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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA
E GÊNERO
1. Contextualização da autora e da obra
A obra
De repente, no meio de uma festa, Marina entra em crise: não
se reconhece nos assuntos de sua turma, não entende bem
a postura dos adultos e percebe as contradições do modo de
vida moderno, repleto de curtidas, selfies e autopromoção.
Decide, então, iniciar imediatamente uma viagem arriscada e
de destino incerto. Deixa para trás família, amigos e conforto
para realizar sua fuga. Perambulando pela cidade, poderá,
quem sabe, descobrir nas coisas, nas pessoas ou dentro de
si um novo lugar para viver, mais adequado a alguém de
pensamento livre e independente.

Sobre a autora
Luana Chnaiderman de Almeida nasceu em São Paulo em
1975. Fez faculdade de Dança, mas não concluiu. Depois, cursou
graduação e mestrado em Letras. Vive em São Paulo, onde é
professora de Língua Portuguesa, mas passa boa parte de seu
tempo em um sítio. É autora de Minhocas, publicado em 2014
pela Cosac Naify, e Contos de Moçambique, vencedor do prêmio
FNLIJ 2018 na categoria Reconto.

Sobre a ilustradora
Catarina Bessell nasceu em 1984, em São Paulo. É formada
em Arquitetura pela FAU-USP. Colabora com o jornal Folha de
S.Paulo e com revistas e ilustrou diversos livros. Em 2012,
recebeu menção honrosa no 25o Concurso do Cartaz do Museu
da Casa Brasileira e participou com três obras na exposição
Arte e Cinema no Museu da Imagem e do Som.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta
No período da adolescência, os alunos tendem a se sentir
diferentes de todos ao seu redor. As redes sociais propagam,
em grande medida, uma obrigação de parecer feliz ou bemmaterial de apoio ao professor
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-sucedido que pode ser causadora de angústia, especialmente
nessa fase da vida. Eles poderão se identificar com as
angústias de Marina e de seus amigos, especialmente por
essas angústias serem transmitidas, no romance, por meio
de uma linguagem que recria a utilizada pelos adolescentes.
Os alunos acompanharão Marina em sua aventura de
autoconhecimento durante a jornada pela cidade, percebendo
que, na realidade, todos estão conectados por angústias
parecidas e necessidade de pertencimento.
No posfácio, a jornalista Nina Lemos explica um pouco dos
atrativos do livro para o jovem leitor:
Marina não poderia ser mais contemporânea. Ela começa sua
viagem existencial durante uma festa. Com uma amiga, faz
um bolo, vegano, é claro. E juntas querem distribuir o que
sobrou dele para mendigos, e aproveitar e explicar para eles o
que é vegano. Por quê? Porque é assim que as adolescentes
maravilhosas e cheias de vida fazem. Elas fazem planos
malucos e os realizam. Mesmo que elas tenham medo.
[...]
Marina quer fugir porque não aguenta mais: as
brincadeiras, as fotos, marcam e curtem, as notícias no jornal,
os mendigos, o banco da praça. Se você tem a idade dela,
aviso de novo: a vontade de fugir também não vai passar.
Todos nós temos vontade às vezes de ir embora e voltar
outra pessoa. A plácida. A sem cabelo bagunçado. A que
não se deixa perturbar pelo fato de mendigos não poderem
deitar em bancos ou as pessoas não pararem de curtir fotos.
Até que uma hora isso passa. Aceitamos. Assim como Marina.
Em sua viagem existencial de ônibus circular por São Paulo,
Marina nos enche de esperança. [...]

3. Informações que relacionam a obra aos seus
respectivos temas, categoria e gênero literário
Fuga é um romance juvenil contemporâneo e aborda, de um
jeito original, as crises da adolescência. A história de Marina
poderia ser a história de qualquer outro adolescente. Isso não
é por acaso, já que a autora do livro, Luana Chnaiderman de
material de apoio ao professor
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Almeida, por ser professora do Ensino Fundamental II, tem
muita vivência com o universo juvenil.
Marina é uma adolescente em crise e em busca de
uma maneira própria de pensar, livre das certezas ou dos
preconceitos dos amigos e dos adultos. É por isso que, para
ver o mundo com os próprios olhos e chegar às próprias
conclusões, ela decide empreender sua fuga. A crise da
personagem do livro é propícia para fomentar discussões
sobre o tema “Conflitos da adolescência”. Ao perambular pela
cidade, ela vai viver na pele as contradições existentes nas
grandes cidades, suas desigualdades, e conhecer pessoas
que vivem de uma maneira distinta da sua. Por isso, a
leitura do romance também estimula a discussão de temas
como “Sociedade, política e cidadania” e “Encontros com a
diferença”.
A reflexão sobre essa história contribui também para
o letramento literário de estudantes do 8o e 9o anos do
Ensino Fundamental. Marina é uma adolescente conectada
à realidade que a cerca e isso faz com que reflita sobre
sua identidade e seu lugar no mundo. Ela quer fugir e,
ao mesmo tempo, transformar a sociedade em que está
inserida, por exemplo, por meio de ações como distribuir
comida às pessoas em situação de rua e proteger crianças
dos perigos do trânsito. O trajeto de Marina permite o
desenvolvimento de várias competências descritas na Base
Nacional Comum Curricular, entre elas a de valorizar e utilizar
os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

4. Subsídios e orientações
O livro contribui para a formação leitora do jovem nas práticas
de linguagem associadas a vários campos de atuação, em
especial o artístico-literário, descritos na BNCC, no que se
refere principalmente às seguintes habilidades:
•

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação
a textos pertencentes a gêneros como quarta capa,

material de apoio ao professor
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programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse,
resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc.,
para selecionar obras literárias e outras manifestações
artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs,
DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam
a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os
no momento de fazer escolhas, quando for o caso.
•

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento
de leitura/recepção de obras literárias/manifestações
artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos
de contação de histórias, de leituras dramáticas, de
apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes,
festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers,

Você sabe o que é slam? É um
gênero de poesia criado em
1980, nos Estados Unidos,
enquanto a cultura do hip-hop
tomava forma. Os poemas são
falados no ritmo das palavras,
e os seus autores podem fazer
performances. Os slams têm
sido utilizados por minorias
para se expressarem, como
mulheres, negros, lésbicas,
gays e moradores das periferias
em geral. Os campeonatos de
slams também são conhecidos
como “batalhas de versos”.
Que tal se aprofundar nesse
gênero e verificar se os alunos o
conhecem?

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível,
comentários de ordem estética e afetiva e justificando
suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas
para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas
de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e
podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música),
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines,
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto,
videominuto, dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação da cultura de fãs.
•

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais,
as diferentes formas de composição próprias de cada
gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem
do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica
de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos
personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos
tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de
enunciação e das variedades linguísticas (no discurso
direto, se houver) empregados, identificando o enredo
e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido
decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da
caracterização dos espaços físico e psicológico e dos

material de apoio ao professor
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tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes
no texto (do narrador, de personagens em discurso direto
e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras
e expressões conotativas e processos figurativos e do
uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada
gênero narrativo.
•

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela
leitura de livros de literatura e por outras produções
culturais do campo e receptivo a textos que rompam
com seu universo de expectativas, que representem um
desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas
experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas
linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a
temática e nas orientações dadas pelo professor.

•

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de
planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita,
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações
da situação de produção — o leitor pretendido, o suporte,
o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. — e
considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.

•

(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos —
como contos de amor, de humor, de suspense, de terror;
crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras
orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor)
de livros de maior extensão, como romances, narrativas de
enigma, narrativas de aventura, literatura infantojuvenil
—, contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos,
contos de esperteza, contos de animais, contos de
amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros)
quanto da tradição literária escrita, expressando a
compreensão e interpretação do texto por meio de
uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o
ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados
tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja
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para análise posterior, seja para produção de audiobooks
de textos literários diversos ou de podcasts de leituras
dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou
declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto
de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.),
empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e
cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos,
como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e
prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como
eventuais recursos de gestualidade e pantomima
que convenham ao gênero poético e à situação de
compartilhamento em questão.
•

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes
do uso de mecanismos de intertextualidade (referências,
alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses
textos literários e outras manifestações artísticas (cinema,
teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos
temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto
original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto,
videominutos, vidding, dentre outros.

•

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas),
crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de
ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao
gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes
estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros
narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo,
ferramentas de escrita colaborativa.

•

(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e
normas da norma-padrão em situações de fala e escrita
nas quais ela deve ser usada.

material de apoio ao professor
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA
Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que
preparem os estudantes para a leitura da obra (material
de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e
problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura
As origens do romance
Quem vê a popularidade do romance hoje nem imagina que
ele já foi considerado um gênero menor. Os autores greco-latinos que queriam ser reconhecidos precisavam dominar
o gênero lírico (poesia) ou o dramático (teatro), gêneros
que mantiveram sua posição de destaque por muito tempo.
Não é à toa que Camões escreveu Os lusíadas em formato
de poema — se ele tivesse escrito na forma de romance
narrativo, seu trabalho não teria sido apreciado na época — e
Busto do autor Luís Vaz de Camões.

Camões é conhecido
principalmente por essa obra,
que o imortalizou, tornando-se um clássico. Por ser uma
epopeia, sua leitura pode ser
um pouco difícil para leitores
iniciantes. Como afirma Cleonice
Berardinelli: “Os lusíadas são o
poema dos descobrimentos, do
desvendamento dos mares e das
terras, e da afirmação do poder
do homem sobre os elementos,
mas também da reafirmação
dos valores cavaleirescos
caracteristicamente medievais.
Essa coexistência de valores se
deve aos dois tempos principais
em que decorrem as narrativas
que se encaixam, formando
o poema: o tempo presente,
da viagem à Índia; o tempo
passado, da história de Portugal;
e não se esqueça ainda do
tempo futuro, previsto pelas
profecias”. (Estudos camonianos,
Os lusíadas. Disponível em:
<http://www.letras.puc-rio.br/
unidades&nucleos/catedra/
livropub/camoes18.html>,
acesso em: 12 jun. 2018).

Shakespeare, peças de teatro.
Massaud Moisés afirma que a epopeia desaparece no
século XVIII, com a Revolução Industrial e, “por um mecanismo
natural de substituição, à morte da epopeia corresponde o
surgimento do romance, de tal modo que este se constitui
[...] ‘a epopeia da burguesia moderna’” (p. 458) — isso porque
o romance nasce ligado à burguesia. Esse autor afirma que
o romance, assim compreendido, desponta, então, no século
XVIII, mas se populariza e ganha destaque no século XIX.
Cronologicamente, é Stendhal o primeiro grande romancista a
surgir (O vermelho e o negro, 1830). No entanto, a Balzac se
deve a criação do romance moderno, graças à sua Comédia
humana (1829-1850), amplo painel da sociedade burguesa
do tempo; tornou-se mestre dos que vieram depois (Flaubert,
Zola e outros) e divisor de águas na história do romance [...].
A Inglaterra, que tinha sido o berço do romance, presencia o
surgimento de alguns escritores de talento, como Dickens,
George Eliot, Thomas Hardy e outros, da mesma forma
que se processa o despertar do romance na Rússia, com
Dostoievski, Tolstoi, Gogol e outros (MOISÉS, 1978, p. 458).
material de apoio ao professor
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Como afirma Paulo Rónai, A comédia humana, de Balzac,
composta de 88 romances, reproduz a vida contemporânea
do autor, “com toda a sua riqueza de costumes e de tipos”.
Fica claro que a matéria do romance difere daquela usada
nas líricas e nas epopeias, que tinham como personagens
deuses e heróis. O homem comum se torna o centro da
narrativa desse gênero, o que o ajuda a se consolidar como
um gênero extremamente popular.
Marisa Lajolo, em seu livro Como e por que ler o romance
brasileiro, fala sobre a popularidade do romance:
Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam
funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia),
exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar
emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus
leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em
função do entretenimento que proporciona aos seus leitores
e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e o prazer
que o romance não teve um percurso fácil.
Nascido da transformação de outras formas literárias, ele
começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida
doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os
leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida
das pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por
Livro de Marisa Lajolo trata da origem
e da importância desse gênero.

isso ele democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a
literatura.
Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! —
personagens, cenários e ações postos em movimento por
uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer
acontecer coisas sob os olhos de quem lê.
[...]
Como acontece com todas as formas de lazer — do baile
funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade
pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem
tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os
chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos
os tempos: mas cada tempo tem seus romances.
[...]
material de apoio ao professor

10

Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa
do século XVIII, o romance foi alvo de perseguições.
Perguntavam-se seus críticos: será que fazendo a cabeça
de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e
sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que
fazia, ou que poderia fazer muito mal.
[...]
Mas o grande público, e talvez principalmente o
público feminino, nunca deu ouvido aos críticos [...]
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, p. 29-38).

Como se vê, o romance enfrentou algumas barreiras
e não começou com muita popularidade, mas, por suas
características narrativas e pela proposta de divertir seus
leitores, ele caiu no gosto popular. A propagação por meio de
folhetins e o preço mais acessível certamente ajudaram na
sua popularização.
Com Proust, na aurora deste século, outra revolução se opera:
sua obra (Em busca do tempo perdido), com desrespeito à
coerência formal do romance oitocentista, leva mais fundo a
sondagem psicológica de Dostoievski, graças à descoberta
da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser
existencial [...]

material de apoio ao professor
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[...] uma série de escritores, como Thomas Mann, Virginia
Woolf, Franz Kafka, William Faulkner e outros, colaborou,
cada qual à sua maneira, para o progresso do romance
(MOISÉS, 1978, p. 458-459).

O romance para jovens
O romance tem passado por crises, mudanças e
repaginações, mas é sem dúvida o gênero mais célebre
atualmente. É inegável seu apelo, e entre os jovens não
é diferente. Grandes lançamentos e adaptações de obras
famosas para o cinema, como o caso da saga do personagem
Harry Potter, dão prova disso.
Mas sempre existiu uma literatura pensada para crianças
e jovens? Até alguns poucos séculos atrás, não havia a
percepção de que infância e adolescência eram fases
diferentes da vida adulta e, sendo assim, com necessidades
específicas. No início da Revolução Industrial, crianças,
adolescentes e adultos às vezes trabalhavam a mesma
quantidade de horas. Foi nesse período que leis aprovadas
no Parlamento inglês começaram a estabelecer limites para
o trabalho de menores de idade, até a proibição total. Às
crianças, então, coube o dever de ir à escola e se preparar
para se tornarem adultos que integrariam a força de trabalho
das fábricas e das indústrias.
Com o surgimento de leis que protegem crianças
e adolescentes, surge também um novo público leitor, e
livros para as crianças, didáticos e literários, começam a ser
produzidos em maior escala. Os livros feitos especificamente
para a faixa etária da adolescência foram concebidos
depois dos livros para o público infantil. Embora houvesse
autores escrevendo sobre a adolescência, não havia autores
escrevendo propriamente para adolescentes. Até hoje,
muitos críticos questionam se, de fato, há necessidade de
escrever especialmente para essa faixa etária. Para eles, um
adolescente pode ler qualquer bom livro de literatura.
No Brasil, as crianças e os
adolescentes são protegidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Capa da edição comemorativa
dos 25 anos do ECA, 2015, Unicef.

Seja como for, o romance reflete a sociedade, conforme
afirma Marisa Lajolo. É esperado que o adolescente, então,
queira se ver representado nas obras desse gênero literário,
material de apoio ao professor
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com as angústias e os medos próprios dessa fase da vida. O
que não significa fazer uma literatura rasa ou moralizante,
mas sim que sirva de espelho para o jovem, na qual ele possa
encontrar uma imagem de si.
Referências bibliográficas
LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio
A busca por um lugar idealizado,
tanto do eu lírico do poema
“Vou-me embora pra Pasárgada”
quanto da personagem Marina,
pode ser relacionada à busca
por uma utopia individual, por
um mundo perfeito para si
mesmo. No caso dos dois, é uma
cidade onde podem ter e fazer
aquilo que não lhes é permitido
na realidade deles. Utopia é o
título de um livro do filósofo
inglês Thomas More (14781535), no qual descreve um
reino imaginário cuja sociedade
funciona de modo justo e
perfeito. More descreve uma
sociedade perfeita e feliz para
todos; o eu lírico do poema e
Marina almejam um lugar feliz
para si mesmos, por isso falamos
de uma “utopia individual”.

de Janeiro: Objetiva, 2004.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed.
revista. São Paulo: Cultrix, 1978.
RÓNAI, Paulo. A vida de Balzac. In: BALZAC, Honoré de.
A comédia humana: estudos de costumes: cenas da vida
privada. 3. ed. São Paulo: Globo, 2012. (Livro eletrônico).

Atividades
As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar
diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição
literária, bem como o desenvolvimento de competências
específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de
linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de
estudo e pesquisa e do artístico-literário.
•

Apresentar à turma o poema “Vou-me embora pra
Pasárgada”, de Manuel Bandeira. Falar sobre a ideia
central contida nele: um lugar idealizado onde o
eu lírico pode ser completamente feliz. Abordar a
questão da busca da felicidade e pedir aos alunos que
escrevam no caderno como seria, para eles, o lugar ideal
para viver; que nome dariam a esse lugar e por quê.
Apresentar o livro Fuga e contar que a protagonista
Marina também criou a sua Pasárgada: uma cidade
imaginária chamada Iparaguaçu, onde ela poderá deitar-se no banco da praça sem ser incomodada. Pedir a um
aluno que leia o texto de quarta capa e perguntar à
turma o que espera do livro. (Habilidades de referência:
EF69LP45 e EF69LP51.)

Reprodução do frontispício do livro
Utopia, escrito em latim por Thomas
More e traduzido para o inglês.

•

A autora usa a pontuação de maneira livre, para dar o
sentido de fluxo de pensamento. Pode-se ler como a
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personagem pensa, o que implica uma pontuação um
pouco diferente da convencional. Ler com os alunos o
primeiro capítulo e pedir que prestem atenção nesse
recurso estilístico conforme avancem na leitura.
(Habilidade de referência: EF69LP47.)
Epígrafe designa um texto ou
parte de texto, colocado no
início de uma obra ou de um
capítulo, e costuma ter relação
direta com a obra/o texto que
antecede, resumindo seu sentido
ou situando a motivação para a
leitura. Depois da leitura, volte
à epígrafe do livro e, com os
alunos, relacione o sentido do
poema à narrativa.

•

Ler com a turma o poema que aparece no início do livro,
na epígrafe. Comentar que, quando um autor escolhe
um texto como epígrafe, tem um objetivo, não é uma
escolha aleatória. Pedir a um aluno que releia o poema e
instigar a turma a pensar na relação desse poema com a
narrativa que lerão. (Habilidades de referência: EF89LP32
e EF69LP53.)

•

Orientar os alunos a fazerem cartões com anotações
dos trechos que acharem mais importantes do livro,
para depois elaborarem um resumo ou resenha do texto
lido (com ou sem comentário/análise), como forma de
possibilitar uma maior compreensão do texto e um
posicionamento sobre ele.

2. Material de apoio pós-leitura
Relações dialógicas entre textos
Marina, a personagem principal, é uma adolescente leitora
que, ao planejar sua fuga, não se esquece de levar alguns
de seus livros preferidos consigo. Luana Chnaiderman de
Almeida, autora de Fuga, recorre a mecanismos chamados,
na crítica literária, de dialogismo e intertextualidade. Esses
mecanismos permitem que se estabeleça uma relação com
outras obras da tradição literária, de modo a trazer essas
obras para a realidade da personagem e dos leitores.
De acordo com o teórico russo Mikhail Bakhtin (18951975), há dois tipos de dialogismo: o constitutivo e o
mostrado. Para ele, o único discurso isento de dialogismo
seria o do “Adão mítico”. Por ter sido o primeiro homem, Adão
não teria retomado ou utilizado o discurso de ninguém para
compor o seu próprio discurso. Isso significa que, quando se
cria um livro, um filme, uma obra de arte, inconscientemente,
são retomados vários discursos que fazem parte do
material de apoio ao professor
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repertório de formação de quem os criou, o que caracteriza o
dialogismo constitutivo.
Já o dialogismo marcado é o que é retomado
propositadamente em uma criação, com intenção,
constituindo um discurso citado demarcado por
elementos gráficos. É quando existe o que se chama de
intertextualidade: pode-se reconhecer um texto em outro,
mais ou menos claramente. Essa retomada no discurso
direto indicando que o texto pertence a outra pessoa pode
ser feita por meio das aspas, do travessão que separa o
discurso, usando o itálico, mudando a fonte. Os verbos
dicendi, como falar ou dizer, também podem ser utilizados
no discurso indireto. Já o discurso indireto livre é o que exige
mais de um leitor, que deverá ter repertório para identificar
no texto a retomada de outros textos.
Reconhecer, então, a origem do dialogismo pode lançar
luz sobre a conversa, o livro, o filme, o quadro, ampliando
significados e dando acesso a conteúdo, por assim dizer,
“escondidos” daqueles que não são capazes de reconhecer
o diálogo por falta de repertório — este é parte importante
das conversas dialógicas entre textos, pois, sem ele, não se
podem acessar significados mais profundos, ficando-se no
nível superficial do texto. [...]
[...]
[...] no dialogismo mostrado, sempre há pistas do discurso
ou dos discursos com os quais se está dialogando. Essa
retomada pode ser de forma rudimentar, mantendo-se o
mínimo de autonomia do discurso alheio, ou não, mantendo-se maior autonomia do discurso citado [...].
Podemos delimitar uma rede presente no dialogismo:
a pessoa (as pessoas) de quem o discurso foi citado, a
pessoa que incorpora o discurso alheio no seu próprio
discurso e a pessoa (ou pessoas) que irá receber
o discurso. “É no contexto desse discurso interior
que ocorre a percepção do enunciado alheio, a sua
compreensão e avaliação” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 254)
— assim, a pessoa que apreende o discurso só será capaz
material de apoio ao professor
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de apreciá-lo em toda sua complexidade dialógica se o
discurso citado tiver sido demarcado claramente ou, no
caso de um dialogismo mais frouxo, menos demarcado, se
esse interlocutor tiver repertório.
BRITO, Bruna Perrella. Ponyo e “A sereiazinha”: relações
dialógicas. Dissertação apresentada para o programa de Pós-graduação de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
São Paulo, 2018. p. 32.

A retomada no texto de outras obras literárias traz
para a narrativa uma nova camada de significado, que, se
compreendida pelo leitor, amplia o potencial de fruição e de
reflexão. Marina, por exemplo, tem muitas semelhanças com
Holden Caulfield, protagonista de O apanhador no campo
de centeio: como ele, Marina se sente deslocada, o que gera
nela muitos questionamentos e vontade de fugir. A beleza
da literatura é poder descobrir, nos detalhes, surpresas que
fazem refletir sobre o mundo ao redor. É preciso destacar isso
para os alunos: que o dialogismo é uma realidade de todos os
textos, não só dos literários.
A percepção do dialogismo ou da intertextualidade
depende muito do repertório cultural de cada aluno. É preciso
que eles saibam da existência desses mecanismos para que
Capa da edição norte-americana do
livro O apanhador no campo de centeio,
publicado pela Little Brown USA.

estejam atentos aos sentidos existentes na conexão com
outras obras.

Atividades
As atividades a seguir podem auxiliar o professor na
reflexão após a leitura, com o objetivo de potencializar os
efeitos da fruição literária, as competências específicas
de Língua Portuguesa e diversas práticas de linguagem
previstas na BNCC.
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Competências trabalhadas nas atividades a seguir:
•

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também participar
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
(Geral)

•

Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora
e digital —, para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à
resolução de conflitos e à cooperação. (Específica de
Linguagens)

Projeto gráfico é o resultado
de um conjunto de decisões
de ordem material e conceitual
que o designer toma para dar
forma de livro a um texto.
Essas decisões são baseadas
no conteúdo e variam de
acordo com o repertório de
cada designer, da linha editorial
de cada editora, do contexto
histórico e das limitações tanto
gráficas como orçamentárias.
Considerando as variáveis
mencionadas, as decisões de
ordem material estão na escolha
do formato, papel, tipo de
encadernação e acabamentos.
No livro infantojuvenil, essas
decisões são especialmente
importantes, pois o aspecto tátil,
a acomodação de ilustrações
e o manuseio do objeto são
fundamentais para manter o
interesse do leitor em formação.
As decisões de ordem conceitual
são aquelas que o designer
atribui graficamente ao texto
para apresentar o conteúdo:
fontes, cores, margens, a relação
entre texto e imagem, e como
tudo isso se relaciona com o
aspecto material do livro.

•

Depois da leitura, fazer uma roda de conversa com os
alunos, para que eles comentem os trechos de que mais
gostaram do livro e os comentários que fizeram em
suas anotações no caderno durante a leitura. Como eles
descreveriam a personagem principal e seus amigos? Ela
é uma pessoa que se sente deslocada? Retome a questão
do poema de epígrafe: Qual a relação desse poema com
o modo como Marina se sente? Pode-se dizer que ela
se sente “atravessada pela vida” e pelo tempo? Depois,
verificar se os alunos perceberam o projeto gráfico e que
as ilustrações de página dupla têm relação direta com o
conteúdo do livro. Essas ilustrações aparecem novamente
no final do livro, em sequência, como uma narrativa
imagética. Que mensagem elas passam nessa sequência?
Seria um pouco da confusão que a própria personagem
sente em relação ao mundo? Pedir aos alunos que
escrevam minicontos usando uma das duplas de imagens
como ponto de partida. É importante lembrá-los de que
o miniconto é um conto bem pequeno, mas que não
perde a narratividade, ou seja, tem começo, meio e fim,
personagens e uma ação. Em dia predeterminado, convidar
os alunos a lerem as suas produções e a comentarem as
dificuldades de escrever um texto bem curto e contar uma
história. (Habilidades de referência: EF69LP46, EF69LP49,
EF69LP51, EF69LP56 e EF89LP35.)
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[...] Holden Caulfield é um jovem
de 17 anos que retorna para
casa depois de ser reprovado no
colégio interno no qual estudava
e toda a história se passa num
fim de semana, quando ele vaga
por Nova Iorque sem destino,
evitando antecipar aos pais a
decepção de saber que tinha
sido expulso de mais um colégio.
Durante esse tempo
revela sua profunda decepção
com o mundo no qual vivia, com
a sociedade norte-americana
do pós-guerra, seu formalismo,
hipocrisias e a falta geral
de sentido que ele percebe
em tudo, como se a vida não
passasse de uma grande farsa,
da qual ele não quer participar.
Alguns críticos dizem
que se trata da visão de um
adolescente a enfrentar a típica
crise da idade, mas creio que
a história é muito mais do que
isso e revela o desencanto
com uma sociedade que vive
de aparências e se recusa
a enfrentar suas verdades,
alimentando ilusões fúteis, que
moldam um mundo cada vez
mais árido e perigoso.
[...]
SOUZA, Ricardo Stumpf Alves de.
A atualidade do Apanhador no
campo de centeio. Blog do sócio,
31 mar. 2017. Disponível em:
<https://www.cartacapital.com.
br/blogs/blog-do-socio/
a-atualidade-do-apanhador-nocampo-de-centeio>. Acesso em:
5 jun. 2018.
***
[...]
Holden não está em busca de
respostas filosóficas ou de
conforto espiritual. Procura
apenas as experiências
autênticas. Mas se deprime ao
perceber que quase tudo ao seu
redor — um universo que na sua
expectativa adolescente
deveria ser potencialmente
pleno, intenso e autêntico —
acaba se revelando contaminado
por experiências falsas e
controladas, cuja expressão
maior é a indústria
cinematográfica de Hollywood.
“Você sabe o que eu
quero ser?” Pergunta Holden
à irmã, citando um poema de

•

A autora utiliza para fechar cada capítulo provérbios que
se relacionam com a história; ela usa alguns provérbios
como são conhecidos, outros ela modifica. Pedir aos
alunos que façam uma pesquisa dos provérbios que
aparecem no livro para ver quais a autora modificou.
Comentar que o gênero provérbio tem como fonte
a sabedoria popular, pertencendo a uma espécie de
“estoque” de enunciados que os falantes de determinada
língua reconhecem. É um texto em geral curto e com
estrutura binária (como a divisão que a autora fez dos
provérbios em duas linhas mostra). Ao utilizar provérbios
em uma produção, incorpora-se a voz da tradição em
um texto que tem voz autoral, para criticar ou para
validar essa afirmação. Qual seria o caso da autora?
Pedir aos alunos que voltem ao livro e analisem o uso
dos provérbios. Em seguida, comentar que ela não usou
nenhum provérbio no último capítulo, orientando os
alunos a pesquisarem provérbios e sugerirem um para
encerrar o livro, compartilhando suas ideias com a turma.

•

O livro Fuga dialoga com algumas obras literárias, como
Bartleby, de Herman Melville, e O apanhador no campo de
centeio, de J. D. Salinger. Esta segunda, sem dúvida, é uma
referência muito importante, pois a personagem Marina
é parecida em alguns aspectos com Holden Caulfield,
protagonista do livro. É provável que os alunos não
conheçam essa obra, então podem-se apresentar a eles
alguns de seus pontos principais, para que entendam a
conexão entre as duas narrativas. Tanto Holden quanto
Marina se mostram decepcionados com a sociedade de
que fazem parte e planejam fugir para encontrar algum
sentido para suas vidas. Eles representam personagens
em crise, à procura de seu lugar na sociedade, de sua
identidade — parte da busca de todo adolescente em fase
de crescimento e amadurecimento. Reler com a turma o
capítulo 7, “O campo de centeio”. Ao querer proteger as
crianças de cair no precipício, Holden quer, na verdade,
proteger-se de cair no abismo da vida adulta, mas ele não
pode, porque não é possível parar o crescimento, é preciso
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Robert Burns. “Fico imaginando
uma porção de garotinhos
brincando de alguma coisa
num baita campo de centeio e
tudo. Milhares de garotinhos, e
ninguém
por perto — quer dizer, ninguém
grande — a não ser eu. E eu fico
na beirada de um precipício
maluco. Sabe o que que eu tenho
de fazer? Tenho de agarrar todo
mundo que vai cair no abismo.
Quer dizer, se um deles começar
a correr sem
olhar onde está indo, eu tenho
de aparecer de algum canto e
agarrar o garoto. Só isso que eu
ia fazer o dia todo. Ia ser só o
apanhador no campo de centeio
e tudo. Sei que é maluquice, mas
é a única coisa que eu queria
fazer.”

encarar as responsabilidades da vida adulta. A turma de
Marina não consegue entender a metáfora usada por
Holden e acaba tirando a professora do sério. Mas, apesar
de não entender o que Holden queria dizer, Marina usa
uma metáfora parecida, ela quer ensinar as crianças a
atravessarem a rua sem serem atropeladas, aqui usando
seu próprio medo para dar corpo à metáfora. Perguntar
aos alunos: Ao salvar as crianças, estaria Marina querendo
salvar a si mesma de quê? Vocês se identificam com o
Holden e a Marina? Por quê? (Habilidade de referência:
EF89LP32.)

Mas é Holden quem está
caindo no precipício; o precipício
da vida adulta. Um antigo
professor dá o alerta: “Este é um
tipo especial de queda. [...] A
coisa toda se aplica aos homens
que, num momento ou outro de
suas vidas, procuram alguma
coisa que seu próprio meio não
lhes podia proporcionar. Por
isso, abandonam a busca.
Abandonam a busca antes
mesmo de começá-la de
verdade”.
Após três dias de busca
desesperada, Holden decide
fugir de casa. Idealiza um futuro
neutro em que não precisasse
falar, quando se casaria com
uma mulher também muda e
teria filhos mudos; a esperança
da vida plena se recolhe diante
da incapacidade de articular
o pensamento e vencer a
inevitabilidade do mundo adulto.
[...]
CALDEIRA, João Paulo. O
Apanhador no campo de centeio
e a elegia à autonomia. GGN,
19 dez. 2013. Disponível
em: <https://jornalggn.com.
br/noticia/o-apanhador-nocampo-de-centeio-e-a-elegia-aautonomia>. Acesso em: 5 jun.
2018.
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE
Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou
áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na
obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Autorretrato
Marina, durante uma festa de uma colega da escola, vai
muitas vezes ao banheiro para se olhar no espelho, em busca
de confirmar se ainda é a mesma, se mudou ou não, se o que
ela vê é o que todo mundo vê. A necessidade humana de
se representar, de se ver e de afirmar a própria identidade
nos acompanha há muito tempo. Antigamente, a aristocracia
pagava para ter seu retrato e o da família pintados. Muitos
pintores também criaram autorretratos, deixando para a
posteridade suas representações.
Com a invenção da fotografia e o barateamento do
processo tecnológico, a população passou a ter acesso ao
que antes era restrito a uma pequena parcela da sociedade:
representações de si mesmo e de seus familiares. Hoje,
a fotografia e a selfie desempenham um papel muito
importante nas redes sociais, e milhões de fotografias são
compartilhadas e comentadas por dia, repletas de artifícios
como filtros ou aplicativos para eliminar delas as imperfeições
da realidade ou modificá-las de inumeráveis maneiras.
O self virtual passa, frequentemente, uma imagem
idealizada, sem imperfeições, sempre feliz. Mas isso já era
comum com os retratos antigos:
O autorretrato é um subgênero do retrato e pode ser definido
como uma imagem representativa da individualidade de
seu autor; assim como o retrato genérico, busca revelar
particularidades do retratado, valorizando sua singularidade,
em detrimento do típico. No sentido clássico do termo,
o retrato, independentemente de refletir características
do próprio autor ou de um modelo externo, buscará
caracterizar seu objeto de investigação, evocando e
ressaltando particularidades do mesmo, de forma a
recortá-lo do contexto. Desta forma, o autorretrato seria
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uma representação da individualidade do próprio autor, e,
portanto, pressupõe-se que funcione como uma reflexão
sobre o universo particular do mesmo.
A consolidação do autorretrato no meio artístico, a partir
do Renascimento, pode ter acontecido em decorrência
do afastamento entre a atividade artística e os preceitos
religiosos, valorizados no período medieval; assim, o ser
humano e a noção de indivíduo tornam-se focos crescentes
das preocupações sociais e do imaginário dos artistas.
Por esse motivo, desde então, o retrato e o autorretrato
passaram a ser amplamente produzidos pictoricamente de
maneira realista ou idealizada, inclusive porque o advento da
fotografia não havia ocorrido.
Mas por que deixar sua imagem gravada para o futuro?
Ora, a imagem pode prolongar e manter algo vivo, recorda
Moles (1976) e Rahde (2000), quando estes autores dizem
que a imagem é a tentativa do homem de reter, cristalizar
pela permanência, um aspecto visual. Sendo então registro,
a imagem, e neste caso a imagem de si próprio, tem a
função de registrar, gravar para o futuro algo referente
ao próprio artista, uma forma de se fazer lembrar, ser
notado, observado, indicar seus gostos, ações, padrões de
comportamento, atitudes, status.
Os artistas começaram a pintar seus próprios rostos.
Isso porque eles também queriam: deixar sua imagem
gravada para o futuro; sentir que eram importantes como
pessoas humanas e como profissionais; expressar em
suas pinturas o que sentiam internamente, suas emoções
e seus pensamentos; usar suas próprias imagens como
pretextos para elaborar obras de arte, cuidando das cores,
das pinceladas, dos contornos, das texturas (CANTON,
2001, p. 5).
O autorretrato pode servir como uma forma rudimentar
de autopromoção. Observando bem, percebemos que os
artistas buscavam um diferencial, uma marca pessoal que
lhes diferenciasse e os tornasse reconhecidos. Alguns
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usavam a prática do autorretrato para expressar seus
sentimentos interiores, seus pensamentos, provocando
sensações no espectador, outros o faziam como meio de
exercitar e aprimorar suas técnicas e habilidades como no
desenho e na pintura, ou ainda usavam sua imagem com o
objetivo de com ela elaborar obras de arte, trabalhando com
atenção as cores, as texturas etc.
Com o advento da modernidade, a identidade, que parecia
fixa e estável, foi abruptamente deslocada pela experiência
do mutável. Hall, em seu livro A identidade cultural na
Pós-modernidade, analisa mudanças históricas que fizeram
com que a questão identitária, vista no Renascimento como
linear, se tornasse mutante no contexto atual, sendo visto
como importante neste processo o advento da modernidade
e que durante o século XX houve um processo contínuo de
descentralização do indivíduo, deixando o indivíduo moderno
fragmentado.
Segundo Strickland (1999), os autorretratos tradicionais
— aqueles produzidos antes do período moderno — se
destacam por refletirem a iconografia da época: o uso do óleo
sobre tela, a perspectiva, a luz e a sombra e a configuração
em pirâmide. Este efeito somente foi superado em precisão
de detalhes pela fotografia.
A época que segue o Renascimento traria dele a vontade
de mudar, de romper com o passado tradicional. Este desejo
de diferenciação e de inovação se refletiu na iconografia da
época, resultando numa série de movimentos artísticos que
romperiam com a visão tradicional da imagem e mudariam
para sempre a visualidade do homem.
Os modos de produção artística do autorretrato
começam a se transformar, de maneira mais visível, a
partir das modificações sociais e tecnológicas ocorridas
na segunda metade do século XIX, responsáveis pelo
advento fotográfico, o qual alterou o modo com que o
sujeito visualiza o mundo e a si mesmo. A fotografia possui
capacidade de reproduzir com suposta exatidão o que
é visto pelo olho. Dessa forma, abre novos caminhos à
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pintura, cujo resultado consiste nas vanguardas modernas,
representadas por artistas de variadas nacionalidades,
os quais, em sua grande maioria, produziram, além de
outros tipos de trabalhos, autorretratos. Tais artistas
desenvolveram deformações e ênfases formais que
afastavam o autorretrato da realidade física, mas serviam
para demonstrar a expressividade e a singularidade do
artista, valorizados na arte moderna.
Nos autorretratos modernos, a representação da
imagem não importa como objeto, mas como um ato, algo
a ser comunicado. O artista pode liberar sua imaginação
sem obrigações artísticas e morais, revelando assim uma
identidade cambiante, mutável e fragmentada.
RAUEN, Roselene Maria; MOMOLI, Daniel Bruno. Imagens de si: o
autorretrato como prática de construção de identidade. Educação,
Artes e Inclusão, v. 11, n. 1, 2015, p. 56-58. Disponível em:
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/
viewFile/6157/4614>. Acesso em: 5 jun. 2018.

Atividades
Arte

A atividade a seguir trabalha estas habilidades: “(EF69AR06)
Desenvolver processos de criação em artes visuais,
com base em temas ou interesses artísticos, de modo
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais,
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e
digitais” e “(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais,
proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de
criação nas suas produções visuais”.
•

Marina questiona: “E como a gente sabe se o que a gente
vê é mesmo o que todo mundo vê?”. Convidar a turma
a fazer um autorretrato olhando para a própria imagem

Uma opção para os espelhos é
o aluno usar a câmera frontal
do celular para se observar
enquanto faz o seu autorretrato.
Nesse caso, os alunos precisarão
trabalhar em duplas: um segura
o celular enquanto o outro se
observa e desenha.

refletida no espelho. Pedir aos alunos que levem para a
sala de aula espelhos e o material desejado para fazer
o autorretrato. Instigá-los a pensar que os autorretratos
podem ser considerados as primeiras selfies, já que
eram autorrepresentações dos pintores. Antes de eles
começarem a atividade, selecionar alguns autorretratos de
pintores famosos para apresentar à turma, como:
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• Autorretrato com macaco (1938), de Frida Khalo;
• Autorretrato (1854), de Edgar Degas;
• Paul Gauguin (1893), de Paul Gauguin.
Depois, cada aluno deve apresentar sua produção aos
colegas, explicando como se vê e por que usou o material
escolhido para sua pintura.
Ciências

A atividade a seguir trabalha a seguinte competência geral da
BNCC: “Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física
e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas”.
•

No livro, a personagem Ina é descrita como uma
adolescente que sofre de transtorno alimentar, ela

Youtuber
Alexandra
Gurgel.

O movimento Body Positive (em
tradução livre, “imagem corporal
positiva”) surgiu nos Estados
Unidos, em 1996, contra um
único padrão corporal imposto
como bonito e aceitável. Sua
principal premissa é ajudar as
pessoas a aceitarem o corpo
que possuem, a desenvolverem
autoestima e amor-próprio.
Muitas youtubers brasileiras
aderiram ao movimento e têm
feito vídeos contra a gordofobia,
como Alexandra Gurgel, do canal
Alexandrismo. Ter uma atitude
“body positive” não quer dizer
ser conformista ou não cuidar
da saúde, e sim entender que
há multiplicidade de formas
corporais. Assim, essas pessoas
procuram não se punir ou se
diminuir por conta de aspectos
em sua aparência que não se
encaixam nos padrões de beleza.
Você pode perguntar aos alunos
se eles já ouviram falar do termo
e promover uma pesquisa e um
debate sobre isso, com produção
de vídeos e cartazes para serem
expostos na escola.

se priva de alimentos. Tomar como ponto de partida
a relação de Ina com a alimentação para discutir com
a turma os transtornos alimentares mais comuns na
adolescência. Dividir a turma em grupos de modo
que cada um fique responsável por pesquisar um
deles (conceito, sintomas, causas, tratamentos etc.):
bulimia, anorexia e obesidade. Encerrado o debate,
sugerir que criem um fôlder explicativo, com linguagem
apropriada e ilustrações feitas pelo grupo, alertando
sobre os riscos desses transtornos e as vantagens de
uma alimentação saudável e balanceada, assim como
da prática de exercícios físicos. Incentivá-los a usar
programas de computador e aplicativos de celular para
desenvolver o fôlder. Caso prefiram, eles podem criar
um vídeo de dois minutos para ser veiculado na internet
com a autorização dos pais ou responsáveis. Verificar
se todos compreendem o perigo de disseminar um
estereótipo apenas como bonito, aceitável ou desejável,
já que a beleza está na diversidade. Salientar que a
busca deles deve ser por uma vida equilibrada e feliz,
antes de tudo.
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Projeto interdisciplinar
Geografia
Língua Portuguesa

Um livro sempre permite múltiplas leituras e abordagens
multidisciplinares e transdisciplinares.
Marina preferiu usar o ônibus ao metrô para chegar à
rodoviária, porque queria ver as ruas da sua cidade. O projeto
Nossa cidade propõe aos jovens lançar um novo olhar para os
espaços que os cercam e compartilhar suas descobertas em
um blog desenvolvido pela turma.

1

Apresentar a proposta do projeto aos alunos. Convidá-los a,
assim como Marina, imaginar-se como estrangeiros em sua
cidade. No caso de cidades muito grandes, uma alternativa
é restringir o projeto ao bairro da escola.

2

Dividir os alunos em grupos de acordo com suas afinidades
em relação aos principais aspectos a serem observados:
patrimônio histórico, arquitetura, arte popular, natureza,
música, esportes, gastronomia, pontos turísticos, festas
tradicionais etc. Solicitar que comecem a apuração de dados
e informações, levando em conta seus conhecimentos
prévios e gosto pessoal, além de pesquisas na internet e
em guias de viagem.

3

Terminada a apuração, promover uma roda de conversa para
decidir os conteúdos a serem publicados no blog. Instigá-los
a incluir referências literárias, cinematográficas e musicais
que homenageiem a cidade, assim como curiosidades e
dicas úteis. Organizar uma votação para eleger o nome do
blog com base nas propostas trazidas pelos alunos.

4

Iniciar o trabalho de campo. Os alunos devem se dividir
entre fotógrafos, cinegrafistas, repórteres, redatores,
pesquisadores, cartógrafos, ilustradores etc.

5

Circular com os alunos pela cidade. Levá-los aos lugares
de que gosta e conhecer os favoritos deles. Orientá-los a
realizar desenhos de observação, a entrevistar pessoas,
a contemplar a paisagem pelas janelas de um ônibus, a
pensar sobre o trânsito, a apreciar um grafite ou visitar
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uma galeria de arte, a refletir sobre as dificuldades de
locomoção de uma pessoa em cadeira de rodas.
6

Seguir com as discussões em sala de aula e estipular um
prazo para a finalização dos conteúdos. Revisar os textos e
demais materiais antes da publicação.

7

Em parceria com o professor de Informática e com a
ajuda de alunos que tenham algum conhecimento em
programação e design, colocar o blog no ar com todo o
conteúdo produzido pela turma.

8

Coordenar com os alunos a divulgação do blog para a
comunidade escolar, amigos, familiares e, se possível, para
os órgãos públicos. Utilizar as redes sociais da própria
escola, se houver.

9

Promover com os alunos uma roda de conversa para fazer um
balanço do projeto e estimulá-los a continuar alimentando o
blog e olhando com carinho e cuidado para a cidade.

Competências trabalhadas nesse projeto:
•

Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes
linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir
as formas de produzir sentidos (nos processos de
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compreensão e produção), aprender e refletir sobre o
mundo e realizar diferentes projetos autorais. (Específica
de Língua Portuguesa)
•

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a
interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e
o espírito de investigação e de resolução de problemas.
(Específica de Geografia)
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