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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Trama apresenta este Material Digital do Professor para a obra 
13 dos melhores contos de amor da literatura brasileira. Trata-se de uma propos-
ta que visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados 
pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é um 
ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser forma-
do. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e 
habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e projetos que 
possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática 
social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comunicação com aqueles com 
quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como defi ne 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais signifi cativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS ; SOUSA, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em 
casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, 
pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a decifrar pala-
vras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras possibili-
dades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro 13 dos melhores 
contos de amor da literatura brasileira como um ponto de partida para sua pro-
gramação do ensino da leitura em sua escola. 

Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografi a comentada para poder 
oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e diversifi cando situ-
ações de leitura que, sabemos, são infi nitas. Quanto mais ricas e variadas elas forem, 
mais chances as crianças e os jovens terão de aprender por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e à compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes 
na sociedade em que vivemos.

Trama
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CARTA AO PROFESSOR

Olá, professor(a),

Há muito tempo o amor é tema central de enredos que se transformaram em verda-
deiros clássicos da humanidade: do Cântico dos Cânticos, presente na Bíblia, a Romeu 
& Julieta, de William Shakespeare, passando por Cyrano de Bergerac, de Edmond 
Rostand, e O amor nos tempos do cólera, de Gabriel García Márquez, muitos são os 
amores que compõem o imaginário de diferentes povos ao longo da história. 

“O amor é dos deuses o mais antigo”, já afi rmara Fedro na obra O banquete, 
do fi lósofo grego Platão (428–347 a.C). Nas culturas orientais, indígenas, africanas, 
muitas também são as histórias orais que tratam sobre o tema. Na literatura brasi-
leira, não é diferente. O amor trágico, o impossível, o idealizado, o sensual, o re-
cíproco, o fi lial, entre tantas outras formas de amar, estão presentes em diferentes 
histórias de nossa cultura. 

Em 13 dos melhores contos  de amor da literatura brasileira, esse livro apaixo-
nante, a jornalista e premiada escritora Rosa Amanda Strausz escolheu a dedo 13 
escritores brasileiros que, através do gênero conto, compartilham histórias fi ccionais 
que trazem o amor como eixo da narrativa. “As treze histórias que compõem este 
livro foram escolhidas porque são capazes de fazer disparar o coração do leitor”, 
provoca Strausz na introdução “O amor pede a palavra” (p. 11).

E o coração dispara mesmo na troca de correspondências do genial conto “His-
tória de amor em cartas”, de Carlos Drummond de Andrade. Dispara com a an-
gústia pelo desejo do reencontro descrita no diário sensível e profundo de Caio 
Fernando Abreu em “Anotações sobre um amor urbano”, com a força narrativa 
de Lygia Fagundes Telles em “Emanuel” ou o frescor da descoberta do amor (e 
das palavras) em “O homem que voltou ao frio”, de Cíntia Moscovich. Dispara 
no “Histórias de gente e anjos”, de Lya Luft, e com o poder encantatório do con-
to de fada narrado por Marina Colasanti em “Onde os oceanos se encontram”. 
Quando parece que já não vamos dar conta, o coração dispara, ainda, na crônica 
bem-humorada do talentoso Luis Fernando Verissimo, “Conto de Verão número 2: 
Bandeira Branca”; na melancolia de Raul  Pompéia, que escreve “Tílburi de praça”; 
na profundidade do olhar do mestre Machado de Assis em “Uns braços”; na prosa 
urbana de melhor qualidade de João do Rio em “A parada da ilusão”; com a so-
briedade do cronista Paulo Mendes Campos em “O amor acaba”.  

O livro não poupa o leitor da experiência do amor em suas formas mais variadas, do 
ideal romântico ao proibido, da descoberta ao efêmero, do desencontrado ao eterno. 
Ao lado de autores já consagrados, Rosa Amanda Strausz revela também o olhar de 
contistas menos conhecidos do público, mas igualmente prontos para despertar aque-
le que é, talvez, um dos amores mais desafi adores e duradouros: o amor pelo texto.  
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O CONTO E O AMOR PELA LEITURA 

O conto é um texto narrativo marcado pela concisão. Por isso, normalmente apre-
senta poucos personagens e um único confl ito narrado em tempo e espaço bem 
defi nidos. Como todo gênero literário, o conto procura explorar recursos fi ccionais, 
embora também possa trazer elementos que façam referência à realidade. 

No que diz respeito às origens, esse tipo de texto remonta aos tempos mais anti-
gos. Suas características podem ser reconhecidas, por exemplo, nas narrativas orais 
dos povos pré-letrados que se reuniam em volta das fogueiras para compartilhar 
histórias e saberes; nas lendas e parábolas greco-romanas; nas novelas de cavalaria 
produzidas na Idade Média; nas fábulas de La Fontaine etc., até passarem a compor 
os livros tal qual conhecemos hoje.  

Ao longo de sua trajetória, o conto incorporou inúmeras classifi cações e se di-
fundiu através de diversos formatos, como as chamadas “antologias”. Estas reú-
nem textos a partir de diferentes critérios de aproximação: nacionalidade dos 
autores, período histórico de produção (clássico, moderno, contemporâneo etc.), 
universo narrativo (realismo fantástico, terror, mistério, fi cção científi ca, policial 
etc.) ou mesmo a semelhança temática, como é o caso do que norteia 13 dos 
melhores contos de amor da literatura brasileira. Afi nal, esse livro reúne contos 
que falam de amor.

Ao trazer o tema pelo olhar dos grandes escritores que compõem essa antologia, 
Rosa Amanda Strausz oferece um presente aos leitores, especialmente os jovens. 
Sem perder de vista a qualidade literária, os textos escolhidos — muitos deles bem 
curtos — apresentam vocabulário acessível e profundidade necessária para abordar 
um assunto extremamente amplo e complexo, despertando nos leitores o que o an-
tropólogo e fi lósofo francês Edgar Morin nomeia como “emoção estética”.1   

Segundo Morin, o ser humano é capaz de experimentar — e, na realidade, talvez o 
único a necessitar de — o que ele denomina de “emoção estética”: aquele sentimento 
experimentado por todas as pessoas ao contemplarem uma bela paisagem, ouvirem 
uma música ou simplesmente ao encontrarem uma pessoa ou um objeto queridos. 

Assim, a emoção estética não é provocada somente pelas artes, e sim advém de 
uma qualidade poética que o ser humano possui para olhar a vida. Ela também inde-
pende de cultura, etnia ou classe socioeconômica. Todas as pessoas procuram-na e 
têm a capacidade de senti-la. Por outro lado, as artes nascem de e para suscitar essa 

1 Todas as citações atribuídas a Edgar Morin foram retiradas do artigo de jornal “Emoção 
estética”, escrito por Eduardo Almeida por ocasião da visita do pensador francês ao Brasil, 
publicado no Correio em 27 de junho de 2019. Disponível em: https://correio.rac.com.
br/_conteudo/2019/06/colunistas/eduardo_almeida/843698-emocao-estetica.html. Acesso 
em 10 de novembro de 2020.
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emoção, servindo à sua comunicação, ao encantamento e à inquietude, experiências 
buscadas pelos seres humanos. 

O antropólogo e fi lósofo francês vai dizer ainda que, além do caráter afetivo e 
subjetivo, a emoção estética tem também uma força cognitiva, ou seja, o conta-
to prazeroso com a literatura, a música, o teatro, a natureza etc. pode resultar em 
aprendizagens e conhecimentos (sobre si, o entorno, a sociedade, a humanidade, o 
planeta). A emoção estética é um modo específi co de apre(e)nder a vida e deve ser 
reconhecido e valorizado por sua singularidade e potência.

Ao assistir a uma conferência de Edgar Morin em visita ao Brasil, Eduardo Almeida, 
colunista do Correio, formula que a experiência estética “é essa força que nos arran-
ca da banalidade e confere à nossa existência uma qualidade poética”.

Ele explica, ainda, que: 

Ao lermos um romance de Dostoiévski, por exemplo, podemos co-
nhecer a Rússia de sua época de maneira diversa — e não menos 
verdadeira — do que ao ler uma análise histórica de cunho científi co. 
Ao ouvirmos um concerto de Schubert, é possível reviver os dramas 
do músico e de seu contexto. Ao assistirmos ao Marlon Brando em O 
poderoso chefão, é possível nos compadecer por um criminoso violen-
to que é também um devotado pai de família, e assim apreender que 
as contradições e os paradoxos do ser humano são muito mais com-
plexos do que os estereótipos, os preconceitos, as polarizações que 
empobrecem o pensamento e afastam as pessoas. (ALMEIDA, 2019)

Por meio da literatura, então, podemos ver o mundo e contemplar paisagens atra-
vés dos olhos de outras pessoas; nos colocar em contato com diferentes corpos, 
tempos, contextos culturais, sociais e econômicos; lidar com situações inusitadas; 
aproximarmo-nos do estranho e, com eles, também nos rever. 

Ainda de acordo com Almeida : 

Tamanho deslocamento pode ser tão maravilhoso quanto terrifi cante; 
não à toa as artes muitas vezes incomodam, ferem valores morais, 
desconstroem formas de ver, de pensar e de dizer. Lidar com elas 
é tão necessário quanto lidar com quaisquer emoções. Precisamos a 
todo o momento nos reaver com as artes. A experiência estética é, 
assim, um aprendizado constante. É também um aprendizado daquilo 
que só pode ser apreendido por meio da estética. (Ibidem)
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Ao ler 13 dos melhores contos de amor da literatura brasileira, os estudantes, 
além de acessarem experiências subjetivas das mais diversas (que podem promover 
identifi cação, emoção estética e ampliação do repertório e de vivências), conhece-
rão grandes escritores brasileiros de diferentes épocas e estilos. Por meio desses 
autores, poderão se situar no contexto histórico, social e cultural em que os textos 
foram redigidos e, ainda, nas particularidades de cada um deles.

Tudo isso, como veremos a seguir, ocorrerá de forma envolvente e divertida, pois, 
se o prazer é um dos caminhos do amor, também o é da formação de leitores. 

UM CONVITE SEDUTOR À LEITURA E AO PROTAGONISMO

A BNCC recomenda que, no Ensino Médio, os estudantes sejam capazes de:

Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas 
e culturais, considerando suas características locais, regionais 
e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as lingua-
gens artísticas para dar signifi cado e (re)construir produções 
autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de 
maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de sa-
beres, identidades e culturas. (BRASIL, 2018, p. 490)

Segundo Antônio Candido (1976, p. 25), a literatura: 

É um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os 
leitores; e só vivem na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 
aceitando-a, deformando-a. [...] Ora, todo processo de comunicação 
pressupõe um comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou seja, 
a obra; um comunicando, que é o público a que se dirige; graças a isso 
defi ne-se o quarto elemento do seu processo, isto é, o seu efeito.

Roger Chartier, outro grande pesquisador das práticas de leitura, concorda com 
esse fenômeno, afi rmando que o leitor apreende o texto através “de suas próprias 
referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais” ( 2001, p. 20). Ou seja, as 
referências do leitor se integram ao texto nesse processo de entendimento. 

Jean Marie Goulemot (2001), em “Da leitura como produção de sentidos”, tam-
bém acrescenta que, no ato da leitura, não só a experiência vivida pelo leitor é evo-
cada, mas também a memória relativa às outras leituras passadas e às mais diversas 
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experiências culturais conhecidas no decorrer da vida. O leitor, ainda segundo Gou-
lemot, ao ler e “escutar” a obra — sentir o seu chamado e passar a penetrar as linhas 
e entrelinhas do texto —, é seduzido de tal forma que se encontra em uma experiên-
cia intensa, vivenciada como fundamental, cujo comprometimento e engajamento 
podem ser comparados aos do escritor na experiência de escrever. 

É justamente por isso que a experiência de leitura é uma experiência total, e esse 
encontro não deve ser sentido como um dever, mas como um encontro, um destino. 

O escritor argentino Jorge Luís Borges, em uma de suas aulas de História da Lite-
ratura na Universidade de Buenos Aires, aproxima-se dessa ideia de acolhimento da 
leitura literária quando, ao ser indagado sobre referências relativas às bibliografi as 
dos autores da literatura, responde aos alunos:

Por que vocês não estudam diretamente os textos? Se eles os agrada-
rem, bem; e se não, deixem-nos, já que a ideia da leitura obrigatória é 
uma ideia absurda: tanto valeria falar da felicidade obrigatória. Creio 
que a poesia é algo que se sente, e se vocês não sentem a poesia, se 
não têm sentimento da beleza, se um relato não os leva ao desejo de 
saber o que ocorreu depois, o autor não escreveu para vocês. Dei-
xem-no de lado, pois a literatura é bastante rica para oferecer-lhes 
algum autor digno de sua atenção, ou indigno hoje de sua atenção e 
que lerão amanhã. (BORGES, 1995, p. 107)

Temos, pois, que o sentido da literatura se efetiva a partir de três elementos 
fundamentais: o autor, a obra e o público. Ou seja, é na relação necessária entre 
esses três atores que ela se estabelece, que se efetiva a experiência leitora. Não 
há dúvida, portanto, quanto à importância de cada um no processo de criação e 
recriação da obra literária.

O grande desafi o da escola, muitas vezes, é despertar — ou construir — nos 
estudantes o desejo de participar da experiência leitora. Nesse sentido, 13 dos 
melhores contos de amor da literatura brasileira oferece um ótimo convite. 

Os contos descrevem sentimentos e vivências que difi cilmente não despertarão 
o interesse dos jovens, os quais, muitas vezes, estão justamente experimentando 
as primeiras paixões e aventurando-se nelas, em maior ou menor intensidade. As 
histórias selecionadas propiciarão curiosidade, encantamento, surpresas, identifi -
cação, estranhamento e empatia.

Como é possível observar na proposta da BNCC do Ensino Médio (2018), no cam-
po artístico-literário de Língua Portuguesa, busca-se a formação de leitores com-
preendidos em sua forma mais complexa, ou seja, a de alunos leitores-fruidores que 
se relacionem com a leitura de forma crítica e protagonista. 
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Ao exercerem diversas posições — leitores, apreciadores, artistas, criadores e 
curadores —, os alunos podem: 

Compreender os processos identitários, confl itos e relações 
de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, 
respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posi-
ções, e atuar socialmente com base em princípios e valores 
assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Hu-
manos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálo-
go, a resolução de confl itos e a cooperação, e combatendo 
preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018, p. 490).

Do mesmo modo que: 

Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, his-
tórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, reconhecendo suas variedades e viven-
ciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais 
e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de pre-
conceitos de qualquer natureza. (Ibidem)

Torna-se imprescindível, então, observar e ouvir os jovens leitores, considerando 
seus interesses e desafi os do momento, conhecimentos prévios e suas perspectivas 
de vida. Caso contrário, persistirá neles a difi culdade de construir uma relação com 
a leitura e, consequentemente, de participar do jogo de interpretação dos textos, 
das imagens e experiências sugeridas pelos autores. Sem criar vínculos e signifi ca-
dos com os textos, os jovens fi carão privados de uma excelente oportunidade de 
conhecer melhor a si próprios e o mundo, tanto o que os antecedeu quanto o do 
qual participam e o que ajudarão a construir.

Desse ponto de vista, o acesso à literatura no Ensino Médio pode contribuir de 
modo a garantir aos estudantes, além da preparação necessária para o prosse-
guimento dos estudos no ensino superior, também a formação de seu gosto pela 
leitura e de sua trajetória leitora. Nesse sentido, a literatura é capaz de colaborar 
diretamente para o desenvolvimento pessoal e exercício de cidadania, bem como 
de colocar os estudantes em sintonia com suas necessidades pessoais, e com as 
necessidades políticas, sociais e culturais de seu tempo.
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A DIFÍCIL CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

A juventude é um período da vida marcado por incertezas, fruto da transição entre 
a infância e a idade adulta. Como se não bastassem as várias mudanças físicas, 
incidem também as psíquicas e sociais, que resultam em expectativas, cobranças, 
angústias e inseguranças que se manifestam de modo singular em cada indivíduo, 
em cada contexto particular, familiar e social. É comum o jovem se sentir obrigado 
a (cor)responder às exigências da sociedade sobre suas escolhas, sejam elas afeti-
vas, culturais, sociais, profi ssionais etc. 

Se defi nir um (ou mais) projeto(s) de vida faz parte de todas as etapas da nossa 
existência, parece que, na juventude, esse tema se torna ainda mais presente, mui-
to provavelmente pela expectativa — às vezes pessoal, às vezes social — de que 
se defi nam os “melhores caminhos” para esses “quase adultos”. Por outro lado, 
muitas vezes, entre os jovens sobram dúvidas e faltam oportunidades — tanto para 
falar e compreender como para ampliar as referências sobre suas escolhas, habili-
dades, angústias e possibilidades. 

Nesse sentido, a escola pode ser um ambiente propício para que os estudantes 
se coloquem, tirem suas dúvidas e conheçam os diferentes caminhos possíveis 
para existir social, afetiva, cultural e economicamente. A literatura, por sua vez, é 
um ótimo dispositivo para que, dentro do ambiente escolar, os jovens se (re)conhe-
çam, se expressem e ampliem sua visão de mundo. 

Um livro que fala do amor — experiência que, mesmo em suas mais diferentes 
formas, será mais cedo ou mais tarde comum a todos os estudantes — é um ex-
celente caminho para se iniciar um diálogo e uma aproximação signifi cativa com 
cada um deles.

BREVE APRESENTAÇÃO DOS AUTORES 

A organizadora do livro, Rosa Amanda Strausz, nasceu no Rio de Janeiro, em 
1959, e estreou na literatura com o premiado livro de contos Mínimo Múltiplo Co-
mum, em 1991. Em seguida, encerrou a carreira de escritora para adultos por seu 
novo interesse: escrever para crianças e jovens. A autora gosta de abordar temas 
nem sempre retratados no universo infantojuvenil, como as novas confi gurações 
familiares, as relações sociais e entre classes e a violência urbana. Uma de suas 
obras, Uólace e João Victor (1998), foi adaptada para a TV dentro da série Cidade 
dos homens, dirigida pelo cineasta Fernando Meirelles.

Maria Valéria Rezende nasceu em uma família de intelectuais em Santos, tor-
nou-se freira aos 23 anos e, desde 1972, vive na Paraíba, onde se dedica à escrita 
e à educação popular. 
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Livia Garcia-Roza é uma psicanalista carioca e estreou na literatura em 1995. Os 
cinco romances que publicou fi zeram-na integrar o elenco de grandes escritores 
brasileiros. 

Lygia Fagundes Telles, nascida em São Paulo em 1923, passou a infância no in-
terior do estado. Formada em Direito, é membro da Academia Brasileira de Letras 
e também conhecida como “a dama da literatura brasileira” ou “a maior escritora 
brasileira viva”. 

Cíntia Moscovich é gaúcha, nascida em 1958, e, além de escritora, é também 
jornalista e tradutora. 

Lya Luft, do Rio Grande do Sul, é conhecida como tradutora de grandes nomes da 
literatura inglesa e alemã, mas também é poeta, ensaísta, romancista e memorialista. 

Marina Colasanti, ítalo-brasileira, nasceu na então colônia italiana da Eritreia em 
1937. É escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástica, sempre transitan-
do entre a imagem e a palavra. 

Luis Fernando Verissimo, gaúcho nascido em 1936, é escritor, cartunista, tradutor, 
roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário e 
revisor de jornal. É ainda músico.

Raul Pompéia nasceu em 1863, tornou-se jornalista, abolicionista e republicano, 
defendendo suas ideias com destemor. Morreu em 1895, no Rio de Janeiro.

Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. Foi 
inúmeras vezes apontado como o maior poeta brasileiro do século XX, destacan-
do-se como fi gura importante no movimento Modernista. Com obras publicadas 
em diferentes países, se notabilizou  por versos em uma linguagem simples, crítica 
e bela. Além de poesia, escreveu também contos, crônicas e uma novela.

Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e morreu em 1908. Con-
siderado um mestre da escrita e, especialmente, do gênero conto, soube esmiuçar 
a alma humana e emocionar os leitores. 

João do Rio era carioca, nascido em 1881, batizado como Paulo Barreto. Tor-
nou-se João do Rio e, com seus textos, rompeu os limites entre a reportagem, o 
conto e a crônica de costumes. Faleceu em 1921.

Caio Fernando Abreu nasceu em 1948, na cidade de Santiago, quase frontei-
ra com a Argentina, e passou sua vida adulta em São Paulo. Conhecido por seus 
textos sensíveis, profundos e sensuais, é muito querido e citado até hoje, mesmo 
tendo falecido jovem, em 1996.  

Paulo Mendes Campos era mineiro, nascido em 1922. Foi um grande escritor, 
poeta e jornalista brasileiro, falecendo em 1991 e deixando 15 livros publicados, 
entre poemas e crônicas. 

Ótima leitura!
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

Podemos afi rmar que as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no con-
texto do Ensino Médio, devem propiciar aos estudantes o refi namento de habili-
dades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso implica tanto na ampliação 
contí nua de saberes relativos à  criação, ao funcionamento e à  circulação dos textos 
quanto no desenvolvimento da capacidade de refl exão sistemática sobre a língua e 
a linguagem. Com essa visão, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também 
propõe que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da língua portuguesa, 
no Ensino Médio, apresentem-se organizados em quatro eixos: oralidade, leitura, 
escrita e conhecimentos sobre língua e norma padrão.

A literatura não é proposta como eixo, mas como campo de atuação em que 
as práticas de linguagem se realizam. Nesse sentido, a BNCC aborda os campos 
“literário, político-cidadão e investigativo”, visando às diversas formações para o 
estudante do Ensino Médio. Ou seja, propõe uma formação estética por meio do 
contato com a literatura, além de 

[...] uma formação para o exercício da cidadania, que envol-
ve a condição de se inteirar dos fatos do mundo, opinar e 
agir sobre eles; uma formação que contempla a produção 
do conhecimento e a pesquisa. (BRASIL, 2018, p. 506)

Com base nessa organização, 

“[...] o campo literário envolve as práticas com textos que 
possibilitem a fruição de produções literárias e favoreçam 
experiências estéticas” (Ibidem). 

Nesse sentido, a literatura é destacada em sua função estética, como fenômeno ar-
tístico capaz de promover a fruição. 
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Considerando as orientações da BNCC para Língua Portuguesa: 

(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/
escuta de textos literários, percebendo diferenças e even-
tuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de 
apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural 
e aguçar a perspectiva crítica. 
(EM13LP53) Produzir apresentações e comentários apre-
ciativos e críticos sobre livros, fi lmes, discos, canções, es-
petáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, 
vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comenta-
das, fanzines, e-zines etc.). 
(EM13LP54) Criar obras autorais, em diferentes gêneros 
e mídias — mediante seleção e apropriação de recursos 
textuais e expressivos do repertório artístico —, e/ou pro-
duções derivadas (paródias, estilizações, fanfi cs, fanclipes 
etc.), como forma de dialogar crítica e/ou subjetivamente 
com o texto literário.  (Ibidem, p. 526)

Propomos, a seguir, atividades que podem ser realizadas com estudantes antes, 
durante e depois da leitura deste livro. 

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

A língua está constantemente em transformação e essa tendência à mudança é da 
própria natureza da linguagem. O reconhecimento do direito à diversidade linguística 
está explicitado na “Declaração Universal dos Direitos Linguísticos”, assinada em 1996 
pela UNESCO, e revela, para além da necessidade de ações políticas que visem ga-
ranti-la, também a necessidade de criar, na sociedade mais ampla, “uma consciência 
dessa realidade multilíngue, que deve ser considerada como uma riqueza cultural da 
nação, e não como um perigo à sua unidade”, tal como afi rma Marcos Bagno (2005). 

Essa conscientização das mudanças naturais e culturais da língua tem, na escola, 
um de seus promotores mais importantes: por um lado, garantindo a todos o acesso 
à gramática; por outro, reconhecendo as especifi cidades regionais e geracionais que 
criam novos termos e formas de expressão.

Atualmente, o uso constante das redes sociais originou, especialmente entre os 
“nativos digitais”, novos modos de expressão e comunicação. A escrita de diários, 
cartas e textos longos, por exemplo, parece ter caído em desuso, mas isso não signi-
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fi ca, necessariamente, que os jovens não expressem — ou não encontrem modos de 
expressar – seus sentimentos por escrito.

1. Realize uma conversa em sala de aula sobre os modos de se comunicar atu-
almente. Como são feitas as conversas e as declarações de amor nos dias de 
hoje? Quais os recursos mais utilizados? 

2. Busque reportagens para ler em sala sobre o amor em tempos de redes 
sociais. Por exemplo: “Como a internet e as redes sociais afetam os 
namoros e relacionamentos”. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2017/06/04/interna_
revista_correio,599953/como-as-redes-sociais-interferem-nos-relacionamentos-
modernos.shtml. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

3. Leia o poema “Todas as cartas de amor são ridículas”, de Fernando Pessoa
Disponível em: Revista Prosa Verso e Arte: 
https://www.revistaprosaversoearte.com/todas-as-cartas-de-amor-sao-ridiculas-
alvaro-de-campos-fernando-pessoa/. Acesso em 10 de setembro de 2020.

Todas as cartas de amor são
Ridículas.
Não seriam cartas de amor se não fossem
Ridículas.
Também escrevi em meu tempo cartas de amor,
Como as outras,
Ridículas.
As cartas de amor, se há amor,
Têm de ser
Ridículas.
Mas, afi nal,
Só as criaturas que nunca escreveram
Cartas de amor
É que são
Ridículas.
Quem me dera no tempo em que escrevia
Sem dar por isso
Cartas de amor
Ridículas.
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A verdade é que hoje
As minhas memórias
Dessas cartas de amor
É que são
Ridículas.

(Todas as palavras esdrúxulas,
Como os sentimentos esdrúxulos,
São naturalmente
Ridículas)

Perguntas norteadoras: 

•  Vocês concordam com o poema? Por quê? 
•  É possível não ser ridículo quando se está apaixonado? 

Instigue uma conversa livre sobre os diferentes modos de expressar os sentimen-
tos por escrito (o que é clichê, o que é ser original, uso de metáforas, fi guras de 
linguagem etc.).

4. Assista a dois fi lmes que tratam do amor — e da comunicação amorosa — em 
épocas bem diferentes: 

• Nunca te vi, sempre te amei (David Hugh Jones, EUA, 1984). Trailer dispo-
nível em: http://www.adorocinema.com/fi lmes/fi lme-30268/. Acesso em 08 de 
setembro de 2020. 

• Medianeiras: Buenos Aires na era do amor virtual (Gustavo Taretto, Argentina, 
2011). Trailer disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yVUQx99jzHQ. 
Acesso em 08 de setembro de 2020. 

Proponha uma roda de conversa sobre as diferenças e semelhanças entre as for-
mas de comunicação e expressão nos dois fi lmes.

5. Forme grupos de quatro estudantes e peça que criem uma personagem que 
está apaixonada por outra — eles devem imaginar suas características físicas e 
de personalidade, sua idade, em que época vive, onde mora, com que traba-
lha, onde conheceu a pessoa amada etc. Em seguida, eles devem escrever uma 
declaração de amor para essa pessoa. O exercício possibilita que os estudantes 
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escolham se a declaração será via WhatsApp, via redes sociais, e-mail, carta, 
rádio etc. O importante é que realizem um exercício criativo de imaginação de 
uma personagem e de escrita da declaração de amor, seja gravada em áudio 
ou falada pessoalmente.  

Os grupos devem apresentar as personagens criadas e compartilhar suas 
declarações de amor com a classe inteira, por meio da leitura em voz alta ou 
de performance teatral, conforme for estabelecido previamente.  

Depois, devem trocar de papéis, e cada grupo vai responder a uma declara-
ção de amor, incorporando a personagem que recebeu a mensagem. O grupo 
deve levar em consideração: quais emoções a carta despertou? O amor é cor-
respondido? O principal é responder a declaração de forma criativa.

Levante e reconheça com os alunos as diferentes formas de linguagem uti-
lizadas nas declarações: formal, coloquial, emotiva, sóbria, bem-humorada, 
concisa, prolixa, hermética etc.

Para trabalhar essas características e, ao mesmo tempo, aproximar os estu-
dantes da leitura por vir, observe, por exemplo, a diferença entre a descrição 
de um beijo em trechos dos contos de Machado de Assis (A), Caio Fernando 
Abreu (B) e Cíntia Moscovich (C): 

A. “Que não possamos ver os sonhos uns dos outros! D. Severina 
ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz; ter-se-ia visto dian-
te da rede, risonha e parada; depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, 
levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, 
namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas 
cálidas, principalmente novas — ou, pelo menos, pertenciam a algum 
idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. Duas três e 
quatro vezes a fi gura esvaía-se, para tornar logo, vindo do mar ou de 
outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a 
graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe 
outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que inclinando-
-se, ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo 
na boca” (pp. 155-156).

B. “Há uma espécie de heroísmo então quando estendo o braço, alon-
go as mãos, abro os dedos e brota. Toco. Perto da minha a boca se 
entreabre lenta, úmida, cigarro, chiclete, conhaque, vermelha, os den-
tes se chocam, leve ruído, as línguas se misturam. Naufrago em tua 
boca, esqueço, mastigo tua saliva, afundo. Escuridão e umidade, calor 
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rijo do teu corpo contra a minha coxa, calor rijo do meu corpo contra 
a tua coxa. Amanhã não sei, não sabemos”. (p. 176). 

C. “Quando nos levantamos, Edward se aproximou de mim e me to-
cou o braço. Eu estaquei, paralisada de horror e de extravagante fas-
cínio. Ele aproximou-se e beijou-me os olhos e a boca. Doce, como 
era doce, a delicadeza que não conhecera em homem algum”.  (p. 53).

Como podemos observar nesses exemplos, ao escrever, é possível ser observador 
ou sentir na própria pele a experiência (1a ou 3a pessoa). É possível descrever deta-
lhadamente o que se passa na cena ou criar uma narrativa com sensações e substan-
tivos, usando-se de uma linguagem mais formal, como a de Machado de Assis (A), 
ou coloquial, como a de Caio Fernando Abreu (B).

A. “D. Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz; 
ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada; depois inclinar-se, pe-
gar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos 
braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, 
que eram lindas cálidas, principalmente novas.” (p. 155) 

B. “Perto da minha a boca se entreabre lenta, úmida, cigarro, chiclete, 
conhaque, vermelha, os dentes se chocam, leve ruído, as línguas se 
misturam.” (p. 176)

Por linguagem formal, podemos compreender: aquela utilizada em situações 
mais formais, em que se procura seguir a gramática da norma culta. É muito utilizada 
em situações profi ssionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade entre os 
interlocutores, ou seja, em situações marcadas pela seriedade.

Por linguagem coloquial, podemos entender: um texto com uma linguagem mais 
cotidiana, utilizada em situações informais e que reproduzem, por exemplo, a lin-
guagem utilizada em conversas entre amigos. Escreve-se de maneira descontraída e 
regional, com o intuito de ser facilmente compreendido. Na linguagem coloquial é 
recorrente a utilização de gírias, palavras comuns do dia a dia, e o modo de constru-
ção das frases assemelha-se à oralidade. 

Tanto a linguagem formal quanto a coloquial são variantes linguísticas corretas e 
possuem o intuito de comunicar. No entanto, são utilizadas em contextos distintos e 
também provocam experiências distintas no leitor. 
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Como afi rma o linguista Pasquale Cipro Neto (2010): 

Não se fala em certo e errado; fala-se em  “situação comunicativa ”,  “va-
riedade linguística ” etc. Talvez não seja exagero repetir: em termos de 
linguagem, o que é adequado numa situação pode não ser em outra. 

É importante trabalhar com os estudantes o reconhecimento do que provoca o 
uso das diferentes variações linguísticas, para que, a partir daí, eles também passem 
a procurar — e a encontrar — a sua própria voz no ato de narrar, de acordo com o 
objetivo de seus textos.

É possível encontrar material de referência sobre o tema nas seguintes colunas de 
Pasquale Cipro Neto na Folha de S.Paulo:

• “O fi m do dito cujo.” Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
cotidian/ff131107.htm. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

• “Informalidade e norma padrão.” Disponível em: https://www1.folha.uol.
com.br/fsp/cotidian/ff1103201009.htm. Acesso em 10 de setembro de 2020.

• “Botam a gente comovido como o diabo.” Disponível em: https://www1.folha.
uol.com.br/fsp/cotidian/ff1504201003.htm. Acesso em 10 de setembro de 2020.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

A expressão “lugar de fala” tem sido foco de muitos debates nos últimos anos. Esse 
conceito pretende evidenciar o quanto é importante que pessoas que vivem dife-
rentes realidades possam ser protagonistas de narrativas, ou seja, tenham suas vozes 
escutadas e legitimadas no processo de construção de conhecimentos. Pessoas que 
sofrem alguma violência ou que foram historicamente silenciadas, por exemplo, en-
contram nessa perspectiva espaço para falar ao mundo sobre sua experiência. 

Considerando uma realidade histórica e social marcada por racismo, homofobia, 
machismo etc., essa discussão tem levantado debates signifi cativos sobre novas 
compreensões da história, de práticas culturais e direitos civis. 

É importante ressaltar que a expressão não pretende calar os que falam sobre 
determinado assunto sem vivência própria, mas sim evidenciar a importância de que 
outras vozes também ecoem na sociedade. 

No campo da literatura, a noção de lugar de fala surge em movimentos como o da 
“literatura marginal”, ou “literatura da alteridade”, dando visibilidade a escritores e 
personagens que estiveram à margem e silenciados ou, principalmente, que sempre 
tiveram suas histórias narradas por outras pessoas ou grupos sociais.
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1. Para trabalhar os autores como personagens de seu tempo, peça que os es-
tudantes realizem uma pesquisa na internet sobre o conceito de lugar de fala.

Perguntas norteadoras:

•  O que é lugar de fala?
•  Qual sua origem?
•  Essa discussão tem importância do ponto de vista pessoal, social, cultural, 

econômico?
•  Como essa importância se revela? Por quê?

É possível encontrar material para alimentar o debate em:

• Nexo Jornal: “O que é ‘lugar de fala’ e como ele é aplicado no debate público” 
(2017). Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-
que-%C3%A9-%E2%80%98lugar-de-fala%E2%80%99-e-como-ele-%C3%A9-
aplicado-no-debate-p%C3%BAblico. Acesso em 07 de setembro de 2020. 

• Canal Quebrando o tabu: “O que é lugar de fala: desenhando” (2019). Dis-
ponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CrDsaP9RM2g. Acesso em 
07 de setembro de 2020.

• Canal GNT: “Djamila Ribeiro quebra a internet falando sobre lugar de fala” 
(2017). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AINEmjM4Ki4&list
=RD5fBhjPzXNi4&index=13. Acesso em 10 de setembro de 2020.

• Canal GNT: “Lugar de fala X lugar de cala: quando o silêncio é respeito 
ou omissão ao racismo?” (2020). Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=mVrTgPcIUgw&feature=youtu.be&app=desktop. Acesso em 07 de 
setembro de 2020.

Os alunos devem preparar uma apresentação (individual ou em grupo) para a 
classe, respondendo às perguntas norteadoras com base na própria compreensão e 
interpretação da pesquisa realizada.

2. A partir das preferências pessoais com relação aos contos, os alunos devem 
realizar pesquisas para conhecer melhor cada um dos autores do livro.

A título de exemplo, podemos  citar o caso de Caio Fernando Abreu. Os 
alunos devem procurar entrevistas com o escritor, conhecer melhor sua perso-
nalidade e motivações para a escrita, o tempo em que viveu, outros textos de 
sua autoria etc. Essa pesquisa pode ser realizada na internet, na biblioteca da 
escola ou da cidade, em conversa com leitores do escritor etc.
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Perguntas norteadoras para as pesquisas: 

•  É possível (re)conhecer a personalidade, o tempo histórico e as inquietações de 
Caio em seu texto, em sua obra? Como? Por quê? 

Sugestões de materiais a serem consultados para o exemplo: 

• Livraria Blooks: “70 anos de Caio Fernando Abreu” (2018). Disponível em: 
https://medium.com/blooks/70-anos-de-caio-fernando-abreu-1f0452b11aaa. 
Acesso em 07 de setembro de 2020. 

• Podcast do Nexo Jornal: “Como Começar a ler Caio Fernando Abreu” (2019). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9kpSkfcUL3Y. Acesso em 
07 de setembro de 2020. 

Esse exercício deve ser realizado com todos os autores presentes no livro, que po-
dem ser escolhidos a partir das preferências dos alunos ou distribuídos aleatoriamente.  

Por exemplo: 

• Jornal Opção: “Lygia Fagundes Telles: a mulher que pode tornar visível 
a ignorada literatura brasileira” (2016). Disponível em: https://www.
jornalopcao.com.br/opcao-cultural/lygia-fagundes-telles-mulher-que-
pode-tornar-visivel-ignorada-literatura-brasileira-62117/. Acesso em 10 de 
setembro de 2020. 

• Hoje em dia: “Filme sobre Lygia Fagundes Telles retrata mulher corajosa” 
(2017). Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/fi lme-
sobre-lygia-fagundes-telles-retrata-mulher-corajosa-1.576566. Acesso em 
10 de setembro de 2020.

• Nova Escola: “Contos de Clarice Lispector e Machado de Assis mostram 
retrato da vida no Brasil: Histórias de autores clássicos revelam como as 
pessoas estudavam, trabalhavam e se divertiam nos séculos 19 e 20” 
(2018). Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/11834/contos-de-
clarice-lispector-e-machado-de-assis-relatam-a-vida-no-brasil. Acesso em 10 de 
setembro de 2020. 

• Coletivo Leitor: “Por que livros são incanceláveis” (2020). Disponível em: 
https://www.coletivoleitor.com.br/por-que-livros-sao-incancelaveis/#:~:text=Enclausurar%20
as%20complexas%20rela%C3%A7%C3%B5es%20entre,mudar%20de%20ideia%2C%20
t%C3%A3o%20naturais. Acesso em 10 de setembro de 2020. 
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3. Em grupos, os alunos devem preparar uma apresentação criativa para a clas-
se sobre o que é lugar de fala, buscando diferentes exemplos para justifi car 
sua origem e onde o conceito se aplica, tanto nos autores das obras lidas e 
estudadas como em outros contextos atuais. Por exemplo, como o conceito 
se revela na comunidade negra, imigrante, pobre, LGBTQ+, de portadores 
de defi ciência, jovens, idosos, mulheres etc. Para a apresentação, os alunos 
podem utilizar cartazes, programas de edição, teatro, podcast, vídeos, repor-
tagens, entrevistas etc.

Material de apoio:

• Anistia Internacional Brasil: “Jovem Negro Vivo”. Disponível em:  https://
www.youtube.com/watch?v=lM2To-4c51M&feature=youtu.be&t=14. 
Acesso em 10 de setembro de 2020. 

• Gabi Oliveira no TEDxUnirio: “Um novo olhar sobre a pessoa negra; 
novas narrativas importam”. Disponível em: https://www.ted.com/talks/
gabi_oliveira_um_novo_olhar_sobre_a_pessoa_negra_novas_narrativas_
importam?language=pt-br. Acesso em 10 de setembro de 2020.

• BBC News Brasil: “Jovem Xavante cria canal no YouTube para combater 
preconceito: ‘Pensam que deixo de ser indígena por usar smartphone’”. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46427800. Acesso em 
10 de setembro de 2020.

• Folha de S.Paulo: “Lugar de fala combate um universalismo silenciador, 
diz professora”. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
ilustrissima/2019/07/lugar-de-fala-combate-um-universalismo-silenciador-diz-
professora.shtml. Acesso em 10 de setembro de 2020.

• Carta Campinas: “Jovens são mais prejudicados com crise econômica e retirada 
de direitos da população” (2019). Disponível em: https://cartacampinas.com.
br/2019/05/jovens-sao-mais-prejudicados-com-crise-economica-e-retirada-
de-direitos-da-populacao/. Acesso em 10 de setembro de 2020.

• El País. “Jovens que não estudam nem trabalham: escolha ou falta de 
opções?”. Disponível em:  https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/
economia/1521229056_606414.html. Acesso em  10 de setembro de 2020.

4. Por fi m, realize um ciclo de apresentações e debate sobre o conceito de 
lugar de fala.
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ATIVIDADES PÓS-LEITURA

O termo “protagonista” refere-se à ideia de “ator principal”, ou seja, um agente 
importante da ação. Quando falamos em protagonismo juvenil, trazemos à tona a 
necessária atuação dos jovens como personagens principais da aprendizagem, de 
uma iniciativa, de um projeto e mais: de suas próprias histórias. 

De acordo com o educador Antônio Carlos Gomes da Costa: 

O Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade de ação educativa, 
é a criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jo-
vens envolver-se em atividades direcionadas à solução de problemas 
reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. 
(COSTA, 2001)

Esses espaços e condições se traduzem em experiências em que o jovem, em 
processo de construção de autonomia, autoconfi ança e autodeterminação, pode 
experimentar a realidade que o cerca, reconhecendo-se como um agente capaz 
de produzir mudanças nessa realidade — mudanças que podem gerar uma vida 
melhor tanto para ele como para sua família, sua escola, seu bairro, sua cidade, 
seu país. 

Nessa fase da vida, os estudantes estão, em muitos casos, construindo sua identi-
dade pessoal, social e seu projeto de vida. Esse percurso entre “quem sou” e “quem 
eu gostaria de ser” nem sempre é evidente, fácil e tranquilo — ao contrário, na maio-
ria das vezes, é marcado por confl itos, angústias e dúvidas. 

Através da literatura e de um trabalho pedagógico criativo e acolhedor, que une 
planejamento, diálogo e práticas, os estudantes podem passar a se (re)conhecer e 
se expressar melhor, identifi car seus potenciais, interesses, desejos e também defi nir 
caminhos para alcançar seus objetivos.

Investir no espírito criativo e empreendedor dos jovens, a partir de uma temática 
instigante e desafi adora como o amor, pode gerar um percurso formativo de desco-
bertas e muitas realizações. Afi nal, o primeiro passo para formular um projeto de vida 
é, sem dúvida, perceber-se enquanto sujeito capaz de ideias e pensamentos próprios.

1. Pesquise histórias de amor contadas atualmente. Por exemplo, o fi lme Your 
name (Mitsuha Miyamizu, 2017). O trailer está disponível em: http://www.
adorocinema.com/fi lmes/fi lme-249877/. Acesso em 10 de setembro de 2020. 
Ou a seleção “10 Mangás com ótimas histórias de amor”, disponível em: https://
yokaipop.com.br/2411/mangas-de-amor/. Acesso em 10 de setembro de 2020.



27

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

2. Os alunos devem ser incentivados a escrever um conto em que narrem uma 
história de amor contemporânea, representativa de seu tempo e espaço, a 
partir de um lugar de fala (pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa 
e considerar, por exemplo, as conquistas de direitos sociais e de gênero, os 
confl itos ainda existentes, os preconceitos, as oportunidades etc.).

3. Produza uma “Coletânea de contos de amor do século XXI” de cada turma, 
que pode ser em formato digital (em PDF). 

4. Organize o lançamento virtual (e/ou presencial) com os autores e convidados. 
A BNCC afi rma ser importante que os estudantes possam: 

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições 
orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literá-
rias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jo-
grais, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras 
da própria autoria (poemas, contos e suas variedades, ro-
teiros e microrroteiros, videominutos, playlists comenta-
das de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, in-
serindo-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo. 
(BRASIL, 2018, p. 525)

Para aproximar os alunos da cultura dos saraus, assistir em sala ao vídeo: “Pedagogia 
dos saraus: poesia como voz, arte e inclusão” (2019). Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=uu3_tt-UoD4. Acesso em 10 de setembro de 2020.

1. Apresente aos alunos os microcontos: textos literários que podem ser compa-
rados à linguagem contemporânea do Twitter, por exemplo, no qual deve-se 
expressar uma ideia com poucas palavras. Na seção Aprofundamento, ofere-
cemos mais detalhes sobre esse formato e algumas sugestões de referência.

 2. Assista ao vídeo “Pedagogia dos Saraus” (SisEB São Paulo, 2020), disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=hVnolKrsEPc. Acesso em 10 de 
setembro de 2020. A partir das orientações do vídeo, você pode adaptar o 
evento à realidade escolar e organizar um sarau com os alunos da classe e, 
posteriormente, da escola, com textos autorais e de escritores escolhidos 
pelos estudantes e professores. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Sabemos que, para formar um leitor, não basta ensinar a decodifi car as letras. 
Ensinar a ler envolve ensinar a interpretar o texto e a relacioná-lo com a vida, inte-
grando experiências que, a partir dessa fusão, transformam-se em outras.

O contato direto com um texto literário, além de poder provocar no leitor expe-
riências subjetivas diversas, permite também conhecer melhor o tempo histórico, 
os desafi os sociais e pessoais que se colocam na época — tanto da vida como da 
narrativa criada por cada autor. 

Podemos pensar que a literatura é também veiculadora de cultura e, portanto, 
lugar para construção de valores, apropriação de gestos e expressões que reme-
tem a um universo simbólico e concreto, situado em um tempo e em um espaço. 

Dessa forma, a literatura, a história, a arte, a sociologia e todas as disciplinas 
podem caminhar integradas e oportunizar uma cultura de participação, criati-
vidade e diálogo em que os jovens podem interagir como sujeitos e pesquisa-
dores de um tempo, de uma sociedade e de uma política, atuando na história 
como protagonistas. 

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

Sociologia/ Filosofi a 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2004) evidenciou um fenômeno recente 
que nomeou como “amor líquido”. O pesquisador faz uma dura crítica aos tempos 
atuais, principalmente com relação aos vínculos entre os indivíduos e entre eles e 
a sociedade. Segundo o autor, atualmente, os laços entre as pessoas tendem a ser 
menos frequentes e duradouros, tão frágeis e fugazes que “escorrem pelo vão dos 
dedos” — daí a ideia de amor líquido. 

As relações amorosas, os vínculos familiares e até mesmo os relacionamentos em 
“redes”, segundo Bauman, estão se tornando cada vez mais fl exíveis e volúveis.

Em seu livro Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos, o autor analisa 
as relações amorosas dentro do que ele também chama de “modernidade líquida”, 
ou seja, tempos em que nada dura, nada permanece, tudo muda rapidamente, sem 
a constância de antigamente. O autor discorre também sobre a difi culdade atual de 
uma comunicação afetiva em um mundo onde tudo parece ser feito às pressas e a 
necessidade de solidifi car relações está suspensa. 
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1. Solicite que os alunos realizem uma pesquisa sobre os conceitos de 
modernidade líquida e amor líquido, de Zygmunt Bauman. A pesquisa pode 
ser realizada via internet ou na biblioteca da escola e da cidade. Por exemplo, 
entrevista com o autor, publicada pela revista IstoÉ: “Vivemos tempos 
líquidos. Nada é para durar”. Disponível em: https://istoe.com.br/102755_
VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/. Acesso em 08 
de setembro de 2020. 

Perguntas norteadoras: 

• O que é modernidade líquida? 
• O que é amor líquido? 
• O que esses conceitos dizem sobre a realidade atual? 

2. Apresente o vídeo da entrevista com o sociólogo e discuta com a turma o conceito 
de amor líquido. O vídeo é distribuído pelo canal Fronteiras do Pensamento 
(2011). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=POZcBNo-D4A. 
Acesso em 08 de setembro de 2020. 

3. Discuta com os estudantes os principais aspectos levantados pelo sociólogo e 
proponha um debate sobre como sentem e observam, em suas experiências 
pessoais, a construção de vínculos na atualidade, a durabilidade das relações, 
as conquistas,  os confl itos e  as consequências dessa realidade.  

Bauman, ao refl etir sobre a “liquidez” nos relacionamentos humanos na contem-
poraneidade, caracteriza uma incapacidade moderna de manter uma forma mais 
defi nida, o que leva as pessoas a buscarem relações mais fugazes. Consequente-
mente, benefi ciam-se com as novas experiências possíveis, mas também sofrem as 
angústias geradas por vínculos menos estáveis. 

Segundo o autor, na atualidade, a parceria entre as pessoas passa a ser experi-
mentada como bem de consumo, mercadoria, ou seja, algo instantâneo, consumido 
enquanto for útil e prazeroso e, depois, descartado e substituído.

Bauman destaca que a fragilidade dos vínculos reside no fato de que os indivídu-
os — imersos em uma cultura de consumo somada à cultura da exposição constante 
em redes sociais — esperam vivenciar apenas prazer nas relações, sem conseguir 
lidar com desafi os, tristezas e difi culdades. 
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Outro aspecto destacado é que esse fato também pode gerar relacionamentos 

amorosos com características muito diferentes de outras épocas, apresentando con-

fi gurações mais plurais e com modos de organização e vínculos bem diversos (dos 

ideais românticos tradicionais de estabilidade, segurança e fi delidade, por exem-

plo, aos ideais contemporâneos que prezam por privacidade, autonomia, indepen-

dência e liberdade). 

Trazer esses elementos para a discussão vai aprofundar a refl exão coletiva e indi-

vidual acerca do tema. O professor pode, ainda, perguntar: como isso é vivenciado 

pelos estudantes? Quais as mudanças históricas, culturais e sociais implicadas? 

Como isso foi vivido em outras épocas e culturas? 

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Sociologia / Filosofi a

1. Assista ao vídeo: “Bauman: diálogo da segurança e do efêmero” (Café Filosófi co 

CPFL, 2018). Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=LoxeltkRspY. 

Acesso em 05 de setembro de 2020. 

Sabemos que, com o surgimento da internet, houve a criação de novos ambientes 

nos quais as trocas e os vínculos entre as pessoas se efetivam. A sociedade é in-

fl uenciada por essas novas formas de se relacionar e a insurgência das redes sociais 

— com sua instantaneidade, seus formatos e suportes — gera, por sua vez, novas 

comunidades e sociedades. 

As redes sociais têm sido palco de muitos debates importantes, que produzem 

refl exões sobre novos modos de se relacionar e se mobilizar (ou não) através inter-

net, bem como sobre as consequências disso na vida das pessoas, especialmente 

na dos jovens.  

Dos aplicativos de relacionamento ao isolamento social, do desconfi namento à 

depressão, da “cultura do cancelamento” ao “ativismo digital”, muitos são os usos 

e sentidos possíveis das tecnologias no nosso dia a dia. Como os estudantes vivem e 

observam esses fenômenos? Quais usos fazem das redes sociais e suas consequên-

cias? Quais sentidos podem ser ampliados? 

Proponha um ciclo de debates com os alunos sobre as relações entre os indivíduos 

e a coletividade nas redes sociais: como encontram afi nidades e como lidam com a 

diferença — o “eu e o outro”, o “perto e o longe” — na sociedade atual.



31

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

Perguntas norteadoras: 

• As redes sociais estreitam os laços ou tornam as pessoas isoladas? 
• As experiências efêmeras também podem ter signifi cados duradouros? 
• Como os estudantes sentem e observam a existência e a permanência dos 
vínculos atualmente? 
• Como isso se refl ete em sua personalidade, em seus projetos de vida? 
• No conto “Emanuel”, de Lygia Fagundes Telles (p. 27), a narradora compar-
tilha sua experiência com um misterioso namorado, que ninguém conhece. 
As perguntas dos amigos curiosos estimulam a criatividade da narradora, que 
passa a responder — e a compartilhar seus pensamentos com os leitores — a 
respeito desse seu tipo ideal. Será realidade ou fi cção esse relacionamento da 
narradora com Emanuel? Como os jovens vivem e percebem a realidade produ-
zida — e desejada — nas redes sociais e a que vivem de fato?

Materiais de apoio: 

• Coletivo Leitor: “Cancelar ou não: será essa a questão?” (2020). Disponível 
em: https://www.coletivoleitor.com.br/cancelar-ou-nao-sera-essa-a-questao/. 
Acesso em 10 de setembro de 2020. 

• El País: “Nós somos o ‘Big Brother’: o que Byung-Chul Han escreve sobre as 
redes sociais”. (2018) Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/09/
cultura/1518186464_156425.html. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

• El País: “Usuários do TikTok e fãs do K-pop dizem que esvaziaram o comício de 
Trump”. (2020) Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-06-21/
usuarios-do-tiktok-e-fas-do-k-pop-dizem-que-esvaziaram-o-comicio-de-trump.
html. Acesso em 10 de setembro de 2020.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Sociologia / Filosofi a

A partir da leitura de um livro que apresenta tantas formas de sentir, viver e expressar 
o amor — experiência essa tão comum a todos e, ao mesmo tempo, tão singular a 
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cada pessoa —, os estudantes são convidados a acessar e a legitimar suas próprias 
vivências. Nesse sentido, se é importante que desenvolvam diferentes habilidades 
e competências de leitura e escrita, é também, e principalmente, fundamental que 
exercitem sua capacidade refl exiva, argumentativa e criativa de reconhecimento, 
construção e expressão de suas próprias opiniões.

1. Assista ao fi lme Brilho eterno de uma mente sem lembranças (Michel 
Gondry, 2004), sobre as desventuras de um casal que, após se separar, 
resolve apagar da memória sua história de amor.

2. Leia as duas resenhas:  

• “A persistência da memória” (Folha de S.Paulo, 2004). Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2307200407.htm. Acesso em 
29 de setembro de 2020. 

• “Brilho eterno de uma mente sem lembranças: 9 curiosidades sobre o 
fi lme que está de volta à Netfl ix” (Rolling Stone, 2019). Disponível em: 
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/brilho-eterno-de-uma-mente-
sem-lembrancas-7-curiosidades-sobre-o-fi lme-que-esta-de-volta-netfl ix/. 
Acesso em setembro de 2020.

3. A partir da leitura dos contos literários, da pesquisa sobre o sociólogo, do 
fi lme acima indicado, das resenhas e da experiência pessoal de cada um, 
solicite que os alunos escrevam resenhas críticas sobre as relações pessoais 
na atualidade e compartilhem a leitura em sala, para debate sobre o tema.

Como resenha crítica, entendemos um texto de informação e opinião, cuja prin-
cipal função é apresentar um conteúdo, demonstrando diferentes pontos de vista 
e, também, a do próprio autor do texto. Os estudantes devem ser estimulados a 
entrevistar pessoas, pesquisar em diferentes fontes e, a partir dessa coleta, construir 
e defender suas próprias opiniões.
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APROFUNDAMENTO

Segundo o professor Marcos Bagno (2005, p. 76):

[...] faz parte da educação linguística o acesso pleno e frutífero ao pa-
trimônio literário de uma nação e de um idioma. Entretanto, na escola 
brasileira, e até os dias de hoje, a educação literária ainda se resume 
aos seguintes procedimentos:

1. Ligar a literatura a uma suposta evolução cronológica, o que re-
mete à necessidade de “começar pelo começo”, exigindo do aluno 
a aproximação a padrões e usos linguísticos muito distantes de seus 
usos mais imediatos [...].

2. Fornecer um quadro da época, com os principais acontecimentos.

3. Informar sobre as tendências estéticas em vigor: as Escolas Literá-
rias. Ou, ainda, arrolar as características da Escola a que pertence(m) 
o(s) autor(es) estudado(s).

4. Apresentar dados biográfi cos do autor.

5. Resumir a obra. Se prosa: tema, personagens principais, enredo, 
espaço e tempo. Se poesia: o conteúdo, as rimas, o ritmo, as imagens.

Para Bagno, não se pode desconsiderar a gramática nem a pertinência da con-
textualização da obra literária, especialmente no ensino de língua portuguesa. No 
entanto, o autor destaca a importância de que, para além desse trabalho pedagó-
gico com a língua escrita, também seja feito um complementar, em que a língua é 
experimentada de modo vivo, dinâmico e livre. 

O autor afi rma: 

A insistência quase exclusiva nessa contextualização faz com que as 
informações sobre a literatura tenham se constituído na totalidade da 
educação literária, principalmente no curso médio. Desse modo, fi ca 
relegada a segundo plano a leitura efetiva do texto, substituída por 
sua paráfrase ou comentário. (Ibidem, p. 77)
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Nesse sentido, é muito importante que os estudantes tenham a oportunidade de 
vivenciar a literatura como expressão de suas próprias inquietações. 

Em  Literatura: leitores e leitura (2001), a professora e pesquisadora Marisa Lajolo 
nos presenteia com uma vasta refl exão sobre o valor da literatura e suas contribui-
ções para a humanidade, transformada por e com ela ao longo da história. Dividido 
em 15 capítulos, o livro destaca que, em todos os tempos, as pessoas vivem sob 
tradições e novidades culturais de um mundo que permanece e se transforma assim 
como as pessoas, suas criações e, consequentemente, a literatura.

Depois de passearmos com a autora por diferentes séculos e diversas civilizações 
mundiais, Lajolo nos traz para a contemporaneidade, possibilitando-nos reconhecer 
como a literatura, ainda hoje, vem tomando rumos novos, ocupando um papel plural 
presente nos livros, mas também na música, nas telenovelas, no cinema, na internet, 
nas revistas em quadrinhos, nos podcasts, o que amplia muito a nossa compreensão 
sobre o que é essa manifestação artística. 

Lajolo apresenta uma concepção ampla e fundamental sobre o tema tal como 
Antônio C andido (19 95, p. 242): 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as cria-
ções de toque poético, fi ccional ou dramático em todos os níveis de 
uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos 
folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da pro-
dução escrita das grandes civilizações.

Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação 
universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não 
há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de en-
trar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos 
sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro 
horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.

De maneira geral, podemos pensar que a humanidade, através de diferentes lin-
guagens, desde a Antiguidade à atual Pós-modernidade, vem produzindo literatura, 
com seu papel plurissignifi cativo, permitindo que todas as pessoas e povos possam 
narrar e entrelaçar suas vidas e seus afazeres à capacidade criadora e criativa.

Compreender essa dimensão múltipla, original e criativa da literatura é funda-
mental para que os estudantes possam experimentar e se reconhecer na riqueza 
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da diversidade da experiência literária. A BNCC reforça esse aspecto quando afi r-
ma ser importante que os estudantes possam, por exemplo:

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições 
orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, 
rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, re-
pentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria 
autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e micror-
roteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) 
e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes 
práticas culturais de seu tempo. (BRASIL, 2018, p. 525)

• Para aproximar os alunos da cultura dos saraus, é possível apresentar dife-
rentes modos de narrativa,  por exemplo, os microcontos: textos literários que 
expressam uma ideia com poucas palavras. Os textos devem ter de sete a 
quinhentas palavras, ser criativos e surpreendentes. Alguns artigos na internet 
comentam sobre esse formato, que está muito em voga: 

“Como escrever um microconto? (disponível em https://blog.sweek.com/
pt-br/como-escrever-um-microconto/. Acesso em 10 de setembro de 2020); 

“De Kafka a Hemingway: 30 microcontos de até 100 caracteres” (disponível 
em: https://www.revistabula.com/1787-30-contos-de-ate-100-caracteres/. 
Acesso em 10 de setembro de 2020).
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

As referências a seguir são um instrumento a mais para que você possa enrique-
cer as atividades realizadas até agora. Elas compreendem textos escritos, vídeos, 
podcasts, fi lmes, reportagens, artigos, dentre outros, para que você aborde ques-
tões fundamentais com seus alunos, especialmente no que se refere à participa-
ção ativa e cidadã, por meio da intertextualidade. 

Segundo a BNCC: 

Tendo em vista a construç ã o de uma sociedade mais justa, 
democrá tica e inclusiva, condiç ã o para a cidadania e para 
o aprimoramento do educando como pessoa humana, as 
escolas devem se constituir em espaç os que permitam aos 
estudantes valorizar: 

• A nã o violê ncia e o diá logo, possibilitando a manifestaç ã o 
de opiniõ es e pontos de vista diferentes, divergentes ou 
confl itantes; 

• o respeito à  dignidade do outro, favorecendo o conví vio 
entre diferentes; 

• o combate à s discriminaç õ es e à s violaç õ es a pessoas ou 
grupos sociais; 

• a participaç ã o polí tica e social; e 

• a construç ã o de projetos pessoais e coletivos, baseados 
na liberdade, na justiç a social, na solidariedade e na susten-
tabilidade. (BRASIL , 2018, pp. 465-466)

Muitas dessas referências propiciarão que você selecione alguns desses aspec-
tos destacados pela BNCC que se relacionem com o conteúdo abordado até aqui, 
ampliando o repertório dos alunos de uma maneira interessante e diversifi cada.

1. Na Ponta do Lápis: “A hora e a vez do conto: em pequenas narrativas ca-
bem grandes histórias”. (CENPEC, Itaú Social e MEC). Edição especial da 
revista, que tem distribuição gratuita, dedicada ao gênero conto. Além de 
entrevistas e reportagens, oferece também narrativas de grandes nomes da 
literatura, aprofundando ainda mais o conhecimento desse gênero literário. 
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Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/
arquivos/2983/NPL12.pdf. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

2. As meninas, fi lme de 1996, dirigido por Emiliano Ribeiro e baseado no livro 
homônimo de Lygia Fagundes Telles. A adaptação permite um diálogo inte-
ressante entre a linguagem cinematográfi ca e a literária.  

3. De lá para cá, edição do programa televisivo dedicada aos 130 anos de João 
do Rio. O programa, produzido pela TV Brasil, apresenta todo o ambiente e o 
contexto em que viveu o contista e cronista que tão bem retratou a cidade do 
Rio de Janeiro do início do século XX. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=2ySMxHsIS3U. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

4. Apresentação do 6º Festival do Conto, evento que ocorreu em 2016 no SESC 
Prainha, em Santa Catarina. O evento é o único da América Latina dedicado 
exclusivamente à narrativa breve e, nessa edição, contou com falas de autores 
de grande relevância na literatura brasileira atual. O vídeo de apresentação está 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e5oywWm5_3U. Acesso em 
10 de setembro de 2020. 

5. O podcast Peças Raras dedicou uma de suas edições a Lygia Fagundes Telles 
em 2020. Em menos de vinte minutos, o programa presta uma bela home-
nagem aos 97 anos da escritora. O vídeo está disponível em:   https://www.
youtube.com/watch?v=82TEML5O1t. Acesso em 10 de setembro de 2020. O 
programa também pode ser encontrado em outras plataformas, como Spotify.

6. A reportagem “Machado de Assis: um gênio autodidata da literatura 
brasileira” (2017), do jornal El País, apresenta um panorama da vida desse 
que é um dos maiores nomes da nossa literatura. Disponível em: https://
brasil.elpais.com/brasil/2017/06/21/cultura/1498045717_148849.html. 
Acesso em 10 de setembro de 2020. 

7. No texto “Risco adolescente: As incertezas da passagem para a vida adulta”, 
a psicanalista Maria Rita Kehl faz uma breve análise sobre a entrada na 
adolescência, sob a perspectiva dos pais de classe média e alta. Ela encerra a 
coluna na Revista Época apontando o risco de uma adolescência distante do 
interesse pelo espaço público e pelo convívio físico com o outro.  Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT396285-2610,00.html. Acesso 
em 10 de setembro de 2020. 

8. Entrevista com Zygmunt Bauman, realizada pela revista Cult. Como as ati-
vidades propostas neste material são bastante fundamentadas na teoria do 
amor líquido do pensador, essa entrevista dará mais subsídios para trabalhar 
o tema entre os jovens. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/
entrevis-zygmunt-bauman/. Acesso em 10 de setembro de 2020.
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https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1103201009.htm . Acesso em 10 de 
setembro de 2020. 

__________ “O fi m do dito cujo”. Folha de S. Paulo, 2010. Disponível em:  https://www1.
folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff131107.htm. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

Série de artigos em que, de forma direta e bem-humorada, um dos maiores 
linguistas do país procura esclarecer dúvidas sobre gramática, usos e sentidos de 
palavras e expressões da língua e cultura brasileiras. 

OLIVEIRA, D. “Entrevista Zygmunt Bauman”. Revista Cult, s/d. Disponível em: https://
revistacult.uol.com.br/home/entrevis-zygmunt-bauman/. Acesso em 10 de setembro 
de 2020.

Entrevista em que o sociólogo polonês explicita as inquietações que o levaram a 
cunhar o conceito de modernidade liquida. 

PESSOA, Fernando. “Todas as cartas de amor são ridículas”. Revista Prosa Verso e Arte. 
Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/todas-as-cartas-de-amor-sao-
ridiculas-alvaro-de-campos-fernando-pessoa/. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

Poema clássico do escritor português Fernando Pessoa, sob o heterônimo de 
Álvaro de Campos. 

PRADO, A. “Zygmunt Bauman:  vivemos tempos líquidos”. IstoÉ, s/d. Disponível em: 
https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/. 
Acesso em 10 de setembro de 2020. 

Outra entrevista em que o sociólogo polonês explicita algumas das inquietações 
que o levaram ao conceito de modernidade liquida.

SILVA, P.H. “Filme sobre Lygia Fagundes Telles retrata mulher corajosa”. Hoje em dia, 
2017. Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/fi lme-sobre-lygia-
fagundes-telles-retrata-mulher-corajosa-1.576566. Acesso em 10 de setembro de 2020.

Reportagem sobre a trajetória de uma das primeiras escritoras brasileiras reco-
nhecidas pelo cânone e presente na coletânea trabalhada neste material. 

SWEEK BRASIL. “Como escrever um microconto?” s/d. Disponível em: https://blog.
sweek.com/pt-br/como-escrever-um-microconto/. Acesso em 10 de setembro de 2020.

Artigo com dicas e orientações para instigar a escrita desse divertido e promissor 
modo de narrar. 
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VÍDEOS CONSULTADOS

ANISTIA INTERNACIONAL. Campanha Jovem Negro Vivo. 2014. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=lM2To-4c51M&feature=youtu.be&t=14. Acesso 
em 10 de setembro de 2020. 

Vídeo da campanha internacional que chama a atenção para os índices de assas-
sinatos da juventude negra, com dados e depoimentos atuais. O vídeo é curto, mas 
muito impactante, porque traz a invisibilidade desses jovens e a violência presente e 
constante a que são submetidos. O vídeo tem trilha sonora de Criolo e é uma ferra-
menta potente para o trabalho em sala de aula com jovens do Ensino Médio.

CIRÍACO, R. Pedagogia dos Saraus. 2019. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=uu3_tt-UoD4. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

Reportagem sobre o trabalho realizado por um professor da zona leste de São 
Paulo que passou a usar saraus para incentivar seus alunos a lerem e se expressarem 
por meio da literatura. 

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO. Zygmunt Bauman. 2014. Disponível em:  https://
www.youtube.com/watch?v=POZcBNo-D4A. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

Entrevista com o grande pesquisador polonês, na qual, de modo descontraído e 
acessível, ele propõe importantes refl exões sobre a sociedade atual e o  modo  como 
nos relacionamos. 

GNT. Djamila Ribeiro quebra a internet falando sobre lugar de fala. 2017. Disponível 
em:  https://www.youtube.com/watch?v=AINEmjM4Ki4&list=RD5fBhjPzXNi4&index=13. 
Acesso em 10 de setembro de 2020.

De forma direta e didática, a escritora Djamila Ribeiro apresenta o conceito que 
ajudou a cunhar no Brasil. 

_____. Lugar de fala X lugar de cala. 2020. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=mVrTgPcIUgw&feature=youtu.be&app=desktop. Acesso em 07 de 
setembro de 2020.

A publicitária Luana Génot, autora do livro Sim à igualdade racial e fundadora do 
Instituto Identidades do Brasil, conversa com Fábio Porchat e Emicida no programa 
Papo de Segunda, explicando os conceitos de lugar de fala e lugar de cala. 

GONFRY, M. Brilho Eterno de uma mente sem lembranças. Focus Films. EUA, 2004.
E se nós pudéssemos simplesmente apagar da memória aqueles que já amamos, 

mas que não nos interessam mais? Como seria se, ao invés de somente “bloquear” 
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ou “deletar” das redes sociais, pudéssemos, de fato, eliminar de nossa história a 
presença de uma pessoa? Como fi cam as lembranças, os aprendizados, os obje-
tos que hoje compõem nossa vida e que derivaram dessa experiência? Lançado 
em 2004, o longa-metragem de romance e fi cção cientifi ca, vencedor do Oscar, 
tornou-se um clássico de amor dos tempos modernos e pode ser um excelente 
disparador de refl exões sobre as relações na atualidade. 

JONES, D. Nunca te vi, sempre te amei. Brooksfi leds Production. EUA, 1987. Trailer 
disponível em: http://www.adorocinema.com/fi lmes/fi lme-30268/. Acesso em 08 
de setembro de 2020. 

Filme que se passa no início dos anos 1980 e narra a história de uma escritora 
norte-americana que envia uma carta a uma pequena livraria de Londres, solicitan-
do algumas obras inglesas raras. O discreto livreiro britânico responde de forma 
cortês, o que inicia uma comovente troca de cartas — e, na realidade, uma história 
de amor e amizade — que vai durar mais de duas décadas.

NEXO JORNAL. Como começar a ler Caio Fernando Abreu. 2019. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9kpSkfcUL3Y. Acesso em 07 de setembro de 2020. 

Podcast que pretende introduzir novos leitores à obra do escritor, presente nesta 
coletânea, com dados biográfi cos, músicas da época e indicações literárias.

PEÇAS RARAS. 97 anos de Lygia Fagundes Telles. 2020. Disponível em:   https://www.
youtube.com/watch?v=82TEML5O1tI . Acesso em 10 de setembro de 2020.

Podcast em homenagem à escritora brasileira — presente nesta coletânea —, com 
dados biográfi cos, imagens, entrevistas e indicações literárias.

QUEBRANDO O TABU. O que é lugar de fala: desenhando. 2019. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CrDsaP9RM2g. Acesso em 07 de setembro de 2020.

Vídeo apresentado por Vitor diCastro, introduzindo, de modo didático e animado, 
a refl exão sobre um dos conceitos mais importantes e complexos da atualidade. O 
vídeo é bem dinâmico e acessível, perfeito para o trabalho em sala de aula junto aos 
jovens de Ensino Médio.

SISEB-SP. Ofi cina Pedagogia dos Saraus. (SiSEB, 2020), disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=hVnolKrsEPc. Acesso em 10 de setembro de 2020.

Ofi cina de duas horas em que o professor Rodrigo Ciríaco oferece um passo a passo 
bem didático sobre como organizar um sarau em sua escola. 

TARETTO, G. Medianeiras: Buenos Aires da era do amor virtual. Instituto Nacional 
de Cinema e Artes Audiovisuais. Argentina,  2011. Trailer disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=yVUQx99jzHQ. Acesso em 08 de setembro de 2020. 
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Filme argentino sobre dois jovens, Martín e Mariana, que moram no mesmo quartei-
rão em Buenos Aires e têm difi culdades em se relacionar com o mundo, mantendo a 
vida pelas redes sociais. Os dois se cruzam várias vezes nas ruas, mas nunca se notam. 

TEDx TALKS. Um novo olhar sobre a pessoa negra; novas narrativas importam. 
2018. Disponível em: https://www.ted.com/talks/gabi_oliveira_um_novo_olhar_
sobre_a_pessoa_negra_novas_narrativas_importam?language=pt-br. Acesso 10 
de setembro de 2020.

Depoimento da jovem jornalista Gabi Oliveira sobre seu processo de descoberta 
como menina negra, o preconceito que viveu até poder, ela própria, reconhecer e 
revelar seu lado da história. 
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