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Cinco contos. Estrela de rabo ganha mais 

histórias, tão surpreendentes e potentes 

quanto as já narradas na edição anterior. 

São contos sobre jovens de um Brasil que 

carrega o peso do passado não devidamen-

te encarado — emparedado, mas as paredes 

têm ouvidos e também olhos bem aber-

tos, como veremos aqui. Esses jovens têm 

nome: Irene, Letícia, Marcos, Johnyston. 

Mas, mesmo quando são invisibilizados 

como “garoto” e “guri”, mesmo quando cho-

ram, eles insistem em olhar para a frente, 

em encontrar suas saídas. Afinal, cada um 

tem o direito de desenhar a própria história.

“Parido de estrela, sim, senhor, estrela 

emprenhada pelo vento numa noite de tempestade. 

As estrelas têm filhos inteligentes, muito 

inteligentes — como eu, por exemplo.”

UM CHÃO DE ESTRELAS

Nilma Lacerda é mestra.

Mestra das narrativas. Des sas 

autoras de histórias sem papas e 

sem pompas na língua. É o que é.

É o que se tem e passar bem.

Ou passar mal.

Seus contos vão nos tirando o 

fôlego aos poucos. Feito chama 

de velas. 

No toco.

Ela sabe onde jogar luz. Até 

quando o assunto é morte e cân-

cer de útero.

O segredo é ir fundo.

Mesmo enforcados na corda 

bamba, saltar. Quem sabe pular 

com o laço da corda? Acordar?

É de vida de que estamos fa-

lando. Como tem de ser. 

Vida sem enfeites. 

Sem reis. Porque reis são 

idiotas. 

Sem céu estrelado. Porque no 

chão é onde nasce o pé de feijão. 

E o brilho do metal reciclado da 

latinha de refrigerante, de onde 

vem o ganha-pão.

Pão que se planta no lixo. O 

fermento de toda uma socieda-

de desigual e preconceituosa (em 

tempo: vidas negras importam).

Nilma não mente. 

Não engana. Não usa de lugar-

-comum para convencer o leitor 

ou a leitora (e neste livro, ainda 

conta com afiadas ilustrações de 

Eloar Guazzelli).

Não doura a pílula. Vai, direto, 

nos nascimentos — e falecimen-

tos — da família.

Criança vomita, sim. Criança 

quer ter um veneno para espa-

lhar pela casa.

Criança quer ser uma serpen-

te para não pegar doença. 

Criança cresce, na marra, 

desde pequenininha. Quando é 

obrigada a viver à margem. Ou 

quando é abandonada pelos pais 

ou pelo sistema. 

Em quem acreditar? 

No desespero, qual bandeira 

brasileira levantar se tudo está 

na maior falência — múltipla dos 

órgãos? 

Chega de esperar por um mi-

lagre. Que este não vem do céu, 

definitivamente.

A contar pelo que nos conta 

Nilma Lacerda, toda estrela tem 

rabo.

Toda estrela é (de)cadente.
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CARTA AO PROFESSOR 

CARO EDUCADOR,

É com prazer que a Vitrine Editora apresenta, aqui, este Manual do Professor Di-
gital para a obra Estrela de rabo e mais histórias. Trata-se de uma proposta que visa 
contribuir para a formação de ledores autônomos, críticos e apaixonados pela leitu-
ra, 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 devem ser trabalhadas na escola, por meio de estratégias e projetos 
que possibilitem a crianças e jovens compreenderem-na 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 Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador 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 que aprender a decifrar palavras. 
Nessa perspectiva, este Manual será sempre uma dentre as inúmeras possibilidades 
de trabalho para a construção de um leitor autônomo.

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Estrela de rabo e 
mais histórias como um ponto de partida para sua programação do ensino da lei-
tura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades para poder oferecer 
aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e diversificando situações 
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. 
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Esperamos que este Manual se constitua numa ferramenta de acesso à língua es-
crita e à compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de to-
das as disciplinas do currículo escolar, como para a construção de cidadãos atuantes 
na sociedade em que vivemos. 

Vitrine Editora
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CRIADOR E CRIATURA

Alguns criadores buscam, a partir da representação artística, a reprodução do va-
lor simbólico das coisas, percorrem caminhos de escrita que possibilitam aos leitores 
reconhecerem as simbologias do mundo e se perderem nas imagens da fantasia 
para enxergarem o que de mais claro e óbvio, muitas vezes, não são capazes de ver 
sem os olhos de um artista. 

O destino da humanidade é se perder no trivial, e, por isso, precisamos da lingua-
gem. É a linguagem artística que nos possibilita controlar e manipular o real; é a par-
tir dela que, como sugeriu Roland Barthes em Aula, colocamos a língua em estado 
de revolução permanente, contra a habitual representação da realidade. 

Configurada pela presença do simbólico que a experiência estética de Nilma La-
cerda estabelece, seus textos são portas de abertura para a fantasia, para o mistério, 
para a expressão de uma realidade que necessita de reconfiguração para ser digerida. 

Nilma Gonçalves Lacerda, a autora que aqui apresentamos para compor este ma-
terial, nasceu no Rio de Janeiro, onde vive atualmente. Casada, mãe de três filhas, é 
professora, pesquisadora e especialista em literatura para crianças e jovens. É gradu-
ada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde também se tornou 
mestre e doutora. Pós-doutora em História Cultural pela École des Hautes Études 
en Sciences Sociales e pelo Collège de France, Nilma traçou uma vida acadêmica 
direcionada pela linguagem e pela cultura.

Professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
a autora atua na formação de docência em Letras e na formação de especialistas 
no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Literatura Infanto-
juvenil do Instituto de Letras da mesma instituição. Sua rica criação literária se inicia 
na oficina que o escritor Cyro dos Anjos ministrou nos cursos de pós-graduação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

É fruto dessa experiência o primeiro romance da autora, Manual de tapeçaria, 
publicado em 1985, que foi bastante bem recebido pela crítica. Após essa estreia 
luminosa, publicou, em 1987, duas novelas direcionadas aos jovens sob o título Dois 
passos pássaros. E o voo arcanjo. A obra, que inclui as duas novelas, foi vencedora 
do prêmio Alfredo Machado Quintella, da Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil (FNLIJ). Dentre outros textos de repercussão da autora estão As fatias do 
mundo, Cartas do São Francisco: conversas com Rilke à beira do rio, Pena de ganso, 
Sortes de Villamor e Estrela de rabo e outras histórias doidas, que, em nova edição 
estendida, ganha o título Estrela de rabo e mais histórias.

Produzindo e estabelecendo discussões em torno da leitura literária, Nilma Lacer-
da vem contribuindo socialmente para o desenvolvimento da prática de leitura no 
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país. A autora é organizadora de um grupo de pesquisa denominado “Leitura, Lite-
ratura e Saúde: inquietações no campo da produção do conhecimento”. Vinculado 
ao Programa de Alfabetização e Leitura, da Faculdade de Educação da UFF, o grupo 
realizou no ano de 2012 o Colóquio Internacional “Esses Livros Sem Idade”, no qual 
a principal discussão foi a classificação habitual dos livros, assim como as produções 
consideradas desprovidas de classificação etária, podendo ser lidas e usufruídas em 
várias etapas da vida.

O exercício ativo da escrita em ritmo de oficina levou Nilma Lacerda a participar 
do grupo Estilingues. O projeto, formado em uma oficina literária da década de 
1980, por escritores do Rio de Janeiro, mistura o sistema de cooperativa ao conceito 
de bookcrossing, que propõe abandonar livros em lugares públicos com o objetivo 
de fazê-los circular pela comunidade. Seus idealizadores — Nilma Lacerda, Cristina 
Zarur, Miriam Mambrini, Marilena Moraes, Vânia Osório, Sônia Peçanha e Alexandre 
Brandão — produziram conjuntamente duas coletâneas que não tiveram edição co-
mercial, mas foram distribuídas em vários eventos literários. 

Além de todos esses projetos, a autora ainda contribui para a coluna quinzenal 
“Ladrilhos”, da revista eletrônica Pessoa, de literatura lusófona. Suas publicações 
são de teor crítico, assim como de criação literária. Em novembro de 2020, entrou 
para o seleto grupo de colunistas do jornal literário Rascunho, no qual colabora em 
parceria com Maíra Lacerda, sua filha, para a coluna “Caleidoscópio”. Com edições 
mensais, o jornal dedica-se à publicação de resenhas, ensaios, entrevistas e inéditos 
sobre literatura, material riquíssimo para pesquisa na área docente.

No encontro com as obras de Nilma Lacerda, o leitor suspende suas atividades co-
tidianas para entregar-se à experiência estética e, a partir dela, (re)experimentar sua 
realidade com um novo olhar. É na configuração do elemento estético, intrinseca-
mente ligado ao valor ético, que as obras da autora ganham sintonia com a realida-
de. Assim se constitui a importância da literatura como experiência de vida, um valor 
estabelecido, muitas vezes individualmente, mas sempre dirigida para o coletivo.

 Nilma Lacerda, através de um refinamento sensorial, capta os acontecimentos 
dramáticos do mundo e os transfere para a ficção, fazendo surgir esperança e feli-
cidade em uma realidade na qual a tristeza e as angústias são máximas recorrentes. 
Suas histórias são exercícios de escuta que provocam o leitor a ouvir uma polifonia 
capaz de revelar que a verdade nunca emerge por uma única voz. Suas narrativas 
seguem as propostas que Ricardo Piglia sugeriu na conferência “Tres propuestas 
para el próximo milenio (y cinco dificultades)”. Segundo o autor, é preciso combater 
os regimes de propriedade e apropriação que impõem algumas ordens e excluem 
outras. Caminhando nesse horizonte, Nilma Lacerda sinaliza sua preocupação em 
fazer da fantasia um instrumento de reflexão nas mentes dos mais diversos leitores.
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Construindo uma linguagem sutil e ao mesmo tempo provocadora, Nilma Lacer-
da, em Estrela de rabo e mais histórias, mesclou, através da capacidade inventiva e 
da fina percepção da atemporalidade das questões que envolvem a realidade atual, 
o clássico e o contemporâneo, permitindo a releitura dos efeitos de uma literatura 
fantástica (os contos de fadas), constituída como cânone literário, no conjunto do 
cenário urbano brasileiro. A autora extraiu desse contexto, abordando as causali-
dades do presente a partir de referências passadas, um paralelo com o mundo da 
fantasia. São histórias de sofrimento, dores, maus-tratos, violência e desigualdade 
social vivenciadas por grande parte da sociedade brasileira, sobretudo aqueles em 
condições de extrema vulnerabilidade, que ambientam as pequenas narrativas pre-
sentes na obra.

 Com olhar atento nas relações dialógicas, faz de sua escrita um elo fascinante 
entre o imaginário e a representação do real e, com isso, transfere à ficcionalidade o 
papel de expositora de uma realidade tão cruel que necessita ser emoldurada para 
ser percebida.

A importância da autora para o cenário atual das artes brasileiras é inequívoca, 
não é por menos que Nilma é reconhecidamente hoje uma escritora de envergadura 
literária, configurando-se entre as mais interessantes vozes no espectro de autores 
contemporâneos. É levando em conta todas essas questões que se mostra a neces-
sidade de conhecer parte da obra de Nilma Lacerda, aqui reunida no livro Estrela 
de rabo e mais histórias, dando aos leitores a possibilidade de apropriarem-se da 
linguagem literária da autora.

Percorreremos, a partir de agora, por meio de pequenas impressões, os contos 
presentes na obra. Em “É você, Pele de Asno?”, primeiro conto da coletânea, a au-
tora relata a história de Irene, uma menina de 12 anos, cuja mãe está seriamente do-
ente. O pai, homem rude e sem nenhuma sensibilidade diante da tragédia que asso-
la a família, trata a morte iminente da esposa com total desprezo, sem se incomodar 
com os sentimentos dos filhos ou até mesmo com os sentimentos da mulher doente.

Antes mesmo da morte da esposa, o pai de Irene diz aos quatro cantos da casa 
que logo será um rei viúvo e inevitavelmente terá que se casar novamente. Outras 
atitudes do homem assustam a menina, como proibi-la de frequentar as aulas de 
francês, mesmo sendo estas pagas pela tia; e a frequente hostilidade com Diná, a 
gata de estimação da família, dizendo o tempo todo que dará a Irene um casaco de 
inverno feito com a pele da gata que ela tanto adora.

Após o falecimento da mãe, o pai de Irene cumpre a promessa, mata, arranca o 
couro da gata e de seus filhotes e pendura-os no varal. Irene foge de casa e vai atrás 
de um circo, outra paixão da menina. Sonha em ser aprendiz da trapezista ou até 
mesmo sua faxineira. Uma chance de ficar lhe é oferecida, mas a sorte não está do 
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lado de Irene. Ela decide não voltar mais para casa e pega um ônibus, momento em 
que conhece uma turma de jovens que lhe oferece um novo e inesperado recomeço.

No segundo conto, intitulado “Na boca do forno”, conhecemos a história de um 
menino de 11 anos que, rejeitado pelo próprio pai e pela madrasta, foge para a 
casa da mãe, que já formou uma nova família e também o rejeita. Ele se tranca no 
apartamento da mulher e se esconde debaixo da cama, de onde é retirado por dois 
policiais que precisam arrombar a porta para entrar no imóvel. O menino é levado 
para a delegacia, foge e vai para a praia. Chora. Está sozinho, desamparado e sem 
rumo. Sente-se como João na história de “João e Maria”, na boca do forno, prestes 
a ser assado e devorado, só que sem a Maria para lhe salvar.

Um dos pontos em destaque no conto, assim como sua temática atual e polêmica 
envolvendo o descaso e abandono de uma criança, é a presença de elementos do 
gênero textual quadrinhos. Em determinado momento de tensão o personagem 
principal imagina uma história em quadrinhos, artifício que conhece bem e ao qual 
faz uso recorrente como forma de resistência diante de momentos difíceis. Nesse 
instante entra em cena o admirável talento do ilustrador, quadrinista, diretor de arte 
para animação e wap designer Eloar Guazzelli.

Nascido em Vacaria, Rio Grande do Sul, Eloar Guazzelli Filho atualmente reside em 
São Paulo. Formado pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRS), é também criador de animações para o cinema e já ilustrou mais de 
sessenta livros para crianças. Trabalha como ilustrador desde a década de 1980 e 
apresenta um diferencial na sua produção infantojuvenil: as HQs (histórias em qua-
drinhos). Consagrou-se nesse universo no qual destacamos a coleção de obras literá-
rias clássicas adaptadas em quadrinhos, entre elas O pagador de promessas, Gran-
de Sertão: Veredas e A escrava Isaura.

Todos os contos presentes na obra possuem ilustrações produzidas por Eloar Gua-
zzelli. Especificamente no conto “Na boca do forno” o ilustrador constrói uma narra-
tiva gráfica, com cenas do clássico “João e Maria”, consagrado pelos irmãos Grimm, 
no qual duas crianças são abandonadas na floresta pelo pai e pela madrasta.

No conto em questão, o menino imagina uma história em quadrinhos similar ao 
clássico. Nela, o fim também é marcado pelo reencontro entre as crianças e a famí-
lia, mas não há tesouro, e tudo indica que as dificuldades financeiras vão persistir, e 
nada vai mudar o destino de João e Maria, que provavelmente serão abandonados 
novamente, quantas vezes mais forem necessárias, até que o pai e a madrasta se 
vejam livres deles e desonerados de qualquer responsabilidade.

Prosseguindo com a apresentação da obra, no conto “As paredes têm ouvidos” 
conhecemos a história de Letícia, uma moça escravizada, mucama preferida da casa 
grande, que se apaixona por Fausto, também escravizado, garimpeiro, mas que 
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guarda um segredo: sabe ler. Durante seus encontros, Fausto começa a ensinar Le-
tícia as letras e um novo mundo começa a se abrir, iniciando a mudança no percurso 
de um destino que aparentemente parecia consolidado. 

Fausto tinha ligação com um grande quilombo e, após a fuga de um considerável 
número de escravizados, vai receber uma cruel punição, uma morte lenta e sofrida. 
A partir daí uma série de mudanças e de tragédias, inesperadas e improváveis, sur-
preendem o leitor, até chegar ao fim e à redenção.

Outro conto é denominado “Que história mais doida, essa!”. Aqui nos é apresen-
tada a história de Marquinhos, um adolescente de 15 anos, morador da favela de 
Vila Cruzeiro que, um dia, para fugir de um tiroteio, entra com os amigos na casa de 
dona Ceiça, uma cigana que lê sua sorte em uma carta: O Enforcado.

 A história se espalha pela vila e o menino passa de Marquinhos Chulé para Mar-
quinho Enforcado. Essa é uma comovente história de um menino que venceu os 
contratempos e a dureza da vida, escapando da morte e encontrando uma paixão.

Fechando a obra, o conto “Estrela de rabo” retrata a árdua batalha diária das 
pessoas que tiram seu sustento do que muitos consideram lixo. A narrativa também 
induz o leitor à reflexão sobre as dificuldades enfrentadas por milhares de crianças 
e adolescentes que vivem e trabalham em depósitos de lixo a céu aberto, os lixões, 
abrindo espaço para análises sobre temas como direitos e cidadania.

Na história, o personagem Johnyston é um menino encontrado em um lixão e 
criado por Rode e Astolfo, que se tornam seus “avós”. Batalhadores por natureza 
e donos de um coração enorme, eles são capazes de tudo pelo menino “parido 
de estrela emprenhada pelo vento em noite de tempestade”. Esse conto surgiu 
de uma matéria assinada por Rosângela Guerra, publicada na revista Marie Claire, 
em março de 1999, e nos abre um rico espaço para discussões sobre cidadania e 
direitos humanos.
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MOTIVAÇÃO DO ESTUDANTE PARA A LEITURA 

A leitura, mais do que uma prática prazerosa de acesso ao conhecimento, também 
é uma maneira de socializarmos com o mundo, com a realidade que nos circunda. 
Ler, nesse sentido, é uma atitude atenta de desvelo com a vida, atitude que nos leva 
a conhecer os segredos da condição humana e de sua relação com o outro. Processo 
profícuo de cidadania e direito indiscutível de qualquer pessoa, esse artifício impor-
tante, que faz do homem um sujeito social, coloca luz na necessidade de tornarmos 
cada vez mais comum o ato da leitura para todos e, sobremaneira, para aqueles que 
em determinado momento da vida, as escolhas, os projetos e os sonhos futuros se 
fazem mais do que presentes nas atitudes diárias. Para os jovens, agentes de um 
contexto, o reconhecimento de si, do outro, assim como o conhecimento sobre as 
questões sociais e humanas que emergem em uma sociedade, são fundamentais 
para a construção de seus valores como indivíduos e para a formulação de seus 
sonhos enquanto seres sociais. Nesse sentido, estando a literatura interconectada 
a todas essas condições, ela deixa de ser um mero produto de consumo e passa a 
se configurar como direito inalienável a qualquer indivíduo. Assim entenderá, por 
exemplo, Antonio Candido, ao dizer que a leitura e a literatura, pelo potencial de 
encantamento e representação, são direitos configurados a todos os seres humanos:

Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de pas-
sar as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega 
ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença 
indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. 
E durante a vigília a criação ficcional está presente em cada um de 
nós, como anedota, história em quadrinhos, noticiário policial, canção 
popular. Ela se manifesta desde o devaneio no ônibus até a atenção 
fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance.

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar 
no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido 
amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade uni-
versal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito.

Podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. 
Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o 
sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. 
Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 
confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em gran-
de parte no subconsciente e no inconsciente. (CANDIDO, 2011, p. 176)
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Ao longo do tempo, o inconsciente coletivo exerceu papel preponderante na clas-
sificação e na adjetivação da juventude. Os termos “rebeldes” e “inconsequentes”, 
por exemplo, acompanharam durante muito tempo a representação desse grupo 
etário. Todavia, como sugere uma sentença de Jean Pierre Bourdieu, “Juventude é 
só uma palavra” (1984, p. 113), sendo assim, o étimo guarda, muitas vezes, significa-
dos distintos sobre seu referente. 

Definir juventude sempre foi uma tarefa complexa, entretanto, fazê-lo na geração 
atual se tornou algo mais do que arriscado. À juventude de hoje, as simples catego-
rizações biológicas, etárias ou sociais se perdem devido ao grau de complexidade 
que envolve o contexto. Esses jovens vêm cingidos pelas questões geracionais e pe-
las circunstâncias culturais de um mundo aberto e dinâmico que incorpora novos có-
digos e modelos comportamentais, apresentados por outras maneiras de ler velhos 
discursos. Sendo assim, nada mais instigante e provocador, na atualidade, do que 
percorrer, na linha histórica, os modos de representação desses discursos e dessas 
realidades que insistem em permanecer. 

A literatura desde sempre tem sido uma das formas privilegiadas de linguagem 
que o homem utiliza para refletir sobre o real, permitindo a ele ligar seu contexto 
existencial ao mundo da imaginação, do sobrenatural, da ficção. De acordo com 
Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem humana, existe uma relação íntima entre lin-
guagem e sociedade, assim, a maneira como nós construímos nossas interações no 
mundo passa por essa questão dialógica. 

Por isso, a fantasia, a riqueza linguística e estética, a construção das personagens 
e suas imagens (re)criadas através de releituras de histórias fantásticas são apenas 
alguns dos exemplos do interesse que suscita a linguagem configurada por Nilma 
Lacerda nas narrativas dispostas na obra que aqui se apresenta.

Sobre a releitura do mundo fantástico, há um jogo de entrelaçamento de histórias 
que permite um mergulho no dialogismo proposto pela autora. O leitor dos contos 
de Nilma também será leitor de Shakespeare e de Edgar Allan Poe, uma vez que 
a autora os aproxima de suas narrativas. Esse é o caso, por exemplo, do conto “As 
paredes têm ouvidos”, no qual a escritora incorpora a temática do amor impossível 
da tragédia shakespeariana Romeu e Julieta e estabelece com ela toda uma repre-
sentação simbólica sobre interdição e transgressão, encontros e desencontros, situ-
ações comuns em várias relações de conflitos amorosos. É também nesse conto que 
o leitor vai se aproximar do mundo fantástico e misterioso de Edgar Allan Poe, pois 
na narrativa de Nilma estão algumas das recorrentes imagens utilizadas pelo escritor 
estadunidense, como a clássica cena do emparedamento humano presente em “O 
gato preto” e “O barril de amontillado”.
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Nilma Lacerda traz para discussão no mundo real a temática da renúncia, histori-
camente lida a partir da narrativa “João e Maria” como um simples conto de fadas 
do mundo infantil. O novo cenário criado pela autora é o das questões sociais bra-
sileiras que envolvem: a fragmentação e a desestruturação dos laços familiares; as 
instabilidades socioeconômicas; e o abandono de incapazes. Estes e outros tantos 
diálogos e entrelaçamentos de histórias dão para nós, leitores, a dimensão da capa-
cidade interpretativa da autora de recriar o nosso imaginário.  

Não se pode deixar de lado o fato de que as narrativas apresentam vozes que 
permitem ao leitor reconhecer o posicionamento de discursos dominantes de um 
contexto e ampliar a reflexão sobre a real condição dos grupos vulneráveis em uma 
sociedade. “As vozes de antes”, “As vozes do meio” e “As vozes do fim”, divisão 
proposta em um dos contos do livro, carregam distintos posicionamentos sobre uma 
realidade. A voz do narrador de “Estrela de rabo”, o pequeno Johnyston, é a voz de 
um coletivo, que infelizmente, acostumou-se a sobreviver das sobras da humanida-
de e que na obra expõe sua invisibilidade. 

Outro aspecto interessante é o seu entrelaçamento de gêneros discursivos. Além 
da perspectiva da estética contemporânea, que não diferencia os recursos textuais, 
misturando música, poesia, teatro, imagens e diversas línguas em um mesmo texto, 
a obra abre espaço para um diálogo intergênero, intercalando elementos de leituras 
icônicas, como as HQs e as ilustrações, e de leituras verbais, presentes no conto, 
gênero predominante no livro. 

Esse aspecto estrutural representa grande valor estético para a leitura, pois permi-
te ao jovem estudante do Ensino Médio, como preconiza a BNCC, 

(...) a ampliação de repertório, considerando a diversida-
de cultural, de maneira a abranger produções e formas de 
expressão diversas — literatura juvenil, literatura periféri-
co-marginal, o culto, o clássico, o popular, cultura de mas-
sa, cultura das mídias, culturas juvenis etc. — e em suas 
múltiplas repercussões e possibilidades de apreciação, em 
processos que envolvem adaptações, remidiações, estiliza-
ções, paródias, HQs, minisséries, filmes, videominutos, ga-
mes etc.; (BNCC, 2019, p. 500)

Nesse sentido, por tudo que foi salientado, sobretudo pelo aspecto simbólico 
que possui, é que a leitura dos contos de Nilma Lacerda, reunidos aqui em Estrela 
de rabo e mais histórias, é um encontro verdadeiro, de acordo com o caráter ve-
rossímil das histórias, com realidades muitas vezes tristes e injustas, mas também 
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esperançosas, das condições de existência do humano e dos modos de vida por 
ele praticado.

 Por tratar de temáticas variadas — exclusão social, violência de gênero, aban-
dono, abuso, racismo, exploração humana e outros tantos temas concernentes às 
questões que circundam as discussões acerca da condição de vulnerabilidade hu-
mana, sobretudo do público infantojuvenil —, o livro habilita-se a dialogar com a 
juventude, lamentavelmente ainda transpassada por essas questões e, muitas vezes, 
sujeitos pacientes da grande maioria delas. 

Através dessa obra, o jovem leitor poderá identificar e analisar as condições às 
quais a realidade social está muitas vezes submetida, revelando muitas das contradi-
ções que persistem ainda hoje. Poderá ainda perceber que as histórias presentes no 
livro são exercícios constantes de reflexão sobre distintas realidades sociais e cultu-
rais que buscam sobreviver e ser resilientes. Esse contato possibilitará uma abertura 
para refletir acerca dos processos sociais, uma vez que abre espaço para discutir 
práticas e valores que formam a nossa construção enquanto cidadãos. Os contos de 
Nilma Lacerda conduzirão os jovens a um olhar atento e a uma interpretação crítica 
do contexto social brasileiro. 

Estrela de rabo e mais histórias propiciará ao leitor um contato não só com os 
problemas sociais de seu entorno, em menor ou maior grau, mas com as questões 
discutidas pelo próprio jovem, visto que os assuntos presentes na obra são facilmen-
te identificáveis com os que a juventude brasileira convive no seu dia a dia. O leitor 
ampliará, com isso, suas possibilidades de aprender e atuar socialmente no mundo. 

Sendo assim, tendo como horizonte próximo as perspectivas da BNCC, espera-se 
que o leitor identifique nessas narrativas a elaboração de uma linguagem marcada 
pela preocupação coletiva e possa, dessa forma, pensar criticamente a respeito de 
questões tão sérias para a construção de uma sociedade segura, igualitária e de-
mocrática. Essas histórias convidam a juventude à reflexão sobre como todas essas 
questões operam em suas realidades. É exatamente esse o caminho sinalizado pelo 
documento citado para a prática da linguagem na vida dos estudantes.

O campo da vida pessoal organiza-se de modo a possi-
bilitar uma reflexão sobre as condições que cercam a vida 
contemporânea e a condição juvenil no Brasil e no mundo e 
sobre temas e questões que afetam os jovens. As vivências, 
experiências, análises críticas e aprendizagens propostas 
nesse campo podem se constituir como suporte para os 
processos de construção de identidade e de projetos de 
vida, por meio do mapeamento e do resgate de trajetórias, 
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interesses, afinidades, antipatias, angústias, temores etc., 
que possibilitam uma ampliação de referências e experiên-
cias culturais diversas e do conhecimento sobre si. (BNCC, 
2019, p. 488)

Os assuntos presentes nos contos — que orbitam as problemáticas relativas às 
questões já sinalizadas — tornam a obra uma excelente ferramenta para o debate 
sobre a juventude, pois permitem discutir, após a identificação e a análise das ques-
tões abordadas, vulnerabilidades sob as quais os jovens estão vinculados no decor-
rer de suas vivências. 

Aos desafios da juventude, na contemporaneidade, devem ser consideradas re-
flexões sobre os mais diversos aspectos sociais, e, nesse sentido, a obra de Nilma 
Lacerda é de enorme contribuição.
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OS GÊNEROS DO DISCURSO E OS TEMAS

“Quem conta um conto, aumenta um ponto.” 
O provérbio popular, já desgastado pelo uso, esconde nuances importantes para 

sua compreensão. Uma das características que suscita reflexão acerca da sentença é 
o fato de que a criatividade humana sempre caminhou lado a lado com a contação 
de histórias, sejam elas orais ou escritas. Se pensarmos na palavra “conto” presente 
no provérbio, enquanto narrativa literária, encontramos um modelo de fabulação, 
ou seja, um modelo de criação de fantasias constituído por características que o 
definem enquanto gênero.

 Embora, como sugere Nádia Gotlib (1988), o surgimento do conto seja de difícil 
apuração, as referências mais significativas para o termo enquanto gênero ganha-
ram corpo a partir do final do século XVII com os contos produzidos por Charles 
Perrault e, posteriormente, já no século XIX, consolida-se definitivamente nas obras 
de Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, assim como nas de Edgar Allan Poe, contista e 
teórico do gênero.

Para Gotlib, 

A história do conto, nas suas linhas mais gerais, pode se esboçar a 
partir deste critério de invenção, que foi se desenvolvendo. Antes, a 
criação do conto e sua transmissão oral. Depois, seu registro escrito. 
E posteriormente, a criação por escrito de contos, quando o narrador 
assumiu esta função: de contador-criador-escritor de contos, afirman-
do, então, o seu caráter literário. (GOTLIB, 2006, p.13)

 O gênero conto, pertencente à tipologia narrativa, possui a capacidade de des-
pertar a curiosidade do leitor, pois sua estrutura permite uma aproximação mais 
direta com o fato narrado. Por estar configurado por uma narrativa breve, na qual se 
transmite, a um só fôlego, uma unidade de tempo, de espaço e síntese temática, o 
gênero se associa ao dinamismo necessário para o contexto atual de leitura. Com 
uma narrativa direta e ações que se desdobram em um só espaço e entre poucas 
personagens, apresentará, em sua maioria, um só eixo temático e um só conflito, 
permitindo à discussão temática apresentada uma centralidade bem definida e fa-
zendo com que as questões de um microuniverso possam ser facilmente apreendi-
das, para depois serem associadas a um contexto mais amplo de problematizações. 
Sendo assim, o gênero enquanto modelo narrativo configura-se como um ótimo 
recurso para o letramento literário na adolescência, pois esse público leitor, além de 
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estar contextualizado em um mundo cujo dinamismo se tornou uma marca, também 
exige desse contexto uma resposta mais direta para as suas inquietações. 

Outro aspecto suscitado pelo provérbio está no fato de que a criatividade, ou a 
inclinação à fantasia, sinaliza que muitas vezes uma história pode ser contada de vá-
rias formas ou então, possuir vários pontos de encontro com outras tantas histórias. 
Nesse caso, “aumentar um ponto” pode estar associado ao que o Mikhail Bakhtin 
denominou como dialogismo. Segundo Bakhtin, quando se trata de discursos, po-
demos encontrar em um texto a superposição de outros textos e, nesse sentido, um 
conjunto de vozes que repercutem outras. 

Trata-se de um fenômeno recorrente na obra de Nilma Lacerda. Os temas encon-
trados em seus textos, apesar de atuais e muito próximos da realidade urbana do 
contexto brasileiro, são iluminados e revelados pela associação deles às histórias do 
cânone literário, com grandes semelhanças de conteúdo, sobretudo quando descor-
tinadas pela releitura.

Em “É você, Pele de Asno?”, por exemplo, a autora parte da obra de Charles Per-
rault, o clássico conto “Pele de asno”, para abordar sobre uma realidade cruel vivencia-
da por milhares de crianças brasileiras: a violência sofrida dentro do próprio ambiente 
familiar. Já no conto “Na boca do forno”, dentre as intertextualidades e os dialogismos, 
a autora brasileira remonta ao clássico “João e Maria” para aludir a outro flagelo da re-
alidade brasileira: a condição de abandono vivenciada por inúmeras crianças, que, des-
protegidas e desamparadas por sua família e pelo Estado, encontram-se vulneráveis às 
condições sociais. Esse é o tema também discutido pela narrativa que intitula o livro, 
“Estrela de rabo”. Somam-se a eles as questões da violência de gênero, da exploração 
da mão de obra humana e da privação de liberdade relatadas no conto “As paredes 
têm ouvidos”, no qual se encontra um diálogo com Shakespeare e Edgar Allan Poe.

A realidade dos aglomerados de exclusão, fruto da enorme desigualdade social 
brasileira e os potenciais destinos vividos pela juventude ligada ao contexto é o ce-
nário do conto “Que história mais doida, essa!”.

Em todas as narrativas, apesar da esperança sinalizada por Nilma Lacerda, o alu-
nado vai vivenciar uma experiência de leitura capaz de problematizar, através da 
representação literária, muitas das realidades que direta ou indiretamente circundam 
sua vida, questões de realidade brasileira contemporânea que afetam o cotidiano da 
população jovem, sejam elas associadas à precariedade econômica ou às diversas 
formas de violência e de preconceitos. 

Sendo assim, a formação de jovens capazes de contribuir para a construção de 
uma sociedade mais igualitária, inclusiva, sustentável e ética passa, dentre vários ou-
tros fatores, pela formação de leitores críticos e atentos à relação dialética existente 
entre linguagem e mundo. 
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Não se deve perder de vista que o conteúdo de língua portuguesa, nos três anos 
do Ensino Médio, cede espaço para que as pautas específicas de Literatura sejam 
trabalhadas, o que, até o fim do Ensino Fundamental, é feito de forma combinada. 
Como sugere a BNCC, durante as práticas leitoras, os alunos do Ensino Médio devem:

• Relacionar o texto com suas condições de produção, seu 
contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos de 
dizer: leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e 
perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero 
do discurso e esfera/campo em questão etc.

• Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferen-
tes campos de atividade, seus usos e funções relacionados 
com as atividades típicas do campo, seus diferentes agen-
tes, os interesses em jogo e as práticas de linguagem em 
circulação e as relações de determinação desses elementos 
sobre a construção composicional, as marcas linguísticas li-
gadas ao estilo e o conteúdo temático dos gêneros.

• Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas 
e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica 
de textos verbais e de outras produções culturais. (BNCC, 
2018, p. 72)

Então, nada melhor do que uma coletânea de contos de Nilma Lacerda para propi-
ciar toda a profundidade crítica, bem como uma análise do contexto social brasileiro, 
questões que envolvem não só o cuidado com a juventude, mas com todas as fases 
da vida. Esses pontos estão intimamente associados ao tema da vulnerabilidade dos 
jovens, assunto que sempre agencia questões relacionadas aos direitos das crianças 
e dos adolescentes, à valorização da dignidade do ser humano — matérias que exi-
gem, indiscutivelmente, reflexões e posicionamentos por parte de quem as discute. 
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ORIENTAÇÕES E PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Este material abre espaço para que os professores trabalhem com a formação 
leitora de seus alunos, orientando-os para aulas antes da leitura da obra, durante 
o processo, assim como para o momento de retomada e problematização do con-
teúdo. Para tal, sugerimos aqui algumas atividades por meio das quais os docen-
tes poderão mediar diversas situações de leitura das narrativas presentes na obra, 
com o objetivo de promover sua recepção crítica e a fruição literária, bem como o 
desenvolvimento de competências específicas de Língua Portuguesa e práticas de 
linguagem. Todo esse trabalho visa alavancar campos da atuação da vida pessoal, 
artístico-literária, da formação cidadã e do protagonismo dos discentes em relação 
à realidade vivenciada, pois as discussões levantadas na obra giram em torno das 
questões de vulnerabilidade social.

Intencionamos promover tarefas capazes de propiciar aos estudantes do Ensino 
Médio uma maior interação/diálogo entre texto e leitor, promovendo interpretação, 
reflexão e construção de sentidos. 

Sugerimos, nesse primeiro momento, uma atividade por meio da leitura em grupo 
dos contos presentes na obra. A partir dessa obra, o professor poderá discutir com 
seus alunos desde processos estruturais que configuram o gênero narrativo conto e 
as reelaborações assumidas por ele no período contemporâneo, passando pela aná-
lise da estruturação estética da autora, até aprofundar nos assuntos abordados pelo 
texto literário e suas associações com o contexto atual vivenciado pelos discentes. 

 Em outra etapa, indicamos para a segunda atividade um exercício de análise das 
intertextualidades e interdiscursividades presentes nos contos. O professor poderá 
selecionar algumas narrativas para discutir as relações que a autora estabelece em 
seus textos com outros títulos literários de reconhecida envergadura culturais na lite-
ratura mundial. Esse caminho teria como fim último a percepção do processo criativo 
da autora e de como ela reconstitui, em linguagem moderna, questões históricas 
que configuram problemas morais, éticos e culturais de diversas sociedades, sobre-
tudo aqueles vivenciados pelas parcelas mais vulneráveis de uma sociedade. Outro 
aspecto significativo proporcionado pela atividade é a capacidade de reconhecer 
a associação temática que circula em textos de diversas naturezas contextuais, de 
gênero e de estética.
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ATIVIDADE I

PRÉ-LEITURA

Segundo o professor Rildo Cosson em sua obra Letramento literário, o trabalho de 
motivação da leitura em sala de aula passa, necessariamente, por um processo de 
encontro do aluno com “pretextos” para leitura, a fim de situar e contextualizar os 
alunos no mundo a ser apresentado no livro. 

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)

Esse momento de apresentação do livro aos alunos é, nesse sentido, um período 
de despertar a curiosidade, de instigar o desejo de posse da leitura a partir das hi-
póteses configuradas no imaginário.

Com a obra Estrela de rabo e mais histórias, o professor tem em mãos mais do 
que narrativas verbais, pois, vinculadas aos contos, as ilustrações de Eloar Guazzelli 
também narram as histórias ali apresentadas. Sendo assim, o livro é também um 
instrumento atrativo ao olhar; e, nesse sentido, é preciso fazer dele um elemento 
poderoso. O apelo visual promovido pelo grafismo de Guazzelli é capaz de chamar 
a atenção dos alunos. As imagens iconográficas, os jogos de cores e seus efeitos de 
contrastes, os tracejamentos dos desenhos, tudo isso são possibilidades férteis para 
provocar no leitor o efeito de fascinação. Soma-se ao cuidadoso trabalho estético 
dessas ilustrações e da HQ a possibilidade de conhecer, a priori, um pouco sobre as 
questões que envolvem as temáticas discutidas na obra.

 Sendo assim, sugerimos que, nesse momento, o professor apresente a obra aos 
alunos, proporcionando a eles o contato direto e livre com o livro. Nesse estágio, 
os estudantes apenas desfrutarão sensorialmente o encontro, para só posterior-
mente serem apresentados efetivamente ao gênero e aos temas que circundam 
a obra. O contato inicial permitirá o reconhecimento de toda a sua estruturação, 
desde a capa, as imagens, os paratextos até a divisão e a organização do con-
teúdo interno.

Após essa etapa essencial de apelo ao encantamento, sugere-se que o profes-
sor discuta com os alunos as questões temáticas circundantes na obra. Sinaliza-se 
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então a importância de o professor colocar em cena, no debate em sala de aula, 
questões ligadas à exclusão social, à violência de gênero, ao abandono de inca-
pazes, ao abuso, ao racismo, à exploração humana e outras tantas questões que 
abordem noções de cidadania e proteção, democracia, igualdade e, sobretudo, 
direitos humanos. 

Esse caminho pode ser feito através de um debate, momento em que o professor 
poderá identificar os conhecimentos prévios de seus alunos. Sugerimos, em benefí-
cio desse evento, que o professor reforce a atualidade da discussão dos temas pro-
postos na obra. Para tal, como a leitura dos contos ainda não foi realizada, pode-se 
recorrer às ilustrações, assim como aos elementos paratextuais dispostos no livro. 
Esse recurso funcionará como um elo entre a ficção e a realidade, indicando as pos-
síveis associações entre noticiários e aconte cimentos de conhecimento público que 
versam sobre os temas. 

À guisa de exemplificação, tem-se a ilustração de Eloar Guazzelli para o conto 
“Estrela de rabo” (p. 83), que permite uma associação às condições subumanas vi-
venciadas por crianças em aterros e lixões presentes no contexto brasileiro.

Pontuações possíveis:
• Chame a atenção para as ilustrações;
• Recorra às imagens como recurso de associação temática, orientando-os para 

as hipóteses dos temas da obra;
• Converse sobre os temas discutidos na obra;
• Pergunte aos alunos se reconhecem nas imagens alguns problemas vigentes 

na sociedade brasileira;
• Aproveite para falar um pouco sobre alguns referentes apresentados por essas 

imagens. O que é infância, adolescência e juventude? Quais são os grupos 
sociais minorizados? Aponte as questões de vulnerabilidade desses grupos;

• Questione sobre o conhecimento prévio em relação às normas legais de pro-
teção dessas parcelas da sociedade. Esse é um ótimo momento para a apre-
sentação de algumas diretrizes de documentos legais, tais como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Igualdade Racial (EIR).

Essa etapa, durante a pré-leitura, é fundamental tanto para o incentivo à leitura 
da obra quanto para promover um contato mais dinâmico e profundo com os temas 
apresentados pelo livro.

Habilidades de referência desta seção:
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(EM13LP14) Analisar, a partir de referências contextu-
ais, estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de 
escolhas e composição das imagens (enquadramento, ân-
gulo/vetor, foco/profundidade de campo, iluminação, cor, 
linhas, formas etc.) e de sua sequenciação (disposição e 
transição, movimentos de câmera, remix, entre outros), das 
performances (movimentos do corpo, gestos, ocupação do 
espaço cênico), dos elementos sonoros (entonação, trilha 
sonora, sampleamento etc.) e das relações desses elemen-
tos com o verbal, levando em conta esses efeitos nas pro-
duções de imagens e vídeos, para ampliar as possibilidades 
de construção de sentidos e de apreciação. (BNCC, 2018, 
p. 508)

(EM13LP26) Relacionar textos e documentos legais e nor-
mativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que 
envolvam a definição de direitos e deveres — em especial, 
os voltados a adolescentes e jovens — aos seus contextos 
de produção, identificando ou inferindo possíveis motiva-
ções e finalidades, como forma de ampliar a compreensão 
desses direitos e deveres. (BNCC, 2018, p. 509)

LEITURA

Após o trabalho de avaliação dos conhecimentos iniciais dos alunos, assim como 
da exposição do material para fins de contemplação e reconhecimento do gênero, 
sugere-se, para o momento de leitura, que o professor forme grupos e divida as nar-
rativas entre eles. Cada grupo ficará incumbido de analisar e discutir com os colegas 
as questões desenvolvidas nas narrativas selecionadas. Os contos, por se tratarem 
de textos curtos, poderão ser lidos durante a aula, tendo como subsídio a mediação 
e a orientação do professor. 

O processo de orientação não deve substituir a leitura individual do aluno, uma 
vez que o texto literário, pelo aspecto polissêmico, permite uma experiência subje-
tiva da interpretação dos sentidos nele dispostos. Sendo assim, sugere-se destinar 
um curto tempo para que a leitura da obra seja feita de forma individual, durante o 
horário de aula. 

Na sequência, os alunos precisarão de mais tempo para que possam discutir entre 
si as impressões percebidas. Só então o professor destinará um momento para as 
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orientações acerca de aspectos importantes presentes em cada narrativa, a fim de 
que se tenha melhor desenvolvimento e aproveitamento da leitura. 

Sugere-se que o professor inicie a orientação da leitura apontando a necessidade 
de contextualizar as narra tivas no tempo, no espaço, assim como nas referências dis-
cursivas (vozes do discurso). Deixamos aqui propostas de leituras para alguns contos.

Sugestão de trajeto
1. Aponte para os alunos, inicialmente, que o conto “As paredes têm ouvidos” 

está dividido em três partes — “As vozes de antes”, “As vozes do meio” e “As vozes 
do fim” — e que essa divisão sinaliza uma forte relação de causalidade que deve 
ser percorrida;

2. Apresente aos alunos como os espaços simbólicos expostos na narrativa são 
importantes para a construção de sentido;

3. Sinalize também que os nomes dos personagens são em alguma medida cons-
tituídos a partir de referenciais simbólicos e que suas vozes no discurso possibilitam 
reconhecer as devidas posições de poder na obra. 

Identificação de alguns elementos da narrativa 

DIVISÃO

Para efeito de expansão de conteúdo sobre essa primeira relação, o professor po-
derá destacar que a estruturação do conto faz uma readaptação do formato estrutu-
ral da tragédia definido por Aristóteles na obra A poética, a saber, uma obra dividida 
em três atos: “Prólogo”, “Episódios” e “Êxodo” (começo — meio — fim). No trecho 
do conto considerado como prólogo, “As vozes de antes”, a narrativa apresenta ao 
leitor as temáticas que direcionam a história. 

JULIETA — E dizem que a cotovia e o imundo sapo trocam os olhos!... 
Oh! quisera que agora tivessem também trocado a voz! 
Porque essa voz nos enche de temor e te arranca de meus braços, 
afugentando-te daqui com seu canto de alvorada! 
Oh! parte agora! Está ficando mais claro, cada vez mais claro! 
ROMEU — Mais claro, sempre mais claro. Mais negro, sempre mais 

negro nosso infortúnio. (p. 51)
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O trecho do diálogo entre Romeu e Julieta, personagens de Shakespeare, aponta 
para questões centrais no conto: o infortúnio amoroso e a busca por liberdade. Des-
sas, sairão várias outras que se associarão às condições dos escravizados no Brasil.

A divisão do conto em três momentos deixa transparente o princípio da causali-
dade, permitindo aos estudantes o acompanhamento próximo dos acontecimentos. 

ESPAÇO

Quando se discutem as questões de espacialidade como estrutura de uma narra-
tiva, parte-se da distinção entre espaço referencial e espaço simbólico. O primeiro 
tem um sentido de contextualização física e/ou temporal, a partir do qual o leitor 
vai se associar ao contexto em que a narrativa se desenvolve. Já o segundo projeta 
o leitor para o campo semântico das representações simbólicas, dentre as quais se 
identificam, como sugere Bourdieu (1996), relações de poder inscritas, porém muitas 
vezes inteligíveis ao senso comum. A partir desses elementos o professor poderá 
trabalhar com o texto verbal e o não verbal (as imagens gráficas da obra), a fim de 
solicitar o reconhecimento desses espaços.

No conto “As paredes têm ouvidos”, o leitor está diante de referenciais simbólicos 
de importante reflexão. 

O ciclo da vida nas casas da cidade, o cômodo grande ao fundo do 
terreno para acomodar os escravos, as duas cozinhas, uma de brancos 
outra de pretos, ao lado uma da outra, criavam uma vida de meia-pa-
rede, dando a segredos e mentiras. Ora valor de pepita, ora valor de 
cascalho. (p. 55)

Os referenciais textuais apresentam, em contraste, dois contextos sociais que per-
mitem uma profunda reflexão acerca das relações de poder no período da escravi-
dão no Brasil. 

As descrições verbal e visual do emparedamento humano sofrido pelo persona-
gem Fausto conforma mais um elemento espacial — a parede da sala de jantar — de 
forte valor simbólico.

Fausto é trazido amarrado para dentro de casa. É posto de pé, bem 
encostado à parede do fundo da sala de jantar, e tem logo cada perna 
e cada braço bem estirados pelas cordas pendentes das argolas re-
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cém-fincadas nas paredes. À frente de Fausto começa a ser levantada 
uma outra parede que vai subindo até a altura do queixo dele.

(p. 57)

A partir das imagens, verbais e não verbais, o leitor se desloca do espaço referen-
cial físico em direção ao simbólico. 

Habilidades de referência desta seção: 

EM13LGG202) Analisar interesses, relações de poder e 
perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas 
de linguagem (artísticas, corporais e verbais), compreen-
dendo criticamente o modo como circulam, constituem-se 
e (re)produzem significação e ideologias.

(EM13LGG203) Analisar os diálogos e os processos de 
disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em 
suas produções (artísticas, corporais e verbais).

(EM13LGG204) Dialogar e produzir entendimento mú-
tuo, nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), 
com vistas ao interesse comum pautado em princípios e va-
lores de equidade assentados na democracia e nos Direitos 
Humanos. (BNCC, 2018, p. 492)

PÓS-LEITURA

O material indica para esse momento a realização de um processo de comparti-
lhamento de leituras, a partir do qual os alunos experienciem os modos de ver, com-
preender, analisar e associar conteúdos artísticos à realidade social. Através dessa 
atividade, sugerimos que os alunos, divididos em grupos, elaborem seminários para 
a apresentação dos contos e as possíveis interpretações e relações estabelecidas.

Habilidades de referência desta seção: 
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(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na lei-
tura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e 
eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas 
de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultu-
ral e aguçar a perspectiva crítica. 

(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 comentadas 
de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-
-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo. (BNCC, 
2018, p. 525)

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA A SEÇÃO 

Lançado recentemente o álbum AmarElo, do celebrado rapper brasileiro Emicida, 
reúne canções relacionadas às vivências e lutas cotidianas do povo negro. A trilha 
sonora “Ismália” é uma excelente representação da desigualdade social imposta à 
população descendente dos povos escravizados no Brasil. A temática do racismo e 
da exclusão social, o recurso de intertextualidade com a obra poética do simbolis-
ta Alphonsus de Guimaraens através do jogo metafórico entre loucura e condição 
humana, presente no poema “Ismália”, conferem à canção uma aproximação te-
mática e estética da obra de Nilma Lacerda e, por isso, indicamos como referência 
complementar. 

A aproximação entre os autores é uma ótima indicação de diálogo, uma vez que 
ambos descortinam, cada um ao seu modo, a realidade de uma cultura perpassada 
por violência, discriminação, exclusão social, preconceito, realidade que necessita 
ser discutida e confrontada no contexto brasileiro.

Outras referências que podem ser aproximadas com o intuito de subsidiar as lei-
turas são: a canção “Um eldorado negro”, do cantor e compositor Gilberto Gil, cuja 
abordagem reflete sobre o processo de luta e resistência a partir da geografia física e 
simbólica dos quilombos; e o site https://cpisp.org.br, que, além de informações his-
tóricas e culturais sobre os territórios quilombolas, traz também um mapa geográfico 
desses territórios, podendo ser utilizado pelos estudantes como fonte de pesquisa.

https://cpisp.org.br
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POTENCIAL INTERDISCIPLINAR

Acenamos, aqui, para o rico diálogo que se pode desenvolver intercambiando a 
área de Linguagens e suas Tecnologias, com destaque para o campo artístico-literá-
rio — por meio do qual se desenvolvem os textos da obra Estrela de rabo e mais his-
tórias — com a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A partir do trabalho 
com os conceitos de território, diversidade, cultura, sociedade, violência simbólica 
e reatualização histórica, é possível subsidiar interessantes propostas interdiscipli-
nares. Nessa perspectiva, em conjunto com as disciplinas de História, Geografia, 
Filosofia e Sociologia, podem ser conduzidos projetos que agucem tais noções em 
consonância com as questões que envolvem a proteção da dignidade humana e o 
convívio harmônico em sociedade, questões que abrangem o passado, o presente 
e o futuro de uma coletividade. Levando em consideração essas diferentes escalas 
de observação, torna-se possível propiciar ao alunado o desenvolvi mento de uma 
percepção de mundo ampliada.
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ATIVIDADE II

De maneira sistemática se discute que uma das questões a ser ressaltada sobre 
o processo de acompanhamento da leitura dos estudantes é a necessidade de eles 
reconhecerem em um texto os diálogos e as vozes a eles relacionadas. Segundo a 
BNCC, deve ser fomentada durante todo processo de formação dos indivíduos,

a proposição de objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento que concorrem para a capacidade dos estudantes 
de relacionarem textos, percebendo os efeitos de sentidos 
decorrentes da intertextualidade temática e da polifonia re-
sultante da inserção — explícita ou não — de diferentes vo-
zes nos textos. A relação entre textos e vozes se expressa, 
também, nas práticas de compartilhamento que promovem 
a escuta e a produção de textos, de diferentes gêneros e 
em diferentes mídias, que se prestam à expressão das pre-
ferências e das apreciações do que foi lido/ouvido/assisti-
do. (BNCC, 2018, p. 139)

Seguindo as orientações do documento, sugerimos ao professor, para essa ati-
vidade, um trabalho que possibilite explorar as intertextualidades, os dialogismos 
e os efeitos polifônicos verificados nos contos presentes no livro. Como caminho 
possível para essa atividade, o professor poderá recorrer às leituras já configuradas 
em momentos anteriores e, a partir delas, promover uma pesquisa sobre as relações 
intertextuais estabelecidas.

PRÉ-LEITURA

 Cabe ao educador, nesse momento, selecionar e apresentar aos alunos os concei-
tos básicos sobre intertextualidade, dialogismo e polifonia. Isso poderá ser feito de 
forma expositiva, tornando possível aos alunos a sistematização desses conceitos.

Após essa primeira etapa, o professor poderá selecionar alguns contos que evi-
denciem relações intertextuais importantes para uma melhor fruição da leitura e 
compreensão da proposta discursiva do autor. Esse caminho poderá ser sistematiza-
do de forma objetiva. 
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“As paredes têm ouvidos” 
- Romeu e Julieta, de William Shakespeare;
- “A cotovia e o Sapo”, Fábula chinesa;
- “O gato preto”, de Edgar Allan Poe;
- “O barril de amontillado”, de Edgar Allan Poe;
- Fausto, de Johan Wolfgang Goethe

“Na boca do forno”: 
- “João e Maria”, de Jacob Grimm e Wilhelm Grimm.

“É você, Pele de Asno?”:
- “Pele de Asno”, de Charles Perrault.

“Estrela de rabo”:
- “Vidas de sobras”, reportagem de Rosângela Guerra.

Sugestão de trajeto
1. Apresente, de forma sistematizada, os principais conceitos para a execução 

da atividade. Escreva-os no quadro e indique a necessidade de cópia por par-
te dos alunos;

2. Apresente aos alunos algumas relações intertextuais promovidas pela autora. O 
quadro “Os contos e suas relações” aponta algumas conexões possíveis;

3. Discuta com os alunos a necessidade de reconhecer essas relações para uma 
melhor compreensão dos textos.

Habilidades de referência desta seção: 

(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e in-
terdiscursividade que permitam a explicitação de relações 
dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de pers-
pectivas, a compreensão de paráfrases, paródias e estiliza-
ções, entre outras possibilidades. (BNCC, 2018, p. 506)

(EM13LP04) Estabelecer relações de interdiscursividade 
e intertextualidade para explicitar, sustentar e conferir con-
sistência a posicionamentos e para construir e corroborar 
explicações e relatos, fazendo uso de citações e paráfrases 
devidamente marcadas. (BNCC, 2018, p. 506) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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LEITURA

Sugerimos que o professor estabeleça, junto com os alunos, um momento para 
que se faça a leitura dos textos que criaram diálogos com os contos. Esse caminho 
ajudará na percepção de como os elementos referenciais são importantes para a 
ampliação de sentido de uma obra literária. 

Para suporte da realização dessas leituras, mediadas pelo professor, propõem-se 
o detalhamento e a análise das referências, retomando-as em cada um dos textos 
selecionados. São sugeridos, para tanto, os seguintes caminhos:

1. Como a relação estabelecida pela autora, a partir das intertextualidades, amplia 
os sentidos propostos em seus textos? 

2. As referências diretas e indiretas que associam-se em alguma medida aos temas 
trabalhados nos contos, são pertinentes em relação aos temas? Elas são retomáveis 
em algum trecho da obra?

3. Como a autora reatualiza a temática presente nesses textos?
4. Quais são os recursos de intertextualidade utilizados pela autora?

A mediação do professor durante o processo de leitura na perspectiva assinalada 
é fundamental para que os alunos percebam como a autora desenvolve intercone-
xões capazes de enriquecer tanto os aspectos estéticos quanto os aspectos temáti-
cos de um texto. É nessa perspectiva que Nilma Lacerda aproxima os elementos da 
fantasia à realidade contextual dos leitores, deixando no texto marcas de ampliação 
temporal e simbólica.

O caminho apontado para a leitura dos contos tem como finalidade instruir os 
alunos a lerem criticamente e de fato, como sugere a BNCC, no que concerne às 
habilidades para a prática da leitura:

(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)



34

E
ST

R
E

LA
 D

E
 R

A
B

O
 E

 M
A

IS
 H

IS
TÓ

R
IA

S

Após a compreensão do processo criativo da autora e das estratégias discursivas 
adotadas para as relações intertextuais, sugere-se que o professor retome a leitura 
e a análise dos contos, dessa vez, para discutir, de maneira mais aprofundada, as 
questões que envolvem as caracterizações que a autora faz acerca das personagens 
principais e dos lugares e papéis sociais que ocupam.

Todos os problemas sociais representados por essas personagens nos contos são, 
em alguma medida, retomados do passado e de circunstâncias diversas para serem 
discutidos a partir de suas relações com o atual contexto brasileiro, dessa forma, 
representam processos de continuidade que traduzem a dimensão atemporal e uni-
versal da condição humana. Dessa forma, o professor poderá sinalizar aos alunos 
como papéis sociais secundários e inferiorizados são construções historicamente 
configuradas em uma sociedade. 

A opressão machista sofrida por Irene no conto “É você, Pele de Asno?”; a violên-
cia física e moral vivenciada por Letícia e Fausto em “As paredes têm ouvidos”; os 
aglomerados de exclusão e a vida de Marquinhos no conto “Que história mais doida, 
essa!”; a sobrevivência à extrema pobreza revelada pelos olhos de Johnyston em “Es-
trela de rabo”; e o abandono afetivo tratado no conto “Na boca do forno” garante 
uma forte sintonia com a realidade. Para que os alunos identifiquem todo esse pro-
cesso, é imprescindível que o professor selecione algumas partes dos textos e com 
elas trabalhe as construções simbólicas promovidas pela autora. Esse caminho é fun-
damental para que o alunado perceba, como sugere Bakhtin (2003), que a linguagem 
é uma construção social e, por isso, está sempre carregada de representatividade.

Sendo assim, é interessante que os discentes, a partir dessa atividade de análi-
se dialógica e intratextual, consigam apropriar-se, de forma conceitual, das temáti-
cas desenvolvidas pela autora e sugeridas neste material também pelo conceito de 
“vulnerabilidade dos jovens”, a fim de estabelecerem relações com outros campos 
do saber como a Sociologia, a Filosofia e a Antropologia, espaços nos quais esses 
assuntos são refletidos em busca de uma compreensão do comportamento social 
e dos modos de constituição do ser humano. Não hesite em trazer os professores 
dessas disciplinas para a leitura deste livro em sala de aula.

Habilidades de referência desta seção: 

(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-
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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)

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de 
usos expressivos da linguagem, da escolha de determina-
das palavras ou expressões e da ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico 
da língua. (BNCC, 2018, p. 507)

(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, 
marcas que expressam a posição do enunciador frente 
àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades (epistê-
mica, deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos gra-
maticais que operam como modalizadores (verbos modais, 
tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, 
locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou ora-
ções adverbiais, entonação etc.), uso de estratégias de im-
pessoalização (uso de terceira pessoa e de voz passiva etc.), 
com vistas ao incremento da compreensão e da criticidade 
e ao manejo adequado desses elementos nos textos pro-
duzidos, considerando os contextos de produção. (BNCC, 
2018, p. 507)

PÓS-LEITURA

Muitos caminhos são sinalizados quando se está diante de um texto literário. Os 
potenciais de aberturas proporcionados por ele sinalizam que os leitores não podem 
ser sujeitos passivos na linguagem; ao contrário, o ato de ler exige do leitor, além da 
percepção aguçada, a curiosidade em descobrir a tecitura de um texto, os fios e os 
pontos amarrados pelo autor. É nesse sentido que se reconhece que um texto é feito 
de vários outros que se cruzam na imaginação do artista. Como o já citado provérbio 
“Quem conta um conto, aumenta um ponto”.

É hora, então, de provocar nos estudantes o interesse pela escrita, o desejo de 
colocar no papel suas leituras, suas fantasias e suas percepções e posicionamentos 
sobre a realidade vivenciada. Sendo assim, para esse momento da atividade, sugeri-
mos que o professor trabalhe com uma produção textual que percorra tudo o que foi 
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discutido sobre a obra. Aconselhamos que o professor deixe livre a escolha do gêne-
ro discursivo ao qual se vinculará a produção, entretanto, que sinalize a necessidade 
de aproximação da escolha dos alunos ao gênero conto, podendo, inclusive, como 
foi o caso da obra em questão, mesclar vários gêneros discursivos. Os elementos 
estéticos, os temas abordados, o processo de relação com outros textos devem ser 
considerados na formulação do texto.

 A produção de um texto dá a oportunidade aos estudantes de se posicionarem 
criticamente diante de suas realidades e de buscarem, através da ficção, uma forma 
de extrapolar suas ideias e concepções sobre os temas e as questões mais latentes 
aos seus interesses. 

A fim de tornar essa atividade mais próxima ao que foi discutido nas narrativas 
do livro, sugere-se que o professor sinalize aos alunos a necessidade de retomar na 
escrita a análise dos papéis sociais constituídos em um contexto. 

Instituições sociais como família, escola, igreja, trabalho, entre outras formas de 
nos relacionarmos no mundo, reproduzem relações simbólicas e reais de poder e 
violência, todas essas passíveis de reflexões e, consequentemente, de ficcionaliza-
ções. Novamente aqui a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas é o melhor 
caminho de diálogo, após as atividades de leitura já realizadas com foco específico 
na área de Linguagens.

Pontuações possíveis:

• Que lugares ocupam os atributos de gênero na construção social?
• Em que condições se estabelecem as relações raciais na sociedade?
• O que predomina nas configurações de afetividade em uma cultura como 

a brasileira?
• Como os espaços sociais (regionais) constituídos em uma sociedade manifes-

tam diferenças e exclusões? 
• Como os lugares sociais outorgados pela sociedade ou pela história familiar de 

um sujeito configuram sua subjetividade?

As respostas produzidas pelos alunos formarão as bases temáticas de um pro-
jeto de texto cujo resultado de escrita representará os pontos de vista adotados 
pelos alunos e, consequentemente, seus posicionamentos em relação ao mundo 
em que vivem. 

Toda atividade de escrita pressupõe revisão e reescrita do texto produzido. Para 
isso, em sala de aula, após a produção da primeira versão, os professores dos dois 
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campos de saber, juntamente com os alunos, farão a revisão colaborativa do texto, 
produção da segunda versão, revisão colaborativa e produção da versão final.

Por fim, os professores, após todo esse processo de desenvolvimento da escrita 
por parte dos alunos, devem refletir com sua turma caminhos e formatos para a 
divulgação das obras produzidas. Os textos poderão ser adaptados para diversos 
formatos, a fim de que se recorra às mais variadas mídias de difusão de conteúdo, 
sejam elas ambientadas em plataformas off-line ou on-line. 

A BNCC sinaliza que,

Para encontrar modos de experimentar e posicionar-se, 
os estudantes podem participar de eventos e práticas ar-
tísticas coletivas, mediante sua própria produção artística, 
combinando a escrita literária com outras formas semióti-
cas de expressão. Desse modo, eles podem expor suas pre-
ferências ideológicas e estéticas e consolidar um conjunto 
de valores e conhecimentos da língua e da arte. (BNCC, 
2018, p. 523)

Nesse último momento, a intenção principal é proporcionar aos alunos uma forma 
de se expressarem, de modo a garantir, com isso, que adquiram habilidades para 
lidarem com os gêneros do discurso e, a partir deles, se posicionarem no mundo.

Habilidades de referência desta seção: 

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em 
vista diferentes propósitos e projetos discursivos. (BNCC, 
2018, p. 508)

(EM13LP15) 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 leitor pre-
tendido, ao veículo e mídia em que o texto ou produção 
cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico 
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mais geral, ao gênero textual em questão e suas regularida-
des, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao 
uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia 
padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordân-
cia nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o 
contexto o exigir. (BNCC, 2018, p. 509)

(EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e esti-
lísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pesso-
al do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva 
do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla pers-
pectiva da vida humana e social dos romances, a dimen-
são política e social de textos da literatura marginal e da 
periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de 
apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. (BNCC, 
2018, p. 525)

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA A SEÇÃO 

Constituído a partir da peça Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin Mc-
Craney, o fiIme Moonlight, de Barry Jenkins, é nossa referência inicial para dialogar 
com a obra trabalhada neste material. A peça cinematográfica aproxima-se dos te-
mas desenvolvidos nos contos de Nilma Lacerda ao abordar sobre desigualdade 
social, abandono familiar, violência, preconceito, bullying e questões relacionadas 
à vulnerabilidade infantojuvenil. Outra referência significativa para dialogar com a 
obra encontra-se nos textos do autor moçambicano Mia Couto. No livro O fio das 
missangas, o autor aponta questões sociais que ultrapassam fronteiras territoriais na 
medida em que abordam temas universais, como a violência de gênero, a exemplo 
do caso apresentado no conto “Os olhos dos mortos”. Esses títulos aqui apontados 
são apenas algumas das várias possibilidades de diálogo existentes para os temas 
abordados na obra de Nilma Lacerda.

POTENCIAL INTERDISCIPLINAR 

O manual sinaliza a possibilidade de interconexão da área de Linguagens e suas 
Tecnologias, a partir do campo artístico-literário, com a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas, envolvendo conhecimentos da Filosofia — noções de moral e 
ética, compreensão do ser no mundo, individualidade e identidade — e da Socio-
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logia — questões inter-relacionais, configurações de vínculos afetivos das relações 
humanas e sociais. Todas essas disciplinas favorecem o desenvolvi mento de uma 
percepção aguçada e crítica dos jovens sobre quem são e seus respectivos papéis 
na sociedade em que vivem.
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APROFUNDANDO

Quando João Ubaldo Ribeiro escreveu Diário de um farol, ele estava mergulha-
do em suas imagens sobre Shakespeare, Schopenhauer, Montaigne e Maquiavel. 
Com eles, buscou justificar as razões de uma humanidade sem razão, nesse ponto, 
disse o autor,

(...) a realidade é, sim, muitíssimo mais inacreditável do que qualquer 
ficção, pois esta requer uma certa arrumação falaciosa, a que a maioria 
dá o nome de verossimilhança. Mas ocorre precisamente o oposto. 
Lê-se ficção para fortalecer a noção estúpida de que há sentido, lógi-
ca, causa e efeito lineares e outros adereços que integrariam a vida. 
Lê-se ficção, ou mesmo livros de historiadores ou jornalistas, por inse-
gurança, porque o absurdo da vida é insuportável para a vastidão dos 
desvalidos que povoa a Terra. (RIBEIRO, 2002, p. 37)

Todas as questões que foram tensionadas em Estrela de rabo e mais histórias, 
ainda que resultantes do imaginário da artista, traduzem de forma fiel a absurda re-
alidade do cotidiano de muitas sociedades, na medida em que reproduzem contex-
tos de desigualdade social, exploração e abandono infantil, intolerância, violência e 
abuso. São questões que incitam reflexões e discussões sob os mais diversos pontos 
de vista, sejam eles: cultural, moral, ético, humanitário, entre outros. É preciso que 
o educador esclareça e questione o educando acerca da participação coletiva em 
defesa, sobretudo, dos direitos dos mais vulneráveis. Abre-se, com isso, espaço para 
discutir sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Juven-
tude, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do 
Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial e outros documentos normativos que balizam 
os projetos de construção de nações mais justas e igualitárias, documentos que nor-
teiam os valores humanos que devem ser processados e relacionados ao modo de 
vida de cada indivíduo.
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