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CARTA AO PROFESSOR

Caro professor,
É com prazer que a Ediouro Lazer e Cultura apresenta este Material Digital do Pro-

fessor para a obra Luciana Saudade. Trata-se de uma proposta que visa a contribuir 
para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contan-
do 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 define o edu-
cador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das obras e dos 
autores e autoras mais significativos 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, 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 Luciana Saudade 
como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua escola. 
Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia comentada para poder 
oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e diversificando situa-
ções de leitura que, sabemos, são infinitas. 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 compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuan-
tes na sociedade em que vivemos.

Ediouro Lazer e Cultura
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QUEM FOI CARLOS HEITOR CONY?

Nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro, leitor voraz na infância, quase padre, 
jornalista, escritor e imortal. Assim poderíamos resumir quem foi Carlos Heitor 
Cony. Ali pela década de 1930, o menino que queria ser padre devorou os livros 
de Jules Verne — quase todos no original — no seminário em que estudava. A 
obra de Verne deixou-o fascinado com suas aventuras fantásticas, além de tê-lo 
ajudado a aprender francês e a apreciar a literatura. Talvez por isso tenha estreado 
na literatura ganhando por duas vezes consecutivas o Prêmio Manuel Antônio de 
Almeida, com os romances A verdade de cada dia e Tijolo de segurança. Além dis-
so, trabalhou na imprensa desde 1952, atuando, inicialmente, no Jornal do Brasil 
e depois no Correio da Manhã como redator, cronista e editor. 

Sem filiação política partidária, Cony escreveu crônicas sobre os dias incertos e ator-
mentados que o Brasil viveu em 1964, reunidas no livro O ato e o fato. Após responder 
a oito processos e ser preso seis vezes por “delito de opinião”, Carlos Heitor Cony de-
cidiu, em 1967, abandonar o país e se autoexilou por um ano. Ao voltar, mergulhou na 
escrita — jornalística e literária. Foi colunista da Folha de S.Paulo por quase trinta anos 
e comentarista da rádio CBN. Adaptou muitos clássicos infantojuvenis, de autores 
como Mark Twain, Alexander Dumas, Eça de Queirós e Manuel Antônio de Almeida. 
Foi condecorado, em 1998, pelo governo francês com a L’Ordre des Arts et des Let-
tres e, em 2000, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Produzindo uma obra 
que engloba o romance, o conto e a crônica, escreveu também livros para o público 
jovem, entre eles Luciana saudade, lançado pela primeira vez em 1975. 

Certa vez, Roland Barthes, crítico literário, em seu livro A preparação do romance, 
afirmou que “o grande escritor não é alguém a quem nos comparamos, mas com quem 
podemos, se quisermos, mais ou menos parcialmente, nos identificar” (2005, p. 30). 
Talvez seja esse o ponto fundamental para a leitura desse livro: nos identificarmos com 
a vida, estilo e obra de Cony, tirarmos deles o tutano para nos fortalecer, mas, além 
disso, fazer nossos aprendizes perceberem que, assim como ocorreu desde a infância 
do autor, a literatura pode, e deve, tornar-se amiga íntima de sua caminhada pela exis-
tência — principalmente quando ela surge encarnada em uma menina de 16 anos, tão 
similar a outras meninas, com uma história que podia ser tão nossa. 

Sugestão de leitura

Para saber mais sobre o autor, acesse o site da Enciclopédia Itaú Cultural, em 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa194/carlos-heitor-cony (acesso em 
setembro de 2020).
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LUCIANA, O QUÊ?

— Está bem, está bem! Vê se acalma o coitadinho do seu filhinho! — ber-
rou Luciana, vermelha de raiva, sentindo um nó desagradável na garganta. 

— Ele é menor do que você, minha filha! Não pode bater nele assim! 

Sem responder, Luciana fechou violentamente a porta atrás de si 
e caminhou em direção ao parque que ficava a duas esquinas de sua 
casa. Mais uma vez, Bruno, seu único irmão, seis anos mais moço do 
que ela, mexera na sua preciosa coleção de fotos. Mais uma vez, a me-
nina lhe dera uns tapas, e, também mais uma vez, dona Amália tomava 
a defesa do caçula, brigando com a filha mais velha. Acontecimentos 
assim estragavam o dia de Luciana. (p. 5)

Qual adolescente nunca passou por isso, não é? Uma briga em casa que faz tudo 
parecer um caos e a revolta por não ser compreendida! Junte a tudo isso um senti-
mento apertado no peito, a ausência do pai, uma menina estudiosa, filha mais velha, 
com uma linda voz que — ao ser sabotada por sua rival — desafina no festival de 
música da escola e desiste de cantar. Pelo menos até conhecer um senhor e sua so-
brinha na praça e perceber que pode ajudá-los com sua arte. Um enredo aparente-
mente trivial, que poderia muito bem figurar em filmes e livros adolescentes de hoje 
em dia — inclusive com a pitada de raiva que passamos com a rival, Beth —, mas 
se transforma em uma lição de empatia e perseverança. Assim é Luciana Saudade, 
um romance recheado de personagens cativantes, como seu Inácio e Maria, além da 
própria Luciana e seus amigos inseparáveis, Raul e Márcia. Lançado em 1975, esse 
livro permeou o universo e o imaginário de muitas adolescentes da época, as quais, 
inclusive, afirmam ainda hoje, adultas, que foi um dos livros mais marcantes que já 
leram (se você procurar no YouTube por “Luciana Saudade”, por exemplo, vai en-
contrar algumas delas). Talvez pelo momento que o país atravessava à época, talvez 
pela própria narrativa, talvez porque, permeado de verossimilhança — característica 
fundamental do gênero romance —, tenha criado identificação imediata com os 
leitores, pois, como afirma o professor e escritor Gustavo Bernardo Krause, em sua 
coluna "Por que a verossimilhança é melhor do que a verdade?", “a verossimilhança 
se assemelha à verdade mas não se confunde com ela, representando antes a vonta-
de da verdade do que a verdade mesma” (2019, s/p.). O que podemos afirmar é que 
Luciana tocou corações e, com certeza, mexe ainda hoje com aqueles que a leem.
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Luciana Saudade é um típico romance adolescente, mostrando todas as mu-
danças pelas quais eles passam, tanto interior quanto exteriormente, mas não 
apenas isso. Ao nos apresentar uma relação de amizade com pessoas tão diferen-
tes, a obra nos presenteia com a possibilidade de mudança de perspectiva — in-
clusive da linguagem, já que seu Inácio acha tão diferente o modo como a menina 
o elogia. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos pede que garantamos 
espaço, ao longo dos três anos do Ensino Médio, para que os estudantes possam 
saber sobre a condição juvenil, discutindo temáticas que instiguem sua curiosida-
de e para que possam, também, 

saber sobre si, com foco na retomada da trajetória de for-
mação (aprendizagens mais significativas, dentro e fora da 
escola, interesses, potências e necessidades), dos modos 
privilegiados de expressão etc. (BNCC, 2018, p. 510)

Além de 

partilhar gostos e interesses, de forma a oportunizar vi-
vências, situações de partilha (e de trato com o diferente), 
promoções de eventos ou projetos culturais, análises e/
ou proposições de ações de políticas públicas culturais, 
projetos de intervenção social, entre outras possibilidades 
(...). (BNCC, 2018, p. 510) 

Desse modo, a leitura crítica e propositiva de Luciana Saudade em sala vai pos-
sibilitar o um ambiente de reconhecimento das juventudes para que haja partilha e 
conhecimento de si.
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POR QUE LER LUCIANA SAUDADE?

Enquanto isso, Luciana entrava em casa pela porta da cozinha. 
Fechou-se em seu quarto e chorou toda a sua dor e vergonha. Só 
muito mais tarde conseguiu adormecer, mas durante toda a noite 
acordou diversas vezes, sobressaltada por um mesmo pesadelo: via-
-se cantando sobre um palco imenso, num teatro ao ar livre, quan-
do um grupo de cavaleiros, vestindo trajes medievais, galopava em 
sua direção, brandindo suas lanças pontiagudas. Acordava suada e 
soluçando, desejando que a manhã viesse logo e lhe trouxesse um 
pouco de paz. (pp. 30-1)

Lendo o trecho acima, já podemos ter uma ideia da narrativa. Imagine uma me-
nina que aguarda ansiosamente o dia em que irá cantar e realizar seu sonho, mas 
que, na verdade, sofre uma grande decepção. Sem dúvida esse é um tema que 
abre espaço para as discussões propostas pela BNCC no campo da vida pessoal, 
sendo um livro muito fértil para que os aprendizes possam se expressar e partilhar 
sonhos, vivências e desejos. A intenção é formar jovens como sujeitos críticos, 
autônomos, criativos e responsáveis. Para isso, é preciso proporcionar a eles expe-
riências que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realida-
de, o enfrentamento de desafios (como ocorre com Luciana ao perceber que seu 
Inácio tinha tantas dificuldades) e a tomada de decisões éticas. 

Dessa forma, 

O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto 
para investigação e intervenção quanto a seus aspectos 
políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de 
modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver 
questões legadas pelas gerações anteriores — e que se 
refletem nos contextos atuais —, abrindo-se criativamente 
para o novo. (BNCC, 2018, p. 463)

Marisa Lajolo, em seu livro Como e por que ler o romance brasileiro, abor-
da a popularidade desse gênero, que começou plebeu e democrático. Nasceu 
representando vidas comuns, semelhantes às de quem o lê. Ela afirma que
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vários fatores contribuíram para a afirmação do romance como 
gênero de grande força. Um deles foi sua aliança com o jornal que 
o publicava em capítulos, sob a forma de folhetins. [...] Além de 
serem muito mais baratos, os jornais induziam uma leitura parcelada, 
aos pedaços, à qual talvez estivessem mais habituados os leitores 
disponíveis naquele tempo. Diferentemente do jornal, o livro sugere 
a leitura ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público 
dessa pré-história do romance. [Outro fator foi o custo repassado 
para o leitor.] Ou seja, o preço do romance — mais baixo — constituía 
uma razão a mais para o sucesso do gênero: impresso em papel 
de qualidade inferior e encadernado sem luxo, representava uma 
alternativa de leitura mais barata. (LAJOLO, 2004, pp. 37-38)

É comum que os jovens do Ensino Médio não demonstrem interesse na leitura de 
autores clássicos ou mais antigos, por acreditarem que seus temas não dialogam com 
o cotidiano contemporâneo e que a linguagem é, além de rebuscada, muito distante 
do modo como eles mesmos se comunicam. Com Carlos Heitor Cony, todavia, isso pa-
rece não ocorrer: a linguagem simples, porém tocante, faz a obra ser facilmente devo-
rada em algumas horas, o que pode favorecer a feitura de atividades práticas de leitura 
em sala, como uma roda de conversa ou um debate sobre os temas que transpassam 
a vida de Luciana e que, muito provavelmente, tocam na vida dos estudantes também. 

Já há alguns anos, sabe-se que a orientação curricular das aulas de língua mudou. 
Ouve-se que “precisamos trabalhar com o texto”, como se fosse algo muito simples. 
Podemos correr o risco de cair no vazio da leitura sem fruição ou apenas da leitura 
impositiva, sem dar espaço para que o aprendiz tenha sua própria voz. No entanto, 
toda leitura proposta em sala de aula precisa dar oportunidade ao aluno de criar e 
dialogar com o autor. Afinal, é papel da escola proporcionar aos alunos o contato 
com livros literários que — provavelmente — não leriam fora dela. É bom, então, 
que todo exercício de leitura seja direcionado para o ato criador. Quando o aprendiz 
descobre que é capaz de interagir com alguém que viveu anos ou, até mesmo, 
séculos antes dele e entende que é possível vincular a realidade da obra com a sua 
própria realidade — mesmo que ambas estejam tão distantes cronologicamente —, 
ele passa a se interessar pelo texto. Sem dúvida, essa ligação ocorrerá com a leitura 
de Luciana Saudade, por diversos aspectos, mas principalmente pela linguagem 
e pelo conteúdo, já que questões relativas à juventude, como família, amizade e 
conflitos pessoais, são abordadas de forma acessível. Além disso, o livro permite 
atividades que trabalhem o léxico e a contextualização histórica, as variedades lin-
guísticas entre jovens e adultos e a comunicação que elas estabelecem. 

De acordo com a BNCC,
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No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento so-
bre seus sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e 
expressivas; ampliam e aprofundam vínculos sociais e afeti-
vos; e refletem sobre a vida e o trabalho que gostariam de ter. 
Encontram-se diante de questionamentos sobre si próprios e 
seus projetos de vida, vivendo juventudes marcadas por con-
textos socioculturais diversos. Por ser um período de vida ca-
racterizado por mais autonomia e maior capacidade de abs-
tração e reflexão sobre o mundo, os jovens, gradativamente, 
ampliam também suas possibilidades de participação na vida 
pública e na produção cultural. Eles fazem isso por meio da 
autoria de diversas produções que constituem as culturas 
juvenis manifestadas em músicas, danças, manifestações da 
cultura corporal, vídeos, marcas corporais, moda, rádios co-
munitárias, redes de mídia da internet, gírias e demais pro-
duções e práticas socioculturais que combinam linguagens e 
diferentes modos de estar juntos. (BNCC, 2018, p. 481)

Ao analisarmos, então, os caminhos percorridos pela BNCC em relação às questões 
da linguagem, percebemos que a leitura de um romance que aborde as questões pró-
prias do mundo adolescente faz parte da formação desse público não apenas como 
leitor, mas também como protagonista de sua própria história, assim como foi Luciana 
no livro de Carlos Heitor Cony. A compreensão de um texto não é simplesmente um 
processo de decodificação de frases: trata-se de passar de uma sucessividade de enun-
ciados a um todo de sentido, inserido em uma situação de comunicação específica. 
Ler, pois, sobre as descobertas de uma menina que viveu em 1975, mas é tão parecida 
em suas angústias com os jovens de hoje, pode atualizar no tempo o que é ser adoles-
cente, com todas as suas dores e delícias, criando um campo propício para a discussão 
dos projetos de vida das juventudes presentes em sala de aula. Do que esses jovens 
gostam, quais dificuldades encontram, o que sonham conseguir, como se sentiriam se 
estivessem em um palco na frente de milhares de pessoas são só algumas das pergun-
tas motivadoras que, com certeza, deixarão vir à tona muito daquilo que eles trazem no 
coração e que, talvez, nunca tenham confessado a ninguém — tal qual a própria Lucia-
na com seu sonho de cantar, apenas dito a seu pai em uma noite de Natal, quando ele 
lhe desejara que todos os seus sonhos se realizassem. Afinal, como afirmou Pierre Lévy, 
“o possível é exatamente como o real: só lhe falta a existência” (1996, p. 5). 

Além disso, esse livro pode estimular nos estudantes a autorreflexão e o pensa-
mento crítico, incentivando-os ao exercício da cidadania ao pensarem em tantos que 
passam dificuldades em nosso país, como seu Inácio e sua sobrinha, Maria. Depois 
de sofrer a grande humilhação provocada por Beth, Luciana resolve caminhar no par-
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que, já tão conhecido, em busca de acalanto, e encontra os dois no lugar em que ela 
sempre costumava ficar. Do lado de lá, ele, seu violão e Maria. Do lado de cá, Luciana, 
sua paixão por música e a vontade de recomeçar. A música, tudo que restava a eles 
e a única coisa pela qual um dia haviam se interessado, foi o grande elo entre vidas 
nascidas em mundos tão diferentes, um mundo que Luciana “não entenderia”, como o 
próprio Inácio afirma. O contato de Luciana, uma menina com alguns privilégios, com 
pessoas dependentes da ajuda do Estado e excluídos socialmente por não terem aces-
so aos direitos que deveriam a eles ser assegurados muda os caminhos da garota e é 
uma excelente oportunidade de debate em sala. Todos poderão dizer de suas próprias 
experiências e olhar o mundo do outro, além de trabalhar com os direitos humanos. A 
formação de leitores-fruidores, que entendem a literatura antes como exercício de sen-
sibilidade, não somente como ciência, é indispensável para pluralizar as possibilidades 
de transformação da realidade, processo relevante para a construção da empatia e da 
tolerância diante daquilo que não nos é comum, preparando os jovens para se trans-
formarem em agentes sociais de mudança, tão necessários para nossos dias.

Aqui, é importante chamar a atenção para a dimensão humanizadora da literatura, 
que, segundo a BNCC, deve se sobrepor à sua função utilitária, segundo a qual um 
livro deve ser lido somente para se aprender algum ponto. Muitas vezes, o texto é 
usado como pretexto para o ensino da gramática de forma descontextualizada e 
mecanizada ou para a absorção de conteúdos escolares específicos, deixando de 
lado, infelizmente, o aspecto humanizador, transformador e mobilizador que se re-
laciona com a leitura prazerosa do texto literário. Envolver-se com o texto de forma 
mais ampla contribui para a reflexão do indivíduo sobre sua condição humana, a 
partir dos recursos artísticos presentes na obra. 

É interessante perceber o quanto a leitura e o trabalho com a obra estão inseridos 
no contexto do projeto de vida, abordagem proposta pela BNCC pois, 

ao se orientar para a construção do projeto de vida, a escola 
que acolhe as juventudes assume o compromisso com a for-
mação integral dos estudantes, uma vez que promove seu de-
senvolvimento pessoal e social, por meio da consolidação e 
construção de conhecimentos, representações e valores que 
incidirão sobre seus processos de tomada de decisão ao longo 
da vida. Dessa maneira, o projeto de vida é o que os estu-
dantes almejam, projetam e redefinem para si ao longo de sua 
trajetória, uma construção que acompanha o desenvolvimento 
da(s) identidade(s), em contextos atravessados por uma cultu-
ra e por demandas sociais que se articulam, ora para promover, 
ora para constranger seus desejos. (BNCC, 2018, p. 472)
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Assim, a BNCC afirma que é papel da escola “auxiliar os estudantes a aprender a se 
reconhecer como sujeitos, considerando suas potencialidades e a relevância dos mo-
dos de participação e intervenção social na concretização de seu projeto de vida” (p. 
473). Além disso, no ambiente escolar os jovens podem experimentar “as interações 
com o outro, com o mundo, e vislumbrar, na valorização da diversidade, oportunida-
des de crescimento para seu presente e futuro” (p. 473). Logo, a relação de Luciana 
com seu Inácio, com sua mãe, seu pai, seu irmão mais novo e seus amigos podem 
despertar no aluno a capacidade de olhar para suas próprias relações, entender como 
funcionam, como se estabelecem, se estão saudáveis, enfim, podem contribuir para a 
solidificação de relacionamentos mais bem construídos socialmente.

Também é necessário perceber a predisposição de Luciana em ajudar o outro — 
ainda que em casa, em alguns momentos, ela não se sinta tão acolhida. Veja:

Verinha era uma colega que quase ao final do ano, em pleno mês de 
outubro, tivera o azar de pegar hepatite. Se não fosse a boa vonta-
de de Luciana, ninguém teria se lembrado de levar-lhe a matéria que 
os professores apressavam-se em adiantar, pois faltava pouco tempo 
para as provas. Luciana repetia-lhe pacientemente tudo o que apren-
dia e deixava seus cadernos para que ela copiasse os pontos. (p. 9)

Chamar, pois, a atenção dos alunos para essa característica da personagem é cru-
cial não só para a leitura da história, mas para o próprio desenvolvimento dos apren-
dizes. De acordo com a BNCC, uma das competências específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias para o Ensino Médio é 

compreender os processos identitários, conflitos e rela-
ções de poder que permeiam as práticas sociais de lingua-
gem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias 
e posições, e atuar socialmente com base em princípios e 
valores assentados na democracia, na igualdade e nos Di-
reitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a em-
patia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coopera-
ção, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. 
(BNCC, 2018, p. 490, grifo nosso)

Nesse sentido, Luciana Saudade contribui para a formação leitora do jovem 
nas práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o 
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artístico-literário, descrito na BNCC, não só nesse aspecto, mas também no que se 
refere — principalmente — às seguintes habilidades:

1. (EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levan-
do em conta seus funcionamentos, para a compreensão 
e produção de textos e discursos em diversos campos 
de atuação social. (BNCC, 2018, p. 491);

2. (EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísti-
cas, corporais e verbais) em diferentes contextos, va-
lorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 
(BNCC, 2018, p. 492);

3. (EM13LGG301) Participar de processos de produção in-
dividual e colaborativa em diferentes linguagens (artísti-
cas, corporais e verbais), levando em conta suas formas 
e seus funcionamentos, para produzir sentidos em dife-
rentes contextos. (BNCC, 2018, p. 493);

4. (EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevân-
cia social, analisando diferentes argumentos e opiniões, 
para formular, negociar e sustentar posições, frente à 
análise de perspectivas distintas. (BNCC, 2018, p. 493);

5. (EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de 
linguagem, possibilidades de atuação social, política, 
artística e cultural para enfrentar desafios contemporâ-
neos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação 
de maneira crítica, criativa, solidária e ética. (BNCC, 
2018, p. 493);

6. (EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a varie-
dade e o estilo de língua adequados à situação comuni-
cativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, res-
peitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) 
e sem preconceito linguístico. (BNCC, 2018, p. 494).
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

Luiz Antônio Marcuschi nos questiona sobre o que a escola pode oferecer ao 
aluno. Para ele, se considerarmos que a capacidade comunicativa já se acha de-
senvolvida quando se chega à escola, o tipo de atividade não deve ensinar o que o 
estudante já sabe, tampouco tolher as capacidades que já tem. Assim, “a resposta 
pode ser dada na medida em que se postula que a escola não ensina língua, mas 
usos da língua e formas não corriqueiras de comunicação e escrita oral” (p. 55). 
Ainda de acordo com Marcuschi, “o estudo dos gêneros não é novo, mas está na 
moda”. Na verdade, já data de pelo menos 25 séculos, se considerarmos seu início 
em Platão. O que se tem hoje é uma nova visão sobre um mesmo tema, tornando 
o estudo dos gêneros textuais um empreendimento multidisciplinar, fato que nos 
interessa ao pensarmos nas possíveis sequências didáticas de trabalho com o livro 
Luciana Saudade.

Seguindo a indicação da BNCC, as atividades que aqui proporemos vão por um ca-
minho que possibilita a melhor fruição do texto literário em todas as suas dimensões, 
sem perder de vista a construção ativa de sentidos e a leitura crítica. Ou, nas próprias 
palavras da BNCC, um caminho que esteja atento à necessidade do aluno de:

envolver-se em práticas de leitura literária que possibili-
tem o desenvolvimento do senso estético para fruição, 
valorizando a literatura e outras manifestações artístico-
-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, 
de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 
transformador e humanizador da experiência com a litera-
tura. (BNCC, 2018, p. 87)

Nosso principal objetivo é ajudar você, professor, a abrir espaço para a criativi-
dade e ter ideias para trabalhar com seus alunos. São sugestões de atividades para 
iniciar o caminho, sabendo que o processo de sala de aula é sempre dialógico e 
mutável. Isso significa que não se trata de um modelo pronto a ser seguido, ao 
contrário: são — de fato — pontapés iniciais de trabalho. Tentaremos sugerir ativi-
dades pós-leitura em diferentes gêneros, com diferentes linguagens, para que sua 
sala de aula possa se transformar em um espaço propício para a formação de leito-
res que passem a enxergar os livros como seus grandes companheiros de jornada. 
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ATIVIDADE PRÉ-LEITURA

As mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que esta-
belecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir. A constru-
ção de uma situação em que os alunos devem responder a uma ques-
tão ou posicionar-se diante de um tema é uma das maneiras usuais de 
construção de motivação. (COSSON, 2014, p. 55)

Antes de iniciar a leitura do livro, peça para que os alunos procurem dizer — com 
as próprias palavras — qual é o significado do termo “saudade”. Nesse momento, 
seria interessante abrir uma roda de conversa, em que eles pudessem não só definir 
saudade, mas externar algumas saudades que já sentiram: de pessoas, fatos, luga-
res, cheiros, comidas. Depois, mostre a eles o verbete do dicionário e explique que 
essa palavra, com esse sentido, só existe na língua portuguesa. 

Trabalhe com as sensações: se saudade fosse uma cor, qual seria? Um cheiro? Se 
fosse um animal? Deixe que eles falem e descrevam o que imaginam. Talvez esse 
momento dure uma aula inteira, mas não tem problema. Eles precisam se sentir 
acolhidos e perceber que há espaço para o diálogo, a fim de que se sintam mais 
impelidos a ler o livro.

Não se esqueça de que é importante levantar o conhecimento prévio deles sobre 
o gênero textual e o gênero literário: romance e narrativa, respectivamente. Pergunte 
a eles, então, que livros já leram, de quais mais gostaram, se têm ou não o hábito de 
leitura, se entendem o que é um romance. Aqui, seria importante diferenciar o “ro-
mance-obra” do “romance-história-de-amor”. Aí, sim, depois desse momento, apre-
sente o livro à classe. Pergunte se alguém já leu, se conhecem o autor ou outro livro 
que tenha escrito. 

Trabalhe a inferência. Mostre a eles o título: Luciana Saudade. Seria sobrenome? 
É normal encontrarmos um nome próprio seguido de um sentimento? Se fosse com 
eles, que sentimento viria ao lado de seus próprios nomes? Por quê? Você também 
pode dizer a eles que sentimento poderia vir junto ao seu próprio nome. 

Trabalhe a capa: que imagem é repetida nela? Por que há um passarinho em uma 
gaiola? Teria alguma relação com liberdade? Com música?

Explore a materialidade do objeto livro. Pressupõe-se que, como estudantes do 
Ensino Médio, eles já estejam familiarizados com esse objeto e seus elementos, mas 
é importante que eles tenham sempre esse hábito. Instigue seu aluno a identificar 
as informações que são comuns nas obras, como os dados gerais e a ficha catalo-
gráfica. Depois, explique o que é copyright e fale sobre a importância dos direitos 
autorais. Aqui é um momento oportuno, inclusive, para conversar com eles sobre 
plágios e cópias — e a profusão de informações repetidas na internet, por exemplo, 
cujas fontes não sabemos com certeza. 
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Peça para que um dos alunos leia o texto de orelha do livro e pergunte se esse texto 
foi capaz de gerar neles curiosidade sobre a vida de Luciana. Não há uma resposta 
certa aqui, o importante é que eles tenham um momento para dizer suas primeiras im-
pressões e explicá-las, trabalhando também a oralidade nas aulas de língua materna.

Por fim, explique aos alunos que o texto que aparece na parte de trás do livro é 
chamado de “texto de quarta capa”. Leia esse texto com eles e trabalhe a expressão 
de opiniões: peça para que respondam às perguntas que ali estão presentes: “de 
que forma a música pode mudar a vida de uma pessoa?” “Como amigos verdadei-
ros enriquecem os nossos rumos dia após dia?” A partir das perguntas, estimule-os 
a criar hipóteses a respeito do desenrolar da narrativa e pergunte, por exemplo, por 
que eles acreditam que o que disseram pode acontecer.

ATIVIDADE DURANTE A LEITURA

É importante acompanhar a leitura dos alunos, ainda que ela não seja feita sempre 
em sala de aula. Ao estabelecer um prazo para que o livro seja lido pelos estudantes, 
é importante que o professor, durante esse período dedicado à leitura, promova al-
guns momentos de conversa sobre a narrativa. Para isso, reserve alguns minutos de 
diferentes aulas para perguntar a eles como está a leitura, como estão se sentindo, 
se há algum impedimento, o que estão percebendo no desenrolar da história, se 
estão gostando, qual parte é a mais interessante até aquele momento etc. 

Peça aos alunos que acompanhem a trajetória de Luciana atentos aos sentimentos 
que ela experimenta ao longo dos episódios narrados. Em que eles mudam? A mu-
dança é positiva ou negativa? 

Lembre-se de que a obra foi escrita e publicada pela primeira vez em uma outra 
época (década de 1970), por um autor que pertence a determinada camada social; 
logo, é de se esperar que algumas cenas, bem como a visão que o texto proporciona 
sobre a vida, sejam encaradas de modo diferente pelos alunos. Discuta esse aspecto 
com eles ao longo da leitura, para ter uma oportunidade a mais de abrir janelas de 
interpretação e compreensão da obra.

Leia alguns trechos com eles em sala e dê espaço para que digam o que estão 
sentindo ou esperando da história. Tente ler o capítulo em que Luciana conhece seu 
Inácio, antes de ele dizer onde vive e de que Maria sofre. Questione seus alunos: 
como será a vida dele? O que será que Maria tem? Deixe que criem possibilidades! 
Depois, eles continuarão a leitura até que descubram.

ATIVIDADE PÓS-LEITURA I — USANDO AS TECNOLOGIAS EM SALA

Segundo Lévy (1996), desde suas origens, o texto é um objeto virtual, abstrato, que 
tem a capacidade de ser atualizado de múltiplas formas em diferentes veículos, entre 
“versões, traduções, edições, exemplares e cópias”. Para o autor, interpretar um tex-
to é levar adiante todos os movimentos de atualização que ocorrem “em cascata” a 
cada leitura. Assim, essa atualização é não somente sempre provisória, mas também 
sempre renovada a cada nova leitura, em que são incorporados novos repertórios, 
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novos autores e, consequentemente, novos sentidos. Ainda para ele, todas as vezes 
que lemos ou escutamos um texto, nós o “amarrotamos”, criando correspondências 
com outras passagens e, por isso, não só com outros textos, mas com outros gêneros.

Antes de partirmos para a parte prática da escrita, por que não perguntar a eles o 
que acharam da obra? Do que mais gostaram, do que menos gostaram. O que acha-
ram do final, já que não há uma descrição detalhada do que ocorre e terminamos com 
Luciana relembrando seu dia de maneira muito difusa. Eles imaginaram que terminaria 
assim? Ou preferiam que fosse de outro modo? Se sim, como? Trabalhe oralmente as 
diversas possibilidades de final que possam surgir e os instigue a pensar em alternati-
vas para encerrar o texto.

Depois desse momento, podemos começar a produção escrita. Assim, nossa pro-
posta inicial é que os alunos consigam transpor o gênero romance do livro para ou-
tras esferas, principalmente a virtual. Para tanto, eles poderiam escolher um capítulo 
do livro e criar uma conversa de WhatsApp entre Luciana e seus amigos — ou entre 
Beth e seu fã-clube (teriam eles um grupo nessa rede?) — a partir dele. Eles podem 
criar conversas que sejam paralelas às do livro, como se os assuntos continuassem de-
pois da escola. Como no capítulo 5, em que Raul aparece bem cedo, conforme com-
binado com Luciana, para ir a uma de suas “reuniões secretas”. Como será que ela o 
chamou? Como se desenrolou essa conversa? Será que havia gifs? Figurinhas? Eles 
deverão criar essa conversa com a naturalidade com a qual eles mesmos conversam.

É um momento propício para trabalharmos também as variedades linguísticas com 
eles, as quais estão intimamente relacionadas com o contexto socioeconômico de 
seus falantes, condicionadas a seus grupos sociais. Trabalhe aqui o “preconceito lin-
guístico”, perguntando se os alunos sabem o que significa e se já foram vítimas dele. 
Quais seriam as variedades de menor prestígio? A que elas estariam associadas? Fa-
ça-os perceberem que o preconceito linguístico é, sobretudo, um preconceito social. 
É papel do professor ajudar a dirimir preconceitos arraigados na sociedade sobre os 
modos de fala de cada pessoa, sobretudo em um país de proporções continentais 
como o Brasil. Dessa forma, nosso trabalho também deve ajudar a desenvolver a 
capacidade de compreensão e produção dos mais diferentes textos para as mais 
diversas situações de uso da língua, indo ao encontro da habilidade EM13LP10, que 
afirma ser necessário possibilitar ao aluno a capacidade de

analisar o fenômeno da variação linguística, em seus dife-
rentes níveis (variações fonético-fonológica, lexical, sintática, 
semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes di-
mensões (regional, histórica, social, situacional, ocupacional, 
etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre a natu-
reza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da cons-
tituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatiza-
das, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e 
o combate a preconceitos linguísticos. (BNCC, 2018, p. 508)
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Para saber mais:
Para saber mais sobre o tema da variação linguística, sugerimos a leitura do livro A 
língua de Eulalia, de Marcos Bagno (Contexto, 1997), além do artigo “A importân-
cia da variação linguística (dialetos e registros) no ensino da língua portuguesa”, 
de Miriam Lucia Barbosa (disponível em: https://sgcd.fc.unesp.br/Home/conave/
conavexxxx2015/a-importancia-da-variacao-linguistica-dialetos-e-registros-no-en-
sino-da-lingua-portuguesa.pdf. Acesso em fevereiro de 2021). 

Vale ressaltar a importância das redes sociais no universo da maioria dos jovens 
e, justamente por isso, essas mídias precisam ser incorporadas aos processos peda-
gógicos em uma espécie de letramento digital. Em seu artigo “O WhatsApp como 
ferramenta motivadora no ensino da produção escrita”, Barros afirma:

assim, acreditamos que o uso do aplicativo WhatsApp, como parceiro 
no processo de ensino e aprendizagem se incorporado com intenciona-
lidades pedagógicas contribua para motivar momentos de produção in-
dividual e colaborativa, tornando o aluno participante ativo do proces-
so de ensino-aprendizagem da lingual portuguesa, no que diz sentido 
à produção textual, bem como contribuindo para o letramento digital 
dos alunos. Dessa forma, o aplicativo WhatsApp faz essa ponte entre a 
tecnologia e a produção textual dos alunos. (BARROS, 2018, p. 3)

Para a entrega dessa atividade, eles precisarão filmar a tela do telefone (ou “prin-
tá”-la), salvando a conversa no próprio aplicativo do celular. Para tanto, é só mudar 
o nome do contato do amigo temporariamente para o nome da personagem com a 
qual travará contato pelo aplicativo. Eles poderão fazer um roteiro prévio, antes de 
digitarem a conversa. Depois, deverão enviar para o professor. 

Ainda trabalhando com as tecnologias em sala de aula, eles também podem 
criar um blogue, pois, a partir dele podem desenvolver muitas habilidades com sua 
produção e manutenção, bem como criar conteúdos de qualidade sobre o livro es-
tudado em sala. Inserir vídeos, trabalhar com hiperlinks e intertextualidade os fará 
pesquisar e desenvolver a habilidade de fazer uma boa curadoria de conteúdo de 
maneira autônoma, o que contribui para o fortalecimento de um pensamento críti-
co. O blogue é multiplataforma, por isso permite a elaboração de conteúdos diver-
sos e vai ao encontro do que é proposto pela BNCC na habilidade EM13LP53, que 
afirma que ao aluno precisa aprender a “produzir apresentações e comentários 

https://sgcd.fc.unesp.br/Home/conave/conavexxxx2015/a-importancia-da-variacao-linguistica-dialetos-e-registros-no-ensino-da-lingua-portuguesa.pdf
https://sgcd.fc.unesp.br/Home/conave/conavexxxx2015/a-importancia-da-variacao-linguistica-dialetos-e-registros-no-ensino-da-lingua-portuguesa.pdf
https://sgcd.fc.unesp.br/Home/conave/conavexxxx2015/a-importancia-da-variacao-linguistica-dialetos-e-registros-no-ensino-da-lingua-portuguesa.pdf
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apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e 
dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists 
comentadas, fanzines, e-zines etc.)” (p. 526). 

Além disso, de acordo ainda com a BNCC, 

sabendo que essa constante transformação ocasionada pe-
las tecnologias, bem como sua repercussão na forma como 
as pessoas se comunicam, impacta diretamente no funcio-
namento da sociedade e, portanto, no mundo do trabalho. 
A dinamicidade e a fluidez das relações sociais — seja em 
nível interpessoal, seja em nível planetário — têm impactos 
na formação das novas gerações. É preciso garantir aos 
jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em 
constante mudança, prepará-los para profissões que ainda 
não existem, para usar tecnologias que ainda não foram in-
ventadas e para resolver problemas que ainda não conhe-
cemos. Certamente, grande parte das futuras profissões 
envolverá, direta ou indiretamente, computação e tecnolo-
gias digitais. (BNCC, 2018, p. 473)

É importante lembrar, também, que a BNCC nos diz que o aluno deve:

apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos le-
tramentos e dos multiletramentos para explorar e produzir 
conteúdos em diversas mídias, ampliando as possibilidades 
de acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho 
(...). (BNCC, 2018, p. 475)

Além de

usar diversas ferramentas de software e aplicativos para 
compreender e produzir conteúdos em diversas mídias, si-
mular fenômenos e processos das diferentes áreas do co-
nhecimento, e elaborar e explorar diversos registros de re-
presentação matemática (...). (BNCC, 2018, p. 475)
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Desse modo, percebe-se que esta proposta faz parte do processo de retextu-
alização já proposto pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio — Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias (2006, p. 37). Isso quer dizer que as ativi-
dades de produção textual escrita "a partir de outros textos, orais ou escritos, 
tomados como base ou fonte (...) se caracterizam pela produção de um novo 
texto a partir de outro, [em que] ocorre mudança de propósito em relação ao 
texto que se toma como base ou fonte”. Nesse caso específico, espera-se que 
o aluno consiga

planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar 
textos escritos e multissemióticos, considerando sua 
adequação às condições de produção do texto, no que 
diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem 
que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao lei-
tor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou 
produção cultural vai circular, ao contexto imediato e só-
cio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão e 
suas regularidades, à variedade linguística apropriada a 
esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos 
notacionais (ortografia padrão, pontuação adequada, 
mecanismos de concordância nominal e verbal, regên-
cia verbal etc.), sempre que o contexto o exigir. (BNCC, 
2018, p. 509)

A BNCC também apresenta outras ações possíveis de serem concretizadas 
depois da leitura, como comentar em redes sociais, seguir alguns escritores nas 
redes, escrever fanfics ou, quem sabe, até mesmo se tornar um booktuber. Des-
se modo, a partir da interatividade que o mundo virtual proporciona, os alunos 
desenvolvem critérios de escolha e preferência e compartilham suas impressões 
e críticas com outros leitores. Ou seja, além do processo de retextualização e 
atualização da linguagem em outro gênero, os alunos podem criar um canal no 
YouTube em que possam postar vídeos expressando sua opinião sobre o livro 
Luciana Saudade, não com uma linguagem apenas técnica, mas sobretudo afe-
tiva. Explicar no vídeo o que os tocou, o que acharam que poderia ser melhor, 
o que sentiram ao chegarem ao fim, que semelhanças eles têm com a protago-
nista ou com seus amigos, enfim, trazer a literatura para o campo dos afetos e 
partilhá-la com o mundo. 
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Para saber mais:
Para ler um pouco mais sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) em sala, sugerimos o artigo “Três formas de inserir as TICs em sala de aula” 
e, também, o artigo “O blog como ferramenta pedagógica na produção de textos”, 
de Bárbara Cristine Bottino Nunes, respectivamente encontrados em:
1. https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-
sala-de-aula-no-dia-a-dia (acesso em setembro de 2020);
2. https://repositorio.ufsm.br/handle/1/743 (acesso em setembro de 2020).
Para saber mais sobre o que são booktubers, acesse a reportagem "Conheça 
10 youtubers que falam de livros", do jornal O povo com seus alunos. Nesse 
momento, será interessante mostrar a eles a diferença entre a crítica especializada 
e a amadora, considerando como ambas ocorrem e como se constituem. Será 
um momento propício, inclusive, para discutir a influência da internet na vida e 
nos gostos dos jovens. A reportagem está no site: https://www.opovo.com.br/
vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-falam-de-livros.html 
(acesso em setembro de 2020).

ATIVIDADE PÓS-LEITURA II — OS GÊNEROS DO COTIDIANO

Nossa segunda proposta é o trabalho com o gênero epistolar. Até a criação do te-
légrafo, no século XIX, a carta foi o instrumento que reduzia as distâncias e permitia 
aos ausentes fazerem-se presentes. Para nós, brasileiros, há ainda outro ponto: foi uma 
carta que nos “inaugurou” para o mundo ocidental, quando os portugueses apor-
taram nestas terras. Durante séculos, a epístola foi o único modo de enviar notícias, 
confissões e saudades. 

Antes de propor aos alunos que escrevam suas cartas, trabalhe com eles esse gê-
nero do cotidiano. Mostre que até na Bíblia — um dos livros mais antigos do mundo 
— temos cartas aos hebreus e aos tessalonicenses, por exemplo. Pergunte se eles 
hoje ainda escrevem cartas e como se sentiriam caso recebessem alguma em casa. 
Será diferente de receber um e-mail? Uma mensagem de texto? Por quê? 

Prossiga, então, mostrando as partes que compõem o gênero epistolar ou carta pes-
soal: a abertura do evento comunicativo, o corpo da carta e o encerramento ou conclu-
são do contato. A abertura do evento nada mais é do que o cabeçalho, no qual devem 
constar local, data e exórdio — composto das saudações e do vocativo. O corpo da carta 
é a parte mais longa do texto e é onde se expressam os objetivos desse contato. Já a 
conclusão se dá em três partes: quando o remetente diz a seu interlocutor que vai termi-
nar a carta; depois, com a despedida; e, por fim, a assinatura, dando identidade ao texto. 

Você pode levar até eles cartas trocadas entre escritores, como as que Mário de 
Andrade escreveu a Tarsila do Amaral, já em domínio público. A troca de corres-

https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/743
https://www.opovo.com.br/vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-falam-de-livros.html
https://www.opovo.com.br/vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-falam-de-livros.html
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pondências era algo muito comum e, até hoje, por ser tão íntima, nos faz criar certa 
proximidade com quem as escreveu.

Após esse momento, peça para que os alunos se coloquem no lugar de Luciana e 
escolham uma personagem do romance para a qual escreverão uma carta: pode ser 
o pai, seu Inácio, a mãe, os amigos. Dê a eles algumas sugestões de tema:

A) uma carta contando ao pai como foi ganhar o festival, visto que ele não estava 
com ela no dia do evento. Que emoções Luciana descreveria?

B) uma carta dizendo à mãe como ela fica todas as vezes em que discutem. Lucia-
na poderia dizer à mãe como se sente preterida em relação ao irmão;

C) uma carta de gratidão a seu Inácio, uma carta de confissão de verdadeiro cari-
nho, tão visível na relação entre os dois. Lembre-se de que houve uma “ajuda 
mútua”: Luciana ajuda seu Inácio, mas, sobretudo, seu Inácio a ajuda quando 
toca “Saudade” e a faz ver seus próprios problemas de outro modo;

D) uma carta aos amigos, Marcia ou Raul. A carona de um, o vestido de outra, tudo 
o que ambos fizeram por Luciana. Como lhes agradecer por isso?

Caso você queira, também pode pedir que eles se coloquem no lugar do pai de 
Luciana, escrevendo à filha uma carta de onde ele está. Para tanto, seria interessante 
pesquisar sobre a profissão que ele exercia, que o obrigava a estar quase sempre 
longe da família. 

Feita a escolha, trabalhe com eles a linguagem. Que variedade linguística será 
escolhida? Há aqui a oportunidade de trabalhar a norma padrão, ainda que de ma-
neira menos formal. Também poderá ser trabalhado o discurso em primeira pessoa. 
É importante perceber que a carta permitiu o surgimento das mensagens de texto — 
como as que trabalhamos na atividade anterior —, largamente utilizadas pelos alu-
nos. Assim, o professor pode traçar esse paralelo, comparando ambos os gêneros.

Percebe-se que o trabalho com a carta é importante fonte de aprendizado, já que 
perpassa conteúdo e aspectos normativos, além de possibilitar aos aprendizes falar 
sobre sentimentos, emoções e a própria vida — ainda que, nesse caso, pelo olhar de 
Luciana, dado o caráter intimista que esse gênero tem. 

Para saber mais:
Sobre o gênero epistolar, leia “Um estudo sobre o gênero carta pessoal: das prá-
ticas comunicativas aos indícios de interatividade na escrita dos textos”, de Jane 
Quintiliano Guimarães Silva, disponível em:
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/romulo/UM%20estu-
do%20sobre%20o%20g%C3%AAnero%20carta%20pessoal%20de%20JANE%20
QUINTILIANO.pdf (acesso em setembro de 2020).

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/romulo/UM%20estudo%20sobre%20o%20g%C3%AAnero%20carta%20pessoal%20de%20JANE%20QUINTILIANO.pdf
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/romulo/UM%20estudo%20sobre%20o%20g%C3%AAnero%20carta%20pessoal%20de%20JANE%20QUINTILIANO.pdf
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/romulo/UM%20estudo%20sobre%20o%20g%C3%AAnero%20carta%20pessoal%20de%20JANE%20QUINTILIANO.pdf
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II 

A BNCC nos diz que

a prática da leitura literária, assim como de outras lingua-
gens, deve ser capaz também de resgatar a historicidade 
dos textos: produção, circulação e recepção das obras li-
terárias, em um entrecruzamento de diálogos (entre obras, 
leitores, tempos históricos) e em seus movimentos de ma-
nutenção da tradição e de ruptura, suas tensões entre có-
digos estéticos e seus modos de apreensão da realidade. 
Espera-se que os leitores/fruidores possam também re-
conhecer na arte formas de crítica cultural e política, uma 
vez que toda obra expressa, inevitavelmente, uma visão 
de mundo e uma forma de conhecimento, por meio de sua 
construção estética. (2018, p. 523)

Assim, um bom exercício de complementação do conhecimento dos alunos sobre 
a obra pode ser feito junto ao professor de História, contemplando uma das habili-
dades das práticas de leitura, a saber:

(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como 
na leitura/escuta, com suas condições de produção e seu 
contexto sócio-histórico de circulação (leitor/audiência pre-
vistos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel so-
cial do autor, época, gênero do discurso etc.), de forma a 
ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de 
análise crítica e produzir textos adequados a diferentes si-
tuações. (BNCC, 2018, p. 506)

Da mesma forma, a aproximação com outras artes, como música e teatro, conso-
lida a formação dos jovens nessa última etapa da Educação Básica. Pois a arte, em 
suas diversas esferas, 
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enquanto área do conhecimento humano, contribui para o 
desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva 
dos estudantes, por meio da conexão entre o pensamento, a 
sensibilidade, a intuição e a ludicidade. (BNCC, 2018, p. 482)

E também é 

propulsora da ampliação do conhecimento do sujeito so-
bre si, o outro e o mundo compartilhado. É na aprendiza-
gem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções e 
compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, 
em uma perspectiva crítica, sensível e poética em relação à 
vida, que permite aos sujeitos estar abertos às percepções 
e experiências, mediante a capacidade de imaginar e res-
significar os cotidianos e rotinas. (BNCC, 2018, p. 482)

Sabendo disso, entendemos por que a proposta do Ensino Médio prevê o apro-
fundamento na pesquisa e no desenvolvimento de processos de criação autorais nas 
linguagens das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes circenses 
e, também, da música, nosso interesse nessa atividade.

Nas Orientações Curriculares do MEC (OCEM), supõe-se que

os alunos que ingressam no ensino médio já estejam preparados para 
a leitura de textos mais complexos da cultura literária, que poderão ser 
trabalhados lado a lado com outras modalidades com as quais estão mais 
familiarizados, como o hip-hop, as letras de músicas, os quadrinhos, o cor-
del, entre outras relacionadas ao contexto cultural menos ou mais urbano 
em que tais gêneros se produzem na sociedade. (OCEM, 2006, p. 63)

ATIVIDADE PRÉ-LEITURA — HISTÓRIA

O professor deve, nesse momento, trabalhar o conhecimento prévio dos alunos: 
perguntar a eles se já ouviram falar nos movimentos culturais das décadas de 1960 
e 1970 e deixar que contem. Para o caso de nenhum deles saber, é necessário 
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ter em mãos material para iniciar a conversa, mostrando, por exemplo, alguns 
cantores e bandas famosos da época, como Novos Baianos e Beatles. Pode-se 
mencionar também os Festivais da Canção para começar a instigar a curiosidade 
da turma, enquanto ainda estão lendo o livro. 

Também há a possibilidade de se pedir que os alunos pesquisem fotografias ou 
vídeos da época, para levarem à turma, partilhando suas descobertas. Nesse caso, 
seria interessante exibir o documentário Uma noite em 67, de Renato Terra e Ricardo 
Calil (2010), para os alunos. Depois, abrir uma roda de conversa para que eles falem 
suas impressões sobre a época.

ATIVIDADE DURANTE A LEITURA — HISTÓRIA

Essa atividade consistiria em uma pesquisa sobre as décadas de 1960 e 1970 e a 
era dos Festivais da Canção. Portanto, no decorrer da leitura, os alunos devem fazer 
uma busca sobre o contexto histórico (não só no Brasil, mas também no mundo), os 
cantores da época, estilo de música, as próprias músicas e letras. Que movimentos 
estavam surgindo, quem eram os grandes personagens da época? Que lutas esta-
vam sendo travadas? Os alunos podem ser divididos em grupos e cada grupo fica 
responsável por um aspecto: 

A) contexto histórico; 

B) análise de algumas letras e associação com o momento vivido; 

C) pesquisa sobre a biografia de alguns cantores (seria importante falar sobre o 
exílio ao qual muitos foram submetidos). 

É importante deixar clara a luta pelos direitos civis, em constante diálogo com os 
direitos humanos. A carta magna também pode ser apresentada a eles, para que a 
conheçam e tenham acesso a ela. Pode-se preparar uma aula sobre sua composição, 
quando foi promulgada e as motivações que a fizeram surgir, interligando os movi-
mentos sociais que eclodiram na década de 1960 com o contexto histórico vivido no 
Brasil e a promulgação da nossa Constituição Cidadã, em 1988, após a reabertura 
democrática.

Pode-se trazer informações sobre os movimentos das Diretas Já, além da Cons-
tituinte, traçando um paralelo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
promulgada em 1948. Leia alguns artigos das cartas magnas com os alunos, de 
maneira crítica, mostrando a eles a importância desses documentos para a história 
mundial. O que são direitos humanos? Eles valem para todos? Por quê? Essas po-
dem ser algumas perguntas norteadoras para fomentar um debate entre os alunos.
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ATIVIDADE PÓS-LEITURA I — HISTÓRIA

Após a pesquisa feita durante a leitura do livro, pode-se sugerir a criação de um 
roteiro, no qual os alunos apresentem uma síntese dos acontecimentos históricos 
e geopolíticos da época em que Luciana saudade foi lançado. Esse roteiro deve-
rá conter infográficos, mapas, linhas do tempo, entre outros recursos utilizados no 
campo das Ciências Humanas, para representar processos dessa natureza. Nele, os 
estudantes também terão de fazer uma relação com a história de Luciana na forma 
como julgarem mais interessante: a) seleção de trechos para epígrafes das partes do 
roteiro; b) análises de alguns capítulos relacionando a obra e determinado aspecto 
estudado no roteiro, entre outras. É importante que, por meio dessa pesquisa, os 
estudantes possam localizar a obra de Cony no tempo, no espaço e na realidade 
política da ditadura no Brasil, da polarização da Guerra Fria, dos movimentos sociais 
e culturais da época, bem como do fim — ou perpetuação — desses processos. 

Aqui, caso queira, pode-se fazer uma abordagem interdisciplinar: o professor de 
História é o responsável por orientar os alunos na pesquisa e o de Literatura, pela 
análise das letras e dos movimentos artísticos. Ao final, os grupos apresentam o re-
sultado de suas pesquisas em sala, em um seminário. 

Trata-se, naturalmente, de uma proposta de médio prazo, ou seja, provavelmente 
esse roteiro será finalizado em um trimestre ou um semestre letivo, acompanhando 
as aulas de História. Se julgar pertinente e houver meios para isso, os roteiros (ou as 
pesquisas) podem ser publicados no blogue já criado pela turma na atividade anterior.

Sugestão de atividade complementar:

Assista ao filme Uma noite em 67, documentário brasileiro de 2010, dirigido por 
Renato Terra e Ricardo Calil.

Assista também ao #ProgramaDiferente — Especial: Tropicália, 50 anos, também 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=PSsKLZ7OHbo&t=33s (acesso 
em setembro de 2020). 

Depois desse momento, é importante ter uma aula com os alunos para que o 
documentário seja debatido. 

Também se pode exibir o show/documentário Outros (doces) bárbaros, 
disponível no Youtube, no canal da Biscoito Fino: https://www.youtube.com/
watch?v=KHmbtpuWIbo (acesso em setembro de 2020). É uma ótima maneira 
de os alunos terem contato com grandes expoentes da década de 1960, como 
Caetano, Gil, Gal e Bethânia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSsKLZ7OHbo&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=KHmbtpuWIbo
https://www.youtube.com/watch?v=KHmbtpuWIbo
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ATIVIDADE PÓS-LEITURA II — MÚSICA

Considerando a maturidade dos alunos na etapa de Ensino Médio e o incentivo 
a criações autorais, peça a eles que criem uma melodia para a música “Sauda-
de”, além de uma letra que consiga traduzir de maneira mais tangível a “história 
estranhíssima, que falava de flores e de uma jovem de tranças negras”, narrada 
por seu Inácio. Perceba, aqui, que os alunos precisarão acessar muitas áreas de 
conhecimento e exercitar sua criatividade, pois, além de precisarem dar um enredo 
mais concreto a essa história, também deverão criar letra e melodia de uma músi-
ca que, no livro, conquistou o Maracanãzinho! Muito provavelmente, haverá uma 
profusão de ritmos musicais distintos, algo muito frutífero para o enriquecimento 
cultural dos alunos e da comunidade escolar, indo ao encontro das seguintes habi-
lidades prescritas na BNCC: 

(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas ma-
nifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, as-
sim como delas participar, de modo a aguçar continuamen-
te a sensibilidade, a imaginação e a criatividade.

(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos de criação 
autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens 
artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e 
nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas 
e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, 
históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e 
coletivas. (BNCC, 2018, p. 496)

O professor de Música os ajudará na criação dos arranjos e na utilização dos 
instrumentos. Seria interessante mostrar a eles que ritmos musicais eram os mais 
populares à época, para que se baseiem neles ao criarem suas melodias. Haverá 
oportunidade de se trabalhar métrica, melodia, acordes. O professor de Língua 
Portuguesa pode acompanhar a criação das letras e sugerir ajustes. Será uma óti-
ma oportunidade de trabalhar em sala as rimas: como são construídas e que tipos 
existem. Leve outras músicas para que eles possam ter como exemplo, mostre as 
rimas nas estruturas da poesia e de outras formas musicais, como o rap, o slam 
e o cordel. 
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Para saber mais:

Slam (ou poetry slams) são batalhas de poesia falada que surgiram nos anos 1980 
nos Estados Unidos. Muitos o chamam de “esporte da poesia falada”. Com ritmo 
e entonações muito próprios, o slam também se caracteriza por um espaço livre, 
educativo e democrático de fala e escuta, o que provocou bastante sucesso entre 
os adolescentes.

Para descobrir um pouco mais, acesse o link: https://www.profseducacao.
com.br/2019/11/12/o-que-e-slam-poesia-educacao-e-protesto/ (acesso em 
setembro de 2020).

Enfim, com letra e música prontas, os alunos poderão tocá-las — ou levá-las gravadas 
— para seus colegas em sala. Ou que tal um sarau para toda a comunidade escolar? 

Você sabia?

Um sarau é um evento cultural em que as pessoas se encontram para se expressar 
ou se manifestar artisticamente. Nele, pode haver dança, poesia, leitura de trechos 
de livros, música acústica e também outras formas de arte, como pintura, teatro e 
gastronomias típicas.

ATIVIDADE PÓS-LEITURA III — ARTE

A ideia é trabalhar a escrita de um roteiro de peça teatral e de filme, baseando-se 
na história Luciana Saudade, e sua produção e encenação. Dessa forma, o professor 
deve separar a turma em grupos e instruir os alunos a decidirem se vão produzir uma 
peça de teatro ou um curta-metragem. Em seguida, eles devem ser orientados a es-
creverem um roteiro para a produção desejada, utilizando como base para sua história 
o livro lido. Para isso, é importante mostrar a eles como se faz a montagem de uma 
peça, as marcações textuais do gênero literário dramático, como as rubricas, que são 
as marcações feitas no texto teatral para ajudar o ator a entender sua movimentação 
no palco, por exemplo. Além disso, pode-se traçar um paralelo com o gênero narra-
tivo, mostrando que no gênero dramático não há narrador, o que não acontece no 
romance. Há também a oportunidade de se trabalhar com as questões verbais, mos-
trando como se passa de um discurso indireto para o discurso direto, do passado para 
o presente narrativo a ser representado na peça. 

https://www.profseducacao.com.br/2019/11/12/o-que-e-slam-poesia-educacao-e-protesto/
https://www.profseducacao.com.br/2019/11/12/o-que-e-slam-poesia-educacao-e-protesto/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
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Também é necessário explicar o que são curtas-metragens, podendo, inclusive, 
exibir alguns filmes em sala para a turma, caso haja a possibilidade.

Ao final do processo, os grupos devem apresentar à turma suas produções: os gru-
pos que escolheram trabalhar com peça teatral deverão montar o cenário e encenar; e 
os grupos que escolheram trabalhar com filme apresentarão o vídeo pronto para a tur-
ma. Eles podem filmar com o aparelho que tiverem disponível: celulares ou câmeras. 

Serão necessárias algumas aulas para que os alunos escrevam o roteiro e façam 
alterações e correções quando necessário, além de se prepararem e ensaiarem suas 
apresentações. Caso a escola em que você trabalhe tenha um auditório, verifique 
a possibilidade de utilizá-lo para essas apresentações. Se não houver possibilidade, 
instigue a criatividade de seus alunos e peça a eles que transformem a sala de aula 
em um grande palco. Repense a disposição das cadeiras (será um teatro de arena? 
Ou em fileiras?), faça uma cortina improvisada com um camarim, enfim, tente fazê-
-los trazer elementos desse gênero para dentro da escola. 

Para saber mais:

Para saber mais sobre o teatro de arena, sugerimos a leitura do livro Teatro de 
arena, de Izaías Almada, publicado em 2004, pela editora Boitempo.

Por que não?!

Um grande festival da canção na escola pode ser a culminância dos trabalhos 
interdisciplinares de História, Artes, Música e Literatura. 

Sugestão de leitura

Para saber mais sobre curta-metragens, acesse esse artigo:
http://www.casacinepoa.com.br/as-conex%C3%B5es/textos-sobre-cinema/por-

que-curta-metragem (acesso em setembro de 2020).
Para trabalhar o teatro, sugerimos o livro A escola no teatro: e o teatro na escola, 

de Taís Ferreira, publicado em 2000, pela editora Mediação.
Acesse também o site Teatro na escola, no endereço https://www.teatronaescola.

com/, criado para partilhar informações e reflexões sobre o ensino de teatro na escola 
(acesso em setembro de 2020).

http://www.casacinepoa.com.br/as-conex%C3%B5es/textos-sobre-cinema/por-que-curta-metragem
http://www.casacinepoa.com.br/as-conex%C3%B5es/textos-sobre-cinema/por-que-curta-metragem
https://www.teatronaescola.com/
https://www.teatronaescola.com/
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CAMINHANDO PELAS ENTRELINHAS — APROFUNDAMENTO

Temendo a violência do mundo dos seres e, ao mesmo tempo, fascina-
do por ela, o homem vive e se move entre palavras, ora fortalecendo, 
ora atenuando o vínculo desses dois mundos: o original dos seres e o 
simbólico da linguagem. 
O homem, assim, constantemente se faz recordar que os nomes não 
são as coisas. Mas, no mesmo movimento, percebe que as coisas só 
existem para ele, homem, quando incorporadas à sua linguagem. E é 
entre a momentânea certeza de que palavras e coisas constituem uma 
unidade e a igualmente momentânea angústia de que palavras e seres 
jamais se interpenetram, que se configura a linguagem. E onde a lite-
ratura faz a sua morada. (LAJOLO, 2001, p. 34, grifo nosso)

Em consonância com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio — Lingua-
gens, Códigos e suas Tecnologias (2006, p. 78), 

é urgente que o professor, ele próprio, se abra para as potencialidades 
da literatura e faça um esforço para se livrar dos preconceitos didáticos 
que o obrigam a cobrir um conteúdo mensurável e visível, como são as 
escolas literárias, em prejuízo de um conteúdo menos escolarizado e mais 
oculto, que é a leitura vagarosa da Literatura, pensando-se sobretudo 
no romance, talvez o gênero mais popular dentre os literários.

Apesar de ser difícil definir o que é literatura, sabe-se que, entre muitas coisas, ela 
é a arte da palavra e, também, instrumento de interação social e de comunicação, 
além de meio de transmissão da cultura e do conhecimento acumulado de ensina-
mentos de determinada comunidade. Por meio da literatura, o escritor externa sua 
visão de mundo que, ao chegar ao leitor, pode fazer este criar uma visão própria. 
Por isso, a literatura e a arte sempre contribuíram para questionar o senso comum, 
estimulando atitudes críticas fundamentais para o processo de transformação social, 
dos quais são os jovens os grandes protagonistas.

Por tratar das complicações que Luciana precisa enfrentar ao decidir participar nova-
mente de um festival (depois do fracasso da primeira empreitada causado por Beth) e o 
modo como uma personagem, ao longo de uma série de ações e pensamentos, se co-
loca no mundo para produzir sentidos, podemos perceber que se trata de um romance, 
nos termos que Bakhtin usa para defini-lo. Além disso, as diversas vozes encontradas 
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no texto, como os atos de companheirismo dos personagens Raul e Márcia para que 
Luciana realize seu intento e ajude seu Inácio, são capazes de despertar o leitor para 
uma reflexão sobre as distintas maneiras de se entender os processos da vida. 

Marc Soriano, em seu Guia de literatura para a juventude, define a literatura 
juvenil como 

uma comunicação histórica (em outras palavras, localizada no tempo 
e no espaço) entre um locutor ou um escritor adulto (emissor) e um 
destinatário jovem (receptor) que, por definição aproximada, no curso 
do período considerado, dispõe apenas parcialmente da experiência 
do real e das estruturas linguísticas, intelectuais, afetivas e outras que 
caracterizam a idade adulta. (SORIANO, 1975, p. 185) 

Nessa literatura, na maioria das vezes, a comunicação que se estabelece entre au-
tor e leitor é assimétrica, ou seja, não é direcionada a um par, mas a um adulto que 
está em processo de formação. Por causa disso, as obras que se destinam aos jovens 
quase sempre tratam de temas que permeiam o processo de construção identitária 
dessa parcela da sociedade, como ocorre no livro de Cony, abrindo um espaço de 
diálogo com os jovens. 

Percebe-se, assim, que ler estimula o pensamento crítico, conferindo aos leitores 
a capacidade de relacionar diversas áreas do conhecimento para compreensão de 
seus problemas e desafios, habilidades cruciais para as juventudes. Por conseguinte, 
além de uma atividade prazerosa, o ato de ler propicia o enriquecimento intelectual 
e cultural do leitor e o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais. O 
contato com textos ficcionais e a identificação com personagens em situações de 
impasse e superação, estimulando nos jovens a empatia — sentimento que Luciana 
desenvolve profundamente ao conhecer a história de seu Inácio —, vai auxiliá-los a 
lidar melhor com os desafios e, principalmente, a respeitar a diversidade. 

Nas orientações curriculares dos últimos anos, as propostas para Língua Portuguesa 
convergem quase todas para um mesmo eixo: o trabalho com os gêneros. Como afir-
ma Wachovicz (2012, p. 55), não podemos perder de vista o fato de que o gênero é 
“um conceito que vem da abordagem discursiva”, um instrumento de interação social. 
Nesse sentido, a leitura de romances é indispensável para a formação leitora dos jo-
vens, porque consiste em um gênero que possibilita o enfrentamento e a discussão de 
questões existenciais — tanto dos jovens leitores quanto das personagens adolescen-
tes. Isso ocorre por ser próprio desse gênero o desdobramento de conflitos em deter-
minados tempo e espaço, embebidos do traço da verossimilhança. Assim, o romance 
aproxima-se do tema “inquietações da juventude” e se torna familiar para os estudan-
tes do Ensino Médio, pois nele podem ser encontradas narrativas parecidas com as 
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que os adolescentes estão vivenciando nessa fase de sua vida, como conflitos com a 
mãe, desafetos na escola, apoio dos amigos e a descoberta de um mundo de possibi-
lidades para além daquilo que parece óbvio, como ocorre em Luciana Saudade. 

Sugestões de leitura:
Sobre o romance como gênero, sugerimos a leitura da obra de Georg Lukács, A 

teoria do romance (2009), publicada pela Editora 34, bem como a de Ian Watt, A as-
censão do romance (2010), lançada pela Companhia das Letras, e a de Roland Barthes, 
A preparação do romance, vol I, da editora Martins Fontes, lançada em 2005.

Para pensar em como trabalhar gêneros na escola, sugerimos o livro Análise 
linguística dos gêneros textuais, de Teresa Cristina Wachovicz, publicado pela In-
terSaberes em 2012.

Para classificar um texto, é necessário, entre outros critérios, verificar seu objetivo e 
finalidade, bem como os tipos de sequência textual nele predominantes. Por sequên-
cia textual podemos entender a forma como as frases e os parágrafos se organizam lin-
guisticamente para melhor cumprir uma função discursiva. Segundo Marcuschi (2008, 
p. 155), gêneros textuais seriam os textos que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam padrões definidos por “composições funcionais, objetivos enunciativos 
e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institu-
cionais e técnicas”. É muito raro, senão impossível haver textos “puros” no que diz 
respeito às sequências textuais, mas há um predomínio de uma sequência em relação 
a outras que entram na composição de um gênero. Ainda de acordo com Marcuschi 
(2008, p. 154) podemos exemplificar alguns modelos de sequências tipológicas: a 
descritiva, a narrativa, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa. É possível encontrar 
em um mesmo texto, por exemplo, argumentação, injunção e narração, mas alguns 
traços são marcantes em cada um desses tipos. Por que é necessário lermos sobre 
tudo isso? Para entendermos a importância do trabalho com os gêneros na escola, 
principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. 

O estudo dos gêneros mostra o funcionamento da sociedade. Para cada situação 
em que estamos inseridos, há um ou mais gêneros que podem ser utilizados para 
comunicar ou para atingir objetivos específicos, como conseguir uma aprovação, 
convencer um interlocutor ou alcançar uma nota, por exemplo. Por isso, não se pode 
desvincular o gênero de seu contexto de produção, sendo esse estudo uma área 
multidisciplinar muito fértil, principalmente se estivermos atentos ao funcionamento 
da linguagem em diferentes atividades culturais e sociais. A BNCC afirma que, para 
acolher as juventudes, a escola deve atribuir sentido às aprendizagens, por sua vin-
culação aos desafios da realidade e pela explicitação dos contextos de produção e 
circulação dos conhecimentos, além de:
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• garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendi-
zagem e o desenvolvimento de suas capacidades de abstra-
ção, reflexão, interpretação, proposição e ação, essenciais 
à sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e política;
• valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, 
para além de sua condição de estudante, e qualificar os 
processos de construção de sua(s) identidade(s) e de seu 
projeto de vida;
• assegurar tempos e espaços para que os estudantes re-
flitam sobre suas experiências e aprendizagens individuais 
e interpessoais, de modo a valorizarem o conhecimento, 
confiarem em sua capacidade de aprender, e identificarem 
e utilizarem estratégias mais eficientes a seu aprendizado;
• promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo 
nos estudantes a capacidade de trabalharem em equipe e 
aprenderem com seus pares; e
• estimular atitudes cooperativas e propositivas para o en-
frentamento dos desafios da comunidade, do mundo do 
trabalho e da sociedade em geral, alicerçadas no conheci-
mento e na inovação. (BNCC, 2018, p. 465)

Ainda de acordo com a BNCC, para formar jovens como sujeitos críticos, criativos, 
autônomos e responsáveis, é necessário:

proporcionar experiências e processos que garantam a eles 
as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, 
o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneida-
de e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. Dessa 
forma, o mundo deve lhes ser apresentado como campo 
aberto para investigação e intervenção quanto a seus as-
pectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, 
de modo que se sintam estimulados a equacionar e resol-
ver questões legadas pelas gerações anteriores — e que se 
refletem nos contextos atuais —, abrindo-se criativamente 
para o novo. (BNCC, 2018, p. 463)

Em sua vivência, o ser humano interage com outros, ao mesmo tempo que busca 
compreender-se e integrar-se no mundo. Essa integração ocorre de forma gradativa, 
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tendo como fonte principal a utilização das palavras. Nesse sentido, a linguagem 
é o meio pelo qual o ser humano se constitui em sujeito e atribui significado aos 
eventos, aos objetos, aos seres e às experiências, tornando-se, portanto, um ser 
histórico e cultural. A formação dos leitores-fruidores, ou seja, de um público fiel à 
literatura, que leia não somente por obrigação, mas, sobretudo, pelo prazer ético 
e estético da leitura, entendendo-a como subsídio imprescindível para a formação 
humana, está, assim, intimamente ligada ao processo de constituir-se em sujeito, 
muito necessário à existência humana. Antonio Candido, em seu artigo “O direito 
à literatura”, afirma: “pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer 
que aquilo que consideramos indispensável para nós é também para o próximo.” 
(2011, p. 174). Isso significa que, se temos direito à leitura, todos também deve-
riam tê-lo. Por meio dela, nos constituímos em sujeitos históricos, críticos, analíticos, 
capazes de perceber melhor o mundo a nossa volta. Por meio da literatura, temos 
contato com vivências que não as nossas, desenvolvendo nossa capacidade de olhar 
o outro para tentar entendê-lo. Por esse motivo, e ainda de acordo com Candido, 
em nossas sociedades a literatura “tem sido um instrumento poderoso de instrução 
e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como um equipa-
mento intelectual e afetivo”. 

Em seu livro A preparação do romance, Roland Barthes afirma que “o romance ama 
o mundo porque o abarca e o abraça” (2005, p. 29). Há, assim, uma generosidade no 
romance, que se torna a “prática para lutar contra a secura do coração”. Analisando es-
sas afirmativas, percebemos o quanto o contato dos jovens com esse gênero é impor-
tante, pois ele fala, ele comunica, ele interpela a juventude, trazendo-a para a reflexão 
e a crítica, para a fruição e a contemplação da própria leitura. Gustavo Bernardo Krause, 
em sua coluna intitulada “Por que a literatura é tão estranha?”, afirma que “a literatura 
de ficção, para usar um pleonasmo comum, recorre à linguagem habitual de todo dia 
para usá-la de maneira nada habitual. Por isso, ela fratura o hábito e nos força a prestar 
atenção, tanto nela mesma quanto na realidade”. Segundo ele, a literatura também 

“desautomatiza” todos os nossos condicionamentos de robôs, isto 
é, de homens-que-já-não-são-mais-homens, forçando-nos a nos re-
programarmos nós mesmos, para assim, quiçá, nos reencontrarmos 
através dos personagens que a ficção nos empresta para voltarmos a 
sentir a nossa própria persona. (KRAUSE, 2019, s/p.) 

O reencontro conosco por meio do encontro com a personagem é o grande mote 
para a leitura de livros juvenis, como Luciana Saudade. Ao abordar esse processo 
de amadurecimento, as obras podem tratar da relação das personagens com suas 
emoções e sentimentos sobre si mesmas, o mundo que as cerca, as expectativas 
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para a fase adulta e os planos para o futuro. Assim, por meio da identificação com 
as personagens, seus gostos, conflitos, sentimentos e vivências, os jovens poderão 
aprofundar-se no autoconhecimento, descobrindo os próprios planos e sonhos. 

Essa identificação com o processo de escrita e descoberta dos múltiplos sentidos das 
palavras pode despertar no jovem leitor uma experiência importante de apropriação e 
criação literária, tomando, ele próprio, a palavra. Segundo a BNCC (2018, p. 491): 

Mediante arranjos especiais das palavras, ela [a literatura] 
cria um universo que nos permite aumentar nossa capaci-
dade de ver e sentir. Nesse sentido, a literatura possibilita 
uma ampliação da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só 
a ver mais, mas a colocar em questão muito do que esta-
mos vendo/vivenciando.

A atitude investigativa que orienta este material de apoio tem, por isso, a intenção 
de motivar os alunos para a leitura crítica e para uma atuação argumentativa diante 
daquilo que leram. Isso fortalece a construção de uma história pessoal de leitura, 
estimulando um hábito cada vez menos comum. 

Nos últimos anos, tem-se falado muito sobre a estética da recepção, teoria que 
examina o papel do leitor na literatura. Apesar de ser bastante evidente a relação 
intrínseca entre leitura e literatura, durante muitos séculos ela não foi estudada. Os 
estudos literários ditos tradicionais preocupavam-se mais com a obra e com o autor 
(vide perguntas como “o que o autor quis dizer com...?”, que tanto figuravam em 
provas), deixando de lado a recepção do texto. Porém, sabe-se que o leitor é peça 
fundamental no processo de leitura, pois é ele o responsável por atribuir sentidos 
àquilo que se lê. Desse modo, o leitor passa do papel trivial que ocupava nas aborda-
gens que precedem os estudos da recepção a um papel fundamental. A obra deixa 
de ser considerada uma unidade hermética e autossuficiente para, com essa nova 
estética, considerar-se realizada apenas no ato de leitura. Assim, o papel do leitor é 
fundamental para dar sentido ao texto que é lido e que a literatura exista. Isso reforça 
a relação da literatura com o processo de construir experiências próprias no leitor. 

Podemos pensar sobre as características que esperamos encontrar como lei-
tores ao abrirmos um romance. Se alguém entrega a você um livro e diz que ele 
pertence ao gênero romance, que expectativas você cria sobre a história antes 
mesmo de começar a leitura? Tenho certeza de que você não vai imaginar um 
texto versificado, certo? Tampouco apenas descrições de objetos ou lugares, sem 
que haja o desenrolar de algum conflito. Chegamos, então, ao que chamamos 
de convenções literárias. Cada gênero tem a sua. Imagine, por exemplo, um ro-
mance policial. Claramente, nossa expectativa é que haja morte de personagens 
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e uma investigação ao longo da narrativa para sabermos quem era o assassino, 
não é? Nossos aprendizes também entendem essas convenções. Entregar a eles 
um romance juvenil como Luciana Saudade é, automaticamente, deixá-los criar 
expectativas em torno do gênero (que o livro cumpre muito bem). Wachowicz 
afirma que:

as pessoas sabem o que é uma história ou narrativa. Esses nomes fi-
guram na linguagem ordinária. Mas elas também sabem que a história 
vai entrar na composição de um romance ou de um filme de cinema, 
que são os gêneros que a pressupõem. Digo que as pessoas “sabem” 
da diferença sobre história e romance no sentido de que, mesmo in-
conscientemente, isso faz parte de um conhecimento de mundo na-
tural que elas vão adquirindo (e mesmo — friso — subvertendo) na 
experiência de letramento, sem necessariamente dependência direta 
com a vida escolar. (WACHOWICZ, 2012, p. 53)

Justamente esse conhecimento natural sobre as composições textuais, como frisa 
a autora, pode servir de ponto de partida para que sejam levadas ao aluno experiên-
cias com textos variados. Quais seriam, então, essas características esperadas em um 
romance e que encontramos em Luciana Saudade?

Pois bem, se consultarmos o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), 
veremos que o verbete "romance" apresenta a seguinte definição: “Descrição lon-
ga das ações e sentimentos de personagens fictícios, numa transposição da vida 
para um plano artístico”. No romance, é preciso haver uma ambientação social e 
psicológica que fundamenta o universo das personagens. Diferentemente da no-
vela, por exemplo, em que predomina o evento em si. Dessa forma, não é difícil 
perceber por que Luciana Saudade se encaixa nesse gênero e por que justamente 
por isso — ou seja, pela ambientação psicossocial que permite a criação de um 
mundo verossímil — ocorre tão facilmente a identificação dos aprendizes com as 
situações vivenciadas pelas personagens, se não de forma completa, ao menos nas 
suas inquietações e nas relações pessoais e sociais das personagens, com foco em 
questões próprias do jovem, como os rituais de passagem, as tensões familiares, o 
conflito com as autoridades e problemas relacionados a adaptação, pertencimento, 
amadurecimento etc. 

Por tudo isso, temos certeza de que o trabalho com essa obra será bastante fru-
tífero, não apenas para os alunos — que terão grande oportunidade de entrarem 
em contato com a construção de projetos de vida relacionados à adolescência e 
externarem as dúvidas e angústias que isso pode gerar —, mas também para o pro-
fessor, que poderá ampliar seu horizonte de trabalho com a língua materna em sala, 
auxiliando na formação de leitores fruidores.
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VAMOS EXPANDIR? — SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES

A literatura é porta para muitos mundos diferentes que surgem das várias leituras. 
É bastante comum uma obra fazer referência a outros autores, outras obras, outras 
artes. Essas relações, a que chamamos de intertextuais, são importantes recursos 
que proporcionam uma experiência de leitura frutífera, contribuindo para o enrique-
cimento da bagagem estética, cultural e ética do leitor. Ítalo Moriconi, ao escrever 
o prefácio do livro Os cem melhores poemas brasileiros do século, afirmou que “o 
mapa de nossas preferências em cinema, em música, em literatura sempre dá aos 
outros e a nós mesmos uma boa imagem de quem somos” (p. 15). Dessa forma, 
quanto mais lemos, mais percebemos as relações entre os textos — em diferentes 
gêneros e veículos —, e mais os textos se enchem de variados sentidos que vão 
sendo construídos por nós e em nós. 

Nossa sugestão, por isso, é que sejam trabalhadas diferentes relações intertextuais 
com a obra Luciana Saudade. Já vimos que podemos abordar momentos históricos, 
documentários, além de gêneros literários e textuais distintos para criar diferentes 
atividades que estimulem a fruição literária. 

Para além desse panorama, o professor pode traçar um paralelo entre o conto 
“Felicidade clandestina”, de Clarice Lispector, e Luciana Saudade. Na história de 
Lispector, que dá título ao livro homônimo (1998), a narradora conta — em primeira 
pessoa — o que viria a ser uma experiência marcante com um livro. Ocorre que 
o livro pertencia a uma menina egoísta e rica, filha do dono de uma livraria, mas 
que não tinha o hábito da leitura. A narradora, por sua vez, era uma apaixonada 
pela literatura e vivia pedindo livros emprestados para essa menina, que sempre 
os negava. Perceba que, apesar de tomarem rumos distintos, existe um ponto de 
convergência entre as obras: a existência de uma rival, que só se satisfaz vendo a 
outra passar por maus bocados. A menina egoísta e Beth têm muito em comum. 
Além disso, ambas as protagonistas têm um amor pela arte em diferentes formas: 
literatura e música. Essa paixão traz às duas a descoberta do que Clarice vai cha-
mar de “aquela coisa clandestina, que era a felicidade”. Tanto para a protagonista 
do conto “Felicidade clandestina” quanto para Luciana, a felicidade vem de uma 
iluminação a respeito do mundo, um conhecimento que se adquire de forma inusi-
tada. Também vale a pena trabalhar o foco narrativo das duas obras e mostrar aos 
alunos como a escolha do narrador interfere na narrativa — principalmente em se 
tratando de Clarice Lispector, cuja literatura intimista é hoje tão apreciada. Deixe 
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que os alunos leiam o conto e pergunte o que notaram no modo de narrar. De que 
maneira contar a história em primeira pessoa a modifica? E em terceira?

Por que não?

Você pode fazer com os alunos em sala a transposição de algum trecho do livro 
Luciana Saudade para a primeira pessoa, como se fosse a própria Luciana narrando. 
Peça que os alunos digam que diferenças notaram, que semelhanças, qual modo de 
narrar traz mais ou menos subjetividade etc.

Outra maneira de se trabalhar a intertextualidade com o livro pode ser pela 
pesquisa nos jornais, inclusive virtualmente, pela hemeroteca digital da Biblioteca 
Nacional, disponível no site https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Sa-
bemos que a exploração do campo jornalístico-midiático permite construir uma 
consciência crítica e seletiva da produção e da circulação de informações e posi-
cionamentos. De acordo com a BNCC, espera-se que os estudantes que chegam 
ao Ensino Médio sejam capazes de:

compreender os fatos e circunstâncias principais relatados; 
perceber a impossibilidade de neutralidade absoluta no re-
lato de fatos; adotar procedimentos básicos de checagem 
de veracidade de informação; identificar diferentes pontos 
de vista diante de questões polêmicas de relevância social; 
avaliar argumentos utilizados e posicionar-se em relação 
a eles de forma ética; identificar e denunciar discursos de 
ódio e que envolvam desrespeito aos Direitos Humanos; 
e produzir textos jornalísticos variados, tendo em vista 
seus contextos de produção e características dos gêneros. 
(BNCC, 2018, p. 503)

Quantas histórias existem de pessoas como seu Inácio e Maria figurando em no-
tícias cotidianas e que podem ser utilizadas em sala de aula para discutir a questão 
dos excluídos sociais? Quantos Inácios e Marias cruzam nossos caminhos, mas se 
mantêm invisíveis? Como aparecem nos jornais? Trabalhe a autonomia dos alunos 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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e peça-lhes que pesquisem histórias em jornais (impressos ou na internet) que se 
assemelhem ao que vivem as personagens do livro e deixe que debatam o que 
viram de semelhanças e diferenças. A pesquisa é imprescindível para aumentar a 
capacidade de busca, seleção, validação, tratamento e organização de informação, 
envolvidas na curadoria de informação. Essa maneira de reler o livro acolhe o que 
diz a BNCC sobre a literatura, quando esta afirma que o “exercício literário inclui 
também a função de produzir certos níveis de reconhecimento, empatia e solidarie-
dade e envolve reinventar, questionar e descobrir-se” (BNCC, 2018, p. 504). Além 
disso, pode-se trabalhar com eles a linguagem jornalística e a ilusão da neutralida-
de, que é contemplada pela BNCC na competência EM13LP38, a qual pontua que 
os alunos devem:

analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade 
(no limite, a não neutralidade) em textos noticiosos, com-
parando relatos de diferentes fontes e analisando o recorte 
feito de fatos/dados e os efeitos de sentido provocados 
pelas escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a 
manter uma atitude crítica diante dos textos jornalísticos 
e tornar-se consciente das escolhas feitas como produtor. 
(BNCC, 2018, p. 521)

Ainda pensando no diálogo da obra com outros gêneros, que tal apresentar aos 
seus alunos a música “Cantiga por Luciana”? Escolhida em 1969 pelo júri para re-
presentar o Brasil no 4° Festival Internacional da Canção no Maracanãzinho, saiu 
vitoriosa devido, principalmente, à interpretação da cantora Evinha — assim como 
a música de nossa protagonista ganha o festival devido à interpretação de Luciana. 
Perceba aqui quantas ligações! O nome da protagonista, o local do festival, os pró-
prios festivais. Mostre a eles e trabalhe essas intersecções. Há a possibilidade de 
levar a eles também a música “Felicidade”, escolhida por Luciana para o primeiro 
festival, escrita por Lupicínio Rodrigues e interpretada por Caetano Veloso. 

Se houver possibilidade, exiba a seus alunos o filme O som do coração, de Kirsten 
Sheridan, lançado em 2007. O filme narra a história de um menino, August, crescido 
em orfanato e dotado de um dom musical impressionante, que, descoberto por Wi-
zard, se apresenta nas ruas de Nova York. Contando apenas com seu talento musical, 
August decide usá-lo para tentar reencontrar seus pais.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Q_rldgMF0IeYp5w-mSn3WW6gaGA:1603155133747&q=Kirsten+Sheridan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKs0tyxT4gIxjZOLzavStcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYB78yi4pLUPIXgjNSizJTEvB2sjACEO_LcRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwis65Ci-sHsAhW0ILkGHSe6AbYQmxMoATAjegQIIhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Q_rldgMF0IeYp5w-mSn3WW6gaGA:1603155133747&q=Kirsten+Sheridan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKs0tyxT4gIxjZOLzavStcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYB78yi4pLUPIXgjNSizJTEvB2sjACEO_LcRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwis65Ci-sHsAhW0ILkGHSe6AbYQmxMoATAjegQIIhAD
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