar ênfase à relação intertextual das obras literárias apresentadas por Rafael
Gomes – e que dão título a cada um dos capítulos, como Auto da barca do inferno, Os Lusíadas e Dom Casmurro – com as situações vividas por Thereza,
apresentando aos alunos o conceito de intertextualidade.
5. Ainda em círculo, perguntar aos
alunos se já leram ou já ouviram Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em
falar sobre alguma das obras literáoutro. Também pode ocorrer com outras formas
rias apresentadas no livro. Após, in- além do texto, música, pintura, filme, novela
formar aos alunos que a obra Tudo etc. Toda vez que uma obra fizer alusão à outra
o que é sólido pode derreter foi ba- ocorre a intertextualidade.
seada no seriado de TV homônimo,
Fonte: Infoescola.
exibido em 2009 pela TV Cultura,
criado, roteirizado e produzido pelo
autor Rafael Gomes. Perguntar aos alunos se já conheciam o seriado de TV e
exibir, então, o episódio Quadrilha, baseado no poema de mesmo título de Carlos Drummond de Andrade.
6. Depois da exibição do episódio, solicitar aos alunos que estabeleçam relações
intertextuais entre o episódio assistido e o capítulo homônimo do livro, dando
atenção à forma como a linguagem se apresenta no texto escrito e no texto audiovisual.
7. Apresentar aos alunos o escritor Carlos Drummond de Andrade e sua obra Sentimento do Mundo, na qual está presente o poema Quadrilha. Introduzir os alunos
brevemente no contexto socio-histórico e cultural em que o poema foi produzido.
É importante, nesta etapa, não dar tanta ênfase à história da literatura, buscando
manter o foco dos alunos no texto literário.
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8. Fazer a leitura coletiva do poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade,
evocando, posteriormente, discussões sobre as percepções de cada aluno.
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história
Fonte: Andrade, 1999, p. 57.

9. Desafiar os alunos a exporem suas percepções e pontos de vista acerca da relação intertextual do poema com o contexto apresentado no episódio assistido
anteriormente, focando em aspectos semânticos relacionados ao contexto sociocultural, à linguagem e às personagens, especialmente Thereza, a protagonista
da obra Tudo o que é sólido pode derreter.
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Elisângela de Fátima Fernandes de Mello*
Fernanda Lopes da Silva**

Os príncipes do destino:
histórias da mitologia afro-brasileira
Reginaldo Prandi
Há muito tempo, num antigo país da África, dezesseis príncipes negros tinham o ofício de colecionar e contar histórias de
destinos. Eles acreditavam que tudo na vida se repete: o que
acontece com alguém hoje nada mais é do que o passado de
outra pessoa. Assim, conhecer histórias referentes ao passado
tornava possível saber o presente e/ou o futuro. O autor reconta
neste livro histórias mitológicas fantásticas dos tempos antigos
da cultura afro-brasileira. Cada uma delas, à sua maneira, mostra aos leitores a beleza e a magia, a esperteza e a graça desses príncipes que, desde tempos imemoriáveis, zelam pelo destino de seus filhos.

O autor
Sociólogo e escritor paulista de Potirendaba, Reginaldo
Prandi é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo,
onde atua como professor Sênior do Departamento de Sociologia. Trabalhou em diversas áreas da sociologia e hoje dedica-se,
principalmente, à sociologia da religião, com ênfase nas religiões
afro-brasileiras. Autor de mais de trinta livros, incluindo obras de
sociologia, mitologia, literatura infanto-juvenil e ficção policial, recebeu, em 2001, o Prêmio Érico Vannucci Mendes, outorgado
pelo CNPq, SBPC e Ministério da Cultura por seu trabalho de preservação da memória
étnica afrodescendente.

* Monitora do Mundo da Leitura e mestra em Educação pela Universidade de Passo Fundo - RS.
** Monitora do Mundo da Leitura e licenciada em Letras pela Universidade de Passo Fundo - RS.
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Materiais e recursos
Obra Os príncipes do destino, de Reginaldo Prandi
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Música com tambores iorubá
Imagens do povo iorubá disponíveis na rede
Ilustrações dos odus disponíveis na rede

Etapas propostas
1. Recepcionar os alunos com músicas de tambores de origem iorubá, a fim de que
possam imergir na cultura a ser dialogada ao longo da atividade.
2. Criar slides, com base na introdução do livro Os príncipes do destino (p. 5), com
imagens e sons da cultura afro-brasileira que estejam diretamente ligados à temática abordada.
3. Apresentar a biografia do autor e suas obras em questão e demais obras que o
autor escrevera, as quais se encontram disponíveis para empréstimo no acervo
do Mundo da Leitura.
4. Comentar a sinopse da obra, Os princípios do destino, abrindo espaço para que
os alunos comentem suas impressões após a leitura realizada.
5. Explicitar elementos da cultura afro-brasileira mencionados na obra, em especial
a do povo iorubá, mencionando a sua existência no Brasil e a pesquisa realizada
pelo autor Reginaldo Prandi.
O tradicional povo iorubá acredita que tudo na vida se repete, logo, tudo o que acontece
e acontecerá na vida de alguém já aconteceu muito antes a outra pessoa; assim, conhecer o passado por meio de histórias dos príncipes colecionadores de histórias é saber o
que acontecerá na vida daqueles que vivem o presente.
Quando uma criança iorubá nascia, um dos dezesseis odus cuidava de seu destino,
influenciando e orientando a vida da criança por meio de histórias contadas. Os mitos
são contos de tradição oral que, para serem preservados, foram escritos. No Brasil, o
grande mantenedor dos contos dos iorubás foi o professor Agenor Carvalho. Manter os
contos vivos foi uma forma de resistirem e protestarem contra a diáspora dos africanos,
resistirem à escravidão e transmutação cultural.
Fonte: O fascinante universo da história, Tradição Iorubá. Disponível em: <http://civilizacoesafricanas.blogspot.com.br/2010/09/tradicao-ioruba.html>. Acesso em: 1 out. 2013.

6.
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Apresentar o conceito de mito e mitologia afro-brasileira e ressaltar a importância
do mito para todas as culturas.
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Para Prandi, o mito é chave para alcançar não apenas sabedoria do passado, mas também
do presente e do futuro. Nesse contexto, o mito não representa uma forma literária, mas uma
manifestação cultural da história do povo iorubá. Os mitos servem para interpretar a realidade,
para afirmar e reafirmar as verdades ancestrais dos povos, e orientar como deve ser o comportamento exemplar para que se obtenha o sucesso esperado na vida. Os mitos atuam como
“base moral” para os homens, norteando, por meio de histórias míticas, os caminhos a serem
seguidos pelo homem em busca da conduta mais correta, a fim de que não sofra punição divina
e terrena.
Fonte: Prandi, 2001a.

7. Apresentar o fenômeno do sincretismo religioso, bastante utilizado pela cultura
afro-brasileira.
8. Realizar a leitura coletiva de alguns capítulos da obra e a exposição oral: reunir
os alunos em pequenos grupos, distribuir alguns contos da obra (cada capítulo é
intitulado de reunião) previamente selecionados, pois o objetivo é que apresentem e pontuem alguns elementos da narrativa, dentre eles: a história brevemente
resumida; o narrador; qual odu e orixá são referenciados; (hipertexto: professor
atente-se nas relações com outros textos, intertextualidade, como surgimento do
primeiro homem, divisão do céu e da terra, surgimento do casamento).
9. Contar uma das histórias do livro. Realizar a leitura de um dos capítulos para os alunos.
10. Explicitar aos alunos, caso eles não tenham observado, que, ao falar sobre os príncipes do destino, o autor está fazendo uma ligação com o Jogo
de Ifá da cultura iorubá, popularmente conhecido
como Jogo de Búzios.
11. Exibir o vídeo de Agenor Miranda, Candomblé 5
minutos com pai Agenor, indicado nas referências deste roteiro. Contextualizar quem foi Agenor
Miranda e comentar sobre o seu contato com o autor Reginaldo Prandi durante
sua pesquisa.
Agenor Miranda nasceu em Luanda, em 1907, e foi iniciado no candomblé aos cinco anos
de idade em um terreiro na Bahia. Profundamente conhecedor dos segredos de Ifá, os
búzios, é chamado de professor Agenor. Considerado um dos últimos remanescentes da
cultura iorubá, faleceu em 2004.
Para ele, o candomblé é uma festa onde se dança e se canta, e esses cantos e danças são as
orações e imitações dos gestos dos orixás. Os orixás, segundo o professor, são “um vento sagrado”, pois todos os orixás estão encantados em fragmentos da natureza. Iemanjá está encantada no mar; Oxum está nos rios; Xangô está no fogo e Ogum está encantado nas matas.
Fonte: Candomblé, 5 minutos com pai Agenor.
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12. Solicitar aos alunos que façam um paralelo entre a mitologia afro-brasileira e outras de seu conhecimento, como as mitologias greco-romana, nórdica, egípcia,
indígena, etc.
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Registro iconográfico da
imprensa e da internet
Livro do Mês de Março
Habitantes de corpos estranhos
Beatriz Abuchaim

Beatriz Abuchaim e Nalú Cordeiro de Mello em seminário com alunos e professores da rede municipal de
ensino, no dia 26 de março de 2013

Beatriz Abuchaim em seminário com acadêmicos
da Universidade de Passo Fundo, no dia 25 de
março de 2013

Beatriz Abuchaim em seminário com alunos e professores
da rede estadual de ensino, no
dia 27 de março de 2013

Sessão de autógrafos
com Beatriz Abuchaim
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Livro do Mês de Abril
Contos de amores vãos
Uili Bergamin

Miguel Rettenmaier e Uili Bergamin em seminário com acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, no dia 23 de abril de 2013
Seminário com alunos e professores da
rede estadual de ensino, no dia 24 de abril
de 2013

Sessão de autógrafos
com Uili Bergamin

Tania Mariza Kuchenbecker Rösing (Org.) -

41

Livro do Mês de Maio
Pivetim
Délcio Teobaldo

Nalú Cordeiro de Mello e Délcio Teobaldo em
seminário com alunos e professores da rede
municipal de ensino, no dia 22 de maio de
2013

Délcio Teobaldo em
seminário com acadêmicos da Universidade de Passo Fundo,
no dia 21 de maio de
2013

Sessão de autógrafos com
Délcio Teobaldo
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Livro do Mês de Setembro
Tudo o que é sólido pode derreter
Rafael Gomes

Rafael Gomes e Maria Augusta D’Arienzo
em seminário com alunos e professores
da rede estadual de ensino, no dia 25 de
setembro de 2013

Nalú Cordeiro de Mello e Rafael Gomes
em seminário com alunos e professores
da rede municipal de ensino, no dia 24 de
setembro de 2013

Sessão de autógrafos com Rafael Gomes
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Patrícia Valério e Rafael Gomes em seminário com acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, no dia 23 de
setembro de 2013
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Livro do Mês de Outubro
Os príncipes do destino:
histórias da mitologia afro-brasileira
Reginaldo Prandi

Maria Augusta D’Arienzo e Reginaldo Prandi em seminário
com alunos e professores da
rede estadual de ensino, no dia
25 de outubro de 2013

Patrícia Valério e Reginaldo Prandi em
seminário com acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, no dia 23 de
outubro de 2013

Reginaldo Prandi e Maria Fátima Ávila Betencourt em seminário com acadêmicos da Universidade de Passo Fundo
- campus Casca, no dia 24 de outubro de 2013
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Sessão de autógrafos com Reginaldo Prandi
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Projeto Livro do Mês
Passo Fundo – Capital Nacional da Literatura
Edições realizadas até 2013
Projeto Livro do Mês em 2006
Autores e obras lidas
• Josué Guimarães (in memoriam) – Enquanto a noite não chega; L&PM
• Jorge Furtado – Meu tio matou um cara e outras histórias; L&PM
• Luis Augusto Fischer - Quatro negros; L&PM
• Caio Riter – O rapaz que não era de Liverpool; Edições SM
• Ignácio Loyola Brandão – O segredo da nuvem; Global
• Jorge Miguel Marinho – Lis no peito: um livro que pede perdão; Biruta
• Mirna Pinsky – O segredo da nuvem; Mercuryo Jovem
• Daniel Munduruku – Crônicas de São Paulo; Callis

Projeto Livro do Mês em 2007
Autores e obras lidas
• Pablo Morenno – Por que os homens não voam; WS Editores
• Celso Gutfreind – Grilos; Artes & Ofícios
• Paulo Bentancur – Bodas de osso; Bertrand Brasil
• Gustavo Bernardo – Desenho mudo; Ática
• Luiz Schawarcz – Minha vida de goleiro; Companhia das Letrinhas
• Gabriel Pensador – Um garoto chamado Rorbeto; Cosac Naify
• Marisa Lajolo – Destino em aberto; Ática

Projeto Livro do Mês em 2008
Autores e obras lidas
• Jane Tutikian – Fica ficando; Edelbra
• Ivanir Calado – A caverna dos Titãs; Record
• Cristovam Buarque – O tesouro na rua; Rosa dos ventos / Record
• Luiz Antonio Aguiar – Confidências de um pai pedindo arrego; FTD
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing (Org.) -
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• Walcyr Carrasco – Palavra não dita; Moderna
• Sacolinha – 85 letras e um disparo!; Global
• Fernando Bonassi – Declaração do moleque invocado; Cosac Naify

Projeto Livro do Mês em 2009
Autores e obras lidas
• Lilia Moritz Schwarcz e Spacca – D. João Carioca; Cia. das Letrinhas
• José Clemente Pozenato – O caso da caçada da perdiz; Maneco
• Marina Colasanti – La Joven tejedora e Do seu coração partido; Global
• Flávio Carneiro – A distância das coisas; Edições SM
• Rodrigo Lacerda – O fazedor de velhos; Cosac Naify

Projeto Livro do Mês em 2010
Autores e obras lidas
• Joel Rufino dos Santos – O barbeiro e o judeu da prestação contra o sargento
•
•
•
•
•
•

da motocicleta; Moderna
Emily Dickinson (Ângela Lago) – Um livro de horas; Scipione
Toni Brandão – Kina, a surfista; Melhoramentos
Luis Dill – De carona, com nitro; Artes & Ofícios
Heloísa Prieto – Cidade dos deitados; Edições Sesc SP / Cosac Naify
Luciana Savaget – Enigmas de Huasao: uma história peruana; Global
Luís Pescetti – Dá pra acreditar?; Edições SM

Projeto Livro do Mês em 2011
Autores e obras lidas
• Mário Teixeira – Alma de fogo: um episódio imaginado de Álvares de
•
•
•
•
•
•
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Azevedo; Ática
Índigo – Um pinguim tupiniquim; Girafinha
Nelson Cruz – No longe dos gerais; Cosac Naify
Maria José Silveira – O vôo da arara azul; Callis
Ilan Brenman – Contador de histórias de bolso: Brasil; Moderna
Sonia Rodrigues – Eu sou Maria / Os doze trabalhos de Hércules; Formato
Gustavo Melo – Acertando o alvo; Maneco
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Projeto Livro do Mês em 2012
Autores e obras lidas
• Marcelo Carneiro da Cunha – Antes que o mundo acabe; Projeto
• Ondjaki – Ynari: a menina das cinco tranças; Companhia das Letras
• Miguel Sanches Neto – Amor de menino; Galera Record
• Klévisson Viana – Os três mosqueteiros em cordel; LeYa
• Flávia Reis – Bernardo e o enigma das Amazonas; Callis
• Sérgio Vaz – Literatura, pão e poesia; Global
• Tânia Alexandre Martinelli – Pai? Eu?!; Atual/Saraiva
• Stella Maris Rezende – A guardiã dos segredos de família; Edições SM

Projeto Livro do Mês em 2013
Autores e obras lidas
• Beatriz Abuchaim – Habitantes de corpos estranhos; Projeto
• Uili Bergamin – Contos de amores vãos; Maneco
• Délcio Teobaldo – Pivetim; Edições SM
• Rafael Gomes – Tudo o que é sólido pode derreter; LeYa
• Reginaldo Pradi – Os príncipes do destino; Cosac Naify
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