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o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo.
Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa
responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter
a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão,
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cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o
mundo.
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•

Contextualização do autor e da obra.

•

Motivação do estudante para a leitura/escuta.

•

Informações que relacionam a obra aos seus respectivos
temas, categoria e gênero literário.
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ilustradores

•

Subsídios, orientações e propostas de atividades.

•

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que
preparem os estudantes para a leitura da obra (material

Gustavo Piqueira e

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e

Samia Jacintho
número de páginas
categoria

problematização (material de apoio pós-leitura).

96

1 — 6o/7o anos —

Ensino Fundamental
temas

•

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.

Encontros com a diferença
O mundo natural e social
gênero

Romance
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA
E GÊNERO
1. Contextualização do autor e da obra
A obra
João Victor mora com a mãe e vive as alegrias e dificuldades
de um adolescente de classe média. Uólace vive nas ruas com
a mãe alcoólatra e enfrenta muitos desafios em sua tentativa
de sobreviver. Apesar das enormes diferenças entre os dois
adolescentes, a história revela que, mesmo em mundos tão
distantes, eles podem ter inquietudes, expectativas e sonhos
semelhantes. Da trajetória desses personagens emergem
dramas e esperanças que têm como cenário a cidade do Rio
de Janeiro.

Sobre a autora
Rosa Amanda Strausz nasceu no Rio de Janeiro e é jornalista.
Em cerca de vinte anos de ofício, lançou mais de vinte livros,
entre eles Uólace e João Victor, que foi adaptado para TV na
minissérie Cidade dos Homens. Publicado com o título Un
garçon comme moi na França, foi finalista do Prix Tantam, que
elege as melhores publicações do Salão do Livro e Imprensa
para Jovens de Marselha. Foi a primeira vez que um autor
brasileiro chegou às finais desse prêmio.

Sobre os ilustradores
Gustavo Piqueira e Samia Jacintho trabalham juntos na
Casa Rex, casa de design gráfico internacional com sedes
em São Paulo e em Londres. Já ganharam mais de duzentos
prêmios internacionais de design. Gustavo já escreveu 22
livros. Para as ilustrações de Uólace e João Victor, a dupla
apresenta colagens que constroem uma narrativa paralela
ao texto, misturando fotografias, recortes e desenhos
feitos à mão. Essa mistura de técnicas é uma das maiores
características dos trabalhos editoriais de Gustavo Piqueira.
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Maria Valéria Rezende graduou-se em Língua e Literatura
Francesa pela Universidade
de Nancy, na França, e em
Pedagogia pela PUC-SP, e fez
mestrado em Sociologia na
Universidade Federal da Paraíba.
Estreou como autora de ficção em
2001, com o livro Vasto mundo.
Autora de diversos livros para
crianças, ganhou em 2009 o
Prêmio Jabuti de Melhor Livro
Infantil por Ouro dentro da
cabeça. Em 2015, recebeu o
mesmo prêmio na categoria
Livro do Ano de Ficção pelo
romance Quarenta dias.
Em 2017, foi agraciada com
o Premio Literario Casa de las
Américas, na categoria Literatura
Brasileira, e em 2018 ganhou o
Prêmio São Paulo de Literatura,
na categoria Melhor Livro de
Romance do Ano, pela obra
Outros cantos.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta
Maria Valéria Rezende, na apresentação do livro Uólace
e João Victor, conta que a história deles “nos atinge a
todos e toca lá no fundo da alma”. Segundo essa escritora,
“cada um vai se encontrar nela, aqui ou ali, em um ou outro
personagem, e emocionar-se”.
Diz ela: “Já nascemos num mundo dividido, basta lembrar
o percurso que fiz hoje, pelas ruas: a cidade é uma sucessão
de muros, grades, paredões, cercas, ‘bairros bons’ e ‘bairros
ruins’, o asfalto e a favela. Essas divisões até podem ser
fáceis de derrubar, de pular por cima, de dar a volta e achar
uma passagem. Mais difíceis são outras cercas, escondidas na
cabeça da gente, que velam o nosso olhar em relação ao outro
que parece tão diferente. [...] Entendi: nosso olhar embaçado
pelas ideias feitas, plantadas em nossa cabeça por uma
velha mentalidade, nos cega para as semelhanças profundas
entre todos os humanos, e preconceitos são como lupa para
aumentar as diferenças sempre superficiais. Há coisa mais
superficial do que pele e cabelo? Ou do que roupa e moradia,
simples embalagens que envolvem seres humanos completos,
iguais a mim e a você, logo abaixo da superfície? Desde então,
presto mais atenção em quem parece diferente de mim, e o
mundo se tornou imensamente mais interessante e rico! Tudo
de novo começa com um olhar atento, livre de falsas certezas!
Leia este livro emocionante e conclua se concorda ou não
comigo”.

3. Informações que relacionam a obra aos seus
respectivos temas, categoria e gênero literário
João Victor mora com a mãe no Rio de Janeiro e vive as
alegrias e as dificuldades de um adolescente de classe
média: escola, amigos, receios, desejos. Uólace mora com a
mãe alcoólatra nas ruas do Rio de Janeiro e vive os desafios
de um adolescente que tenta sobreviver: comer, proteger-se
de perigos, superar desafios do dia a dia junto de amigos
na mesma situação. Apesar das enormes diferenças entre
os dois garotos, a história revela que eles podem ter
inquietudes, expectativas e sonhos semelhantes. Com uma
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narrativa construída por meio de contrapostos, Uólace e João
Victor proporciona excelentes reflexões a respeito do tema
“Encontros com a diferença”.
Na trama, acompanhamos o dia a dia desses dois
personagens e como eles interagem com o mundo que os cerca;
um é hostilizado em sua condição de rua; o outro enfrenta
dúvidas ao perceber que seus amigos estão encaminhando suas
vidas, enquanto ele não tem certeza quanto ao seu futuro. Por
enfatizar que a cidade é necessariamente um lugar de convívio,
o livro também instiga o debate sobre o tema “O mundo natural
e social”.
Rosa Amanda Strausz, a autora, afirma que um livro como
este é importante porque, em termos sociais, assusta pensar
Uólace e João Victor foi traduzido e
publicado na França com o título
Un garçon comme moi.

o outro como semelhante. Segundo ela, é fácil para a classe
média olhar para os meninos de rua e ver apenas as diferenças.
A leitura deste romance e a reflexão sobre ele podem
contribuir para o letramento literário de estudantes do 6o e
7o anos do Ensino Fundamental, para uma formação integral,
que tenha como base os direitos humanos e os princípios
democráticos, e para desnaturalizar qualquer forma de violência.
Ao ler este livro e perceber-se pertencente a um mundo
diverso, em que as pessoas enfrentam dificuldades diferentes
diariamente, umas mais, outras menos, o leitor pode “exercitar
a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza”, uma das competências gerais da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).

4. Subsídios e orientações
O livro contribui para a formação leitora da criança 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:
•

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais,
culturais e humanos e de diferentes visões de mundo,
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em textos literários, reconhecendo nesses textos formas
de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e considerando a autoria e o
contexto social e histórico de sua produção.
•

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação
a textos pertencentes a gêneros como quarta capa,
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 para expressão de
grupos que sofrem discriminação,
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
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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 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
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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 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.
•

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros,
considerando sua adequação ao contexto produção e
circulação — os enunciadores envolvidos, os objetivos,
o gênero, o suporte, a circulação —, ao modo (escrito
ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à
variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse
contexto, à construção da textualidade relacionada
às propriedades textuais e do gênero), utilizando
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição,
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir
e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações, correções de concordância,
ortografia, pontuação em textos e editando imagens,
arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes,
acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.

•

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de
conclusões comuns relativas a problemas, temas ou
questões polêmicas de interesse da turma e/ou de
relevância social.

•

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre
estes e outras manifestações artísticas (como cinema,
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teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências
explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas,
personagens e recursos literários e semióticos.
•

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender
— selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e levando em conta
características dos gêneros e suportes —, romances
infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas
brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras,
narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias,
histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre
e fixa (como sonetos e cordéis), videopoemas, poemas
visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

•

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o
conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.
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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 que o romance atingiu nos
dias de hoje nem imagina que ele já foi considerado um
gênero menor. Os autores greco-latinos que desejavam ser
reconhecidos precisavam dominar o gênero lírico (poesia) ou o
dramático (teatro). Esses gêneros mantiveram sua posição de
destaque por muito tempo. Não foi à toa que Camões (15241580) escreveu Os lusíadas em formato de poema — se ele
tivesse escrito na forma de romance narrativo, ninguém teria
Busto do autor Luís Vaz de Camões.

se importado muito com ele na época — e Shakespeare (15641616), peças de teatro.

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).

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. Segundo
esse autor, 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
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que se processa o despertar do romance na Rússia, com
Dostoiévski, Tolstoi, Gogol e outros (MOISÉS, 1978, p. 458).

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 por personagens deuses e
heróis. O homem comum se torna o centro da narrativa desse
gênero, o que contribuiu para que se tornasse um gênero
extremamente popular.
Sobre a popularidade do romance, Marisa Lajolo, em seu
livro Como e por que ler o romance brasileiro, esclarece:
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
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chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos
os tempos: mas cada tempo tem seus romances.
[...]
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).

O romance, portanto, enfrentou algumas barreiras e
não teve um início muito promissor, mas, em razão de suas
características narrativas e da proposta de divertir seus
leitores, acabou caindo no gosto popular. E 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
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sondagem psicológica de Dostoievski, graças à descoberta
da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser
existencial [...]
[...] 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 sem dúvida é o gênero mais célebre de nosso tempo.
É inegável seu apelo, e entre os jovens não é diferente.
Grandes lançamentos e adaptações de obras famosas para o
cinema, como é o caso da saga do personagem Harry Potter,
comprovam isso.
No entanto, sempre existiu uma literatura pensada para
crianças e jovens? Até poucos séculos atrás, não havia
a percepção de que infância e adolescência eram fases
diferentes da vida adulta, possuidoras de necessidades
específicas. No início da Revolução Industrial, crianças,
adolescentes e adultos às vezes trabalhavam a mesma
quantidade de horas. No Parlamento inglês, foram
aprovadas leis que começaram a estabelecer limites para
os trabalhos de menores de idade, até a proibição total. As
crianças, então, teriam de ir à escola e ser preparadas para
se tornarem adultos que integrariam a força de trabalho
das fábricas.
Com as leis que protegem crianças e adolescentes
surgiu um novo público leitor, e livros para as crianças, tanto
didáticos como literários, passaram a ser produzidos em
maior escala. Os livros produzidos especificamente para
adolescentes foram concebidos depois do surgimento dos
livros destinados ao público infantil. Havia autores que
escreviam sobre a adolescência, mas não propriamente para
adolescentes. Até hoje, muitos críticos questionam se, de
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.

fato, há a necessidade de escrever especialmente para essa
faixa etária. Para eles, um adolescente poderia ler qualquer
bom livro de literatura.
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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,
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 que jovem possa encontrar
um pedaço de si.
Referências bibliográficas
LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2004.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed. rev.
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 sugeridas a seguir podem auxiliar o professor
a preparar diversas situações de leitura da obra com o
objetivo de promover a fruição literária, bem como o
desenvolvimento de competências específicas de Língua
Portuguesa e de práticas de linguagem nos campos da
vida cotidiana, da vida pública, de estudo e pesquisa e do
artístico-literário.
•

Explorar as relações entre o título e as ilustrações da capa.
Informar aos alunos que vão ler um romance. Esse gênero
define um espectro amplo de tipos de narrativa, que têm
em comum algumas características, como a presença de
personagens e narrador, tempo, espaço, ambientação.
Pergunte aos alunos se eles estão familiarizados com
esses elementos do texto narrativo. No material de apoio
pós-leitura, você encontra orientações que podem ajudar
os alunos a entenderem tais características. O ideal é que,
antes da leitura, eles apenas entendam que esse livro
pertence ao gênero romance e desfrutem da leitura para
que, depois, possam estudar alguns aspectos relativos ao
gênero. (Habilidade de referência: EF69LP45.)
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•

Após ler com os alunos a apresentação do livro em
“Convite à leitura” (p. 8), escrita por Maria Valéria Rezende,
conversar sobre o texto. Incentivá-los a debater os
principais tópicos nele presentes. Afirma-se que o mundo
é dividido. O que a turma pensa sobre isso? Mencionam-se
também cercas escondidas na nossa cabeça. O que seriam
essas cercas? Para Maria Valéria Rezende, as semelhanças
entre todos os humanos são maiores do que as diferenças,
que ela considera superficiais. Estimular os alunos a se
posicionarem sobre esse assunto. Perguntar onde eles
percebem essas “cercas” mencionadas por Maria Valéria
Rezende. (Habilidade de referência: EF69LP13.)

2. Material de apoio pós-leitura
Elementos da narrativa
A leitura de um livro deve ser, antes de tudo, para fruição.
Na escola, entretanto, sabemos da necessidade de trabalhar
a leitura para que os alunos entendam os mecanismos de
construção dos textos e se tornem familiarizados com sua
estrutura.
Uólace e João Victor é um romance, isto é, uma narrativa
longa, com um número considerável de personagens (mais
que no conto e na novela). Mais conflitos se desenrolam, com
tempo e espaço mais dilatados (há romances que se passam
num único dia, os quais, de modo geral, envolvem flashback
dos personagens).
No romance, assim como no conto e na novela, “o narrador
é o elemento organizador de todos os outros componentes,
o intermediário entre o narrado (a história) e o autor, entre o
narrado e o leitor” (GANCHO, 2001, p. 9). É importante destacar
o papel que o narrador desempenha e o fato de ele não ser
o autor, mas “uma entidade da ficção, isto é, uma criação
linguística do autor, e portanto só existe no texto” (idem, p. 29).
A narrativa pode ser feita na terceira pessoa ou na primeira
pessoa, caso em que se tem um narrador-personagem.
Os outros elementos importantes da narrativa são
enredo, personagens, espaço e tempo. Analisar todos esses
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elementos no romance demanda tempo, mas é importante
que os alunos entendam que uma história bem contada é
aquela em que o autor sabe empregar muito bem esses
elementos.
1. Enredo: dois fatores devem ser observados no que diz
respeito a este elemento: a verossimilhança e a estrutura.
•

Verossimilhança: “É a lógica interna do enredo, que o torna
verdadeiro para o leitor [...]. Os fatos de uma história não
precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponderem
exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao
texto, mas devem ser verossímeis; isto quer dizer que,
mesmo sendo inventados, o leitor deve acreditar neles.
Esta credibilidade vem da organização lógica dos fatos do
texto” (idem, p. 10). A verossimilhança tem a ver com o
modo como o autor constrói o texto.

•

Estrutura: “Para se entender a organização dos fatos
no enredo não basta perceber que toda história tem
começo, meio e fim; é preciso compreender o elemento
estruturador: o conflito. [...] Seja entre dois personagens,
seja entre personagem e ambiente, o conflito possibilita
ao leitor-ouvinte criar expectativas frente aos fatos
do enredo. Vamos à definição. Conflito é qualquer
componente da história (personagens, fatos, ambientes,
ideias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão
que organiza os fatos da história e prende a atenção do
leitor” (idem, p. 10-11). A estrutura do enredo vai além
do conflito, mas, para o momento de leitura dos alunos,
sugerimos manter a compreensão do enredo no conflito
e em sua resolução, ao pedir a eles que os encontrem
na história. Vale destacar que a estrutura se relaciona
diretamente à verossimilhança.

2. Personagem: trata-se de um ser fictício, que age na
história. “Por mais real que pareça, o personagem é sempre
invenção, mesmo quando se constata que determinados
personagens são baseados em pessoas reais” (idem, p. 14).
O personagem é criação da história e pertence a sua
realidade, participando ativamente do enredo. Não é
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necessário que sejam humanos: os personagens podem ser
animais, objetos, seres inventados etc. São apresentados pelo
autor pelos olhos do narrador e de outros personagens. Nas
histórias, é possível perceber, normalmente, dois tipos de
personagens de acordo com o papel que desempenham no
enredo: protagonista (o personagem principal) e antagonista
(o personagem que se opõe ao protagonista). Os personagens
são complexos e podem ser analisados por diversos ângulos,
mas, neste momento, vamos no ater a essas duas categorias.
3. Tempo: o tempo fictício é aquele que podemos perceber
no texto. Os fatos do enredo estão ligados ao tempo em
vários níveis, com destaque para a época em que se passa a
história e sua duração. Dica: “Para identificar o tempo-época
e/ou a duração, procure fazer um levantamento de índices
de tempo, pois tais referências representam marcações de
tempo” (idem, p. 22).
4. Espaço: “Espaço é, por definição, o lugar onde se passa
a ação numa narrativa. [...] O espaço tem como funções
principais situar as ações dos personagens e estabelecer com
eles uma interação [...]. Assim como os personagens, o espaço
pode ser caracterizado mais detalhadamente em trechos
descritivos, ou as referências espaciais podem estar diluídas
na narração” (idem, p. 23).
Referência bibliográfica
GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 7. ed. São
Paulo: Ática, 2001.

Dois pontos de vista em Uólace e João Victor
Uólace e João Victor é uma narrativa que retrata dois
universos sociais: o de um adolescente de classe média e o
de um adolescente que luta para sobreviver. Os dois garotos,
embora vivam realidades distintas, têm em comum a idade e
os desejos. Maria Zélia Versiani Machado e Hércules Toledo
Corrêa, no texto “Literatura no ensino fundamental: uma
formação para o estético”, comentam essa obra:
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[...] Uólace e João Victor [...] inspirou episódios da minissérie
Cidade dos homens, veiculada pela rede Globo de televisão,
[...] o que pode contar a favor da leitura do livro pelo jovem
sintonizado com outras linguagens que circulam nas diferentes
mídias. A construção narrativa ganha dinamicidade ao alternar
capítulos protagonizados ora por João Victor, menino da classe
média carioca, e sua turma de amigos da escola, e Uólace,
menino da mesma cidade, no convívio com seus companheiros
de rua. O modo alternado de condução do tema faz da narrativa
não apenas uma forma de denunciar injustiças sociais,
mas, muito mais que isso, revela o quanto crianças e jovens
provenientes de meios sociais diferentes, no fundo, têm os
Capa do DVD da primeira temporada
da série Cidade dos homens, com os
personagens Uólace e João Victor
na capa.

mesmos desejos e fantasias e sentem a mesma solidão. As
vidas desses personagens, em determinado ponto da narrativa,
se cruzam, em encontro do qual participa também o leitor, que,
embora experimente de um lugar privilegiado as diferentes

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.

realidades, sairá, com certeza, transformado dessa experiência.
MACHADO, Maria Zélia Versiani; CORRÊA, Hércules Toledo.
Literatura no ensino fundamental: uma formação para o estético.
In: BRASIL. Língua Portuguesa: Ensino Fundamental. Ministério da
Educação. Secretaria da Educação Básica. Brasília, DF, 2010. p. 120.

Sugere-se reler esses trechos em que os personagens se
cruzam (p. 86-87 e 90) em sala de aula e chamar a atenção dos
alunos para a alternância de pontos de vista que convergem
no final. Perguntar-lhes se já se imaginaram no lugar de outra
pessoa e por que o fizeram. O projeto gráfico de Uólace e João
Victor, em que há mudança de cores conforme a mudança de
narrador, enfatiza esse modo alternado de contar a história, com
o nome de cada personagem aparecendo no início dos capítulos.
Verificar se os alunos perceberam essa harmonia entre
conteúdo e projeto gráfico. Ressaltar a importância tanto do
projeto gráfico de um livro como das ilustrações na composição
da obra. Um livro impresso é muito mais do que apenas o texto
do autor: ele é a materialidade, a capa, a escolha do papel e das
cores, o projeto gráfico, as ilustrações e os paratextos.

MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

18

Atividades
As atividades sugeridas a seguir podem auxiliar o professor
a mobilizar os alunos para uma 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.
•

Chamar a atenção dos alunos para os narradores da
história. Instigá-los com algumas perguntas: “Quem conta
a história?”; “De que ponto de vista?”; “Por que será que
a narrativa é contada dessa maneira?”. Explicar que o
impacto que uma história tem sobre o leitor depende
muito de quem a conta (o narrador) e da maneira como o
faz. Propor que, em duplas, escolham outro(s) narrador(es)
entre os personagens do livro ou inventem algum. Solicitar
que selecionem um capítulo de João Victor e outro de
Uólace e os recontem com o(s) narrador(es) escolhido(s).
Em dia previamente agendado, promover a leitura em
voz alta dos textos e uma discussão sobre as mudanças
observadas com a troca de narradores. (Habilidade de
referência: EF69LP47.)

•

A narrativa utiliza recursos expressivos, como gírias,
termos e expressões coloquiais (por exemplo, o modo
como Catuaba fala com transeuntes para pedir dinheiro
ou Cachorrão Duplex para amedrontar as pessoas; termos
para designar meninos de rua, como pivete e trombadinha,
e para meninos de classes mais abastadas, como filhinhos
de papai), que remetem a classes sociais ou a grupos
específicos. Promover uma discussão sobre os significados
desses termos. Sugerir que elaborem listas com termos
que representem o modo de falar de outros grupos, como
o jargão esportivo, o de repórter policial, o de surfistas,
o de adolescentes, o internetês, o dos advogados etc.
Em seguida, propor que, em grupos, criem uma tirinha de
história em quadrinhos exemplificando um desses jargões
para a turma. (Habilidade de referência: EF69LP55.)

•

Orientar os alunos a escreverem individualmente um texto
curto em que descrevam suas características físicas e
traços de sua personalidade. Em seguida, organizados em
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duplas e sem mostrar o texto de sua autoria ao colega,
cada aluno fará outro texto, desta vez para descrever o
colega de dupla. Propor à turma a leitura do texto que
cada aluno fez sobre si mesmo e do que foi escrito sobre
o colega. Com esta atividade, enfatizar a existência de
diferentes pontos de vista a respeito das coisas e de nós
mesmos e a maneira como a pluralidade de olhares pode
enriquecer nossa visão sobre o mundo. (Habilidades de
referência: EF69LP07 e EF69LP51.)
•

Propor aos alunos uma atividade de análise do romance,
para que eles compreendam a dinâmica da construção
de um texto, o que pode facilitar o processo de escrita
dos próprios textos. Dividir a turma em cinco grupos, a
fim de que a atividade fique mais dinâmica. Cada grupo
será responsável por estudar uma característica no texto,
cobrindo os seguintes itens:
1. Personagens: identificar os personagens principais
e verificar como eles são descritos física e
psicologicamente.
2. Narrador: identificar o(s) narrador(es) e indicar como
ele(s) se posiciona(m) com relação ao que narra(m).
3. Tempo: determinar o tempo de duração cronológica
da história (a história transcorre ao longo de semanas,
meses, anos?) e verificar se é possível situá-la em um
tempo histórico (que elementos do texto podem dar
indicação disso?).
4. Espaço: identificar onde se passa a história, se há
muita variação de espaço, e indicar como os narradores
se sentem com relação aos espaços em que transitam.
5. Enredo: identificar o conflito principal de cada
personagem e indicar se ele é resolvido.
Depois de a turma debater e pesquisar os elementos da
narrativa, organizar os alunos em uma roda de conversa.
Em seguida, pedir que compartilhem com a turma as
conclusões a que chegaram. Espera-se que percebam
que a história é narrada pelos personagens em primeira
pessoa, o que acrescenta um grau de subjetividade
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grande para a narrativa, porque o leitor vê com os olhos
dos personagens e pode se colocar no lugar deles. Com
a colaboração da turma, reler em voz alta o capítulo 9,
de Uólace, para que possam perceber isso com mais
clareza. Igualmente importante é que notem como
a escolha de uma narrativa em primeira pessoa, com
alternância de narradores, nos permite constatar que
existem diferentes angústias e necessidades entre
os adolescentes, assim como modos de ver a vida. No
final, esses dois narradores-personagens se encontram,
um olhando de dentro de sua casa e o outro da rua, e
eles percebem que são iguais, que se sentem perdidos.
Reler esse trecho com os alunos. Perguntar se a autora
escolheu para a narrativa um final fechado, em que os
problemas apresentados se resolvem, ou aberto, em que
o leitor precisa imaginar o que vai acontecer, com base
nos elementos presentes no texto. Indagar que tipo de
olhar a autora lança sobre a sociedade. Instigar a turma a
escrever como seria o encontro entre Uólace e João Victor:
onde seria, como seria, o que eles conversariam, o que
cada um estaria vestindo. Informá-los de que esse texto
faria as vezes de um epílogo ao texto de Rosa Amanda

Um epílogo no romance,
segundo Massaud Moisés,
ilumina e explica a obra em
sua totalidade, encerrando-a
por completo e não admitindo
continuação.

Strausz. Em dia combinado, promover uma roda de leitura
dos textos, para que eles troquem experiências da escrita
do texto e escutem o que os colegas escreveram, em
busca de semelhanças e de diferenças entre as produções.
(Habilidades de referência: EF69LP44, EF69LP46,
EF69LP47 e EF69LP51)
Competência trabalhada:
•

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
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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.

De literatura em prosa para a história em
quadrinhos
A atividade proposta no componente curricular Arte sugere
aos alunos a identificação, em Uólace e João Victor, de
diálogos e situações que podem ser transformados em
história em quadrinhos (HQ). Trabalhando em grupos,
eles terão de desenvolver esse projeto, utilizando em suas
criações, caso queiram, a tecnologia disponível.
No gênero HQ, que é verbo-visual, há a presença de
texto escrito e de ilustrações, que se complementam
discursivamente. É importante que os alunos entendam as
características que definem esse gênero na hora de elaborar o
roteiro e de transformá-lo em HQ.
A seguir, disponibilizamos um resumo sobre essas
características.
Professor, este livro fornece
ferramentas teóricas para
trabalhar o gênero história em
quadrinhos em sala de aula.

[...] RECURSOS NARRATIVOS USADOS NAS HQS
O balão
O balão é um recurso original das HQs que serve para apresentar
os textos dentro da história. Geralmente tem a forma de um
círculo com um apêndice voltado para a boca da personagem:
“tornou-se um traço distintivo deste meio de comunicação e uma
de suas características, tão importante, que, na Itália, constitui
o próprio nome da HQ, i fumetti” (CAGNIN, 1975, p. 120). As
formas do balão podem ser muito variadas, entretanto convém
destacar duas formas: a da fala, com o contorno bem nítido e o
apêndice saindo da boca do personagem, e a do pensamento,
marcada por uma linha irregular e ondulada, ou tracejada, cujo
apêndice é formado por pequenas bolhas ou nuvenzinhas que
saem da cabeça da personagem [...].
A legenda
O discurso narrativo é formado por pequenas partes
denominadas legenda, que podem ocupar um quadrinho
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inteiro, ou ficarem restritas a um pequeno espaço, em um dos
lados do quadrinho. “É a voz ‘exterior’, que descreve algum
fato ou informa algo importante” (IANNONE, 1994, p. 73). Ela
é colocada em função do espaço da cena representada [...].
A onomatopeia
Para que se possa representar qualquer ruído, uma HQ
necessita do recurso visual. Nesse sentido, as onomatopeias
têm uma importante função dentro das histórias em
quadrinhos. “E hoje são muitos os autores que procuram
extrair dos ruídos onomatopaicos (signos previamente
codificados pelo uso) uma alta temperatura compositiva e
contextual” (CIRNE, 1977, p. 30). Dessa forma, é comum
encontrar nas revistas em quadrinhos a representação dos
ruídos, como: “Bam” ou “Bang”, para tiro de revólver; “Zuum”,
para velocidade; “Buum”, para explosão, e muitos outros.
O requadro
O requadro é um recurso interessante empregado pela
narrativa dos quadrinhos, cuja função básica é conter uma
determinada cena. Eles podem adquirir formas tão variadas,
que se tornam um convite para que o leitor participe da
ação. “Ele pode representar algo sobre a dimensão do som
e do clima emocional em que ocorre a ação, assim como
contribuir para a atmosfera da página como um todo”
(EISNER, 1989, p. 46).
O título
Toda história em quadrinhos tem em seu início um título,
que pode ter formas variadas e letras icônicas. O título pode
tomar parte na história, funcionando como um resumo. As
letras do título e o quadrinho inicial deverão manter uma
conexão harmônica. “Nesta ouverture são apresentados: o
nome do herói, o nome da história, o nome do desenhista e o
nome do roteirista” (CAGNIN, 1975, p. 136).
[...] A NARRATIVA
As histórias em quadrinhos são formas de narrar que
associam palavras, imagens ou figuras, incorporando os
elementos da narrativa. Com isso, o leitor exercerá as suas
habilidades interpretativas verbais e também as visuais.

MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

23

Essa forma de leitura iniciou-se nas tiras dos jornais; a
princípio eram obras curtas que, com sua popularização,
ganharam qualidade, tornando-se o principal veículo da arte
sequencial. A arte sequencial ganhou esse nome por ter seu
enredo baseado em quadros ou imagens, que adotam uma
sequência, sendo que as histórias em quadrinhos são as
principais representantes dessa forma de arte narrativa.
A configuração geral da revista de quadrinhos apresenta uma
sobreposição de palavra e imagem, e, assim, é preciso que
o leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais
e verbais. As regências da arte (por exemplo, perspectiva,
simetria, pincelada) e as regências da literatura (por exemplo,
gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente
(EISNER, 1989, p. 8).
O autor de uma história em quadrinhos deverá fornecer
ao leitor, além do texto escrito, as imagens, as cores, as
formas e as representações sonoras que formarão um
quadro completo daquilo que foi idealizado. Esse processo
exigirá muito mais do autor de uma HQ do que do leitor,
que exercitará bem menos a sua imaginação. Nesse tipo de
narrativa, um texto pode ser lido como se fosse uma imagem,
e uma imagem pode ser lida como se fosse um texto,
dependendo apenas da configuração gráfica dos mesmos. O
vocabulário na arte sequencial pode ser composto, também,
por palavras que recebem um tratamento visual gráfico,
fazendo que sejam lidas como uma imagem.
BRITO, Silvana Perrella. O diálogo entre os quadrinhos do
Superman e do Overman. Dissertação apresentada para
o programa de Pós-graduação de Letras da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2007. p. 33-38.

Atividades
Arte

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das
habilidades: (EF15AR04), (EF15AR05), (EF15AR06) e
(EF15AR26), relativas, respectivamente, a “Experimentar
diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
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materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais”, “Experimentar a criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da comunidade”, “Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais” e
“Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo,
fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística”.
•

Propor aos alunos que, em grupos, selecionem trechos que
julguem significativos de capítulos narrados por Uólace
e João Victor para serem transformados em história em
quadrinhos (HQ), numa espécie de diálogo em quadrinhos
entre os personagens.

•

Ajudar os alunos na elaboração das histórias em
quadrinhos. Talvez seja necessário estudar previamente
as características desse gênero, a fim de auxiliar os alunos
no roteiro e na criação da HQ. Apresentar os principais
elementos que compõem uma história em quadrinhos,
de acordo com o texto de Silvana Brito apresentado
anteriormente.

•

O primeiro passo na criação da HQ, neste caso, é a seleção
dos diálogos que pretendem usar, definindo, assim, os
personagens que aparecerão na história. A partir daí,
pode-se definir um roteiro para a HQ e determinar como
procederão para efetivar as ideias propostas. Orientar os
alunos na elaboração dos roteiros e certificar-se de que
aquilo que estão propondo é possível de ser alcançado.

•

Hora de colocar o roteiro em prática! O roteiro permite a
cada grupo que constate quantos quadros utilizará na
história, quantos personagens participarão dela e em que
cenários. Será necessário decidir como transformá-lo em
realidade. Os grupos poderão desenhar ou fazer colagens;
utilizar cartolinas ou fazer uma revista de HQ de verdade,
com capa; ou ainda fazer uso de programas da internet
ou aplicativos de celular. Pode ser uma ótima experiência
empregar programas da internet na elaboração das
HQs. Se houver recursos disponíveis, os alunos podem
transformar as histórias em vídeos, com som e música.
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Em dia combinado, pedir aos alunos que apresentem

•

suas criações à turma. Incentivá-los a comentar todo o
processo de criação, como as escolhas que deram certo
e as que deram errado, e as dificuldades encontradas em
sua execução. Promover uma exposição na escola com os
trabalhos dos alunos.
Competência trabalhada:
•

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho
coletivo e colaborativo nas artes.

História

A atividade proposta a seguir propicia o desenvolvimento
da habilidade (EF07HI11), a saber, “Analisar a formação
histórico-geográfica do território da América portuguesa por
meio de mapas históricos”.
•

A história de Uólace e João Victor se passa no Rio de
Janeiro. Conversar com os alunos sobre o nome dessa
cidade, que teria sua origem no fato de os portugueses
acreditarem que a Baía de Guanabara fosse a foz de
um rio, ao chegarem lá em janeiro de 1502. Em um
mapa, com os alunos, localizar a Baía de Guanabara. Em
seguida, pedir a eles que localizem os rios da cidade onde
moram, inclusive os que foram canalizados, e comparem,

Baía de Guanabara com o Pão de
Açúcar em segundo plano.

se possível, com fotos antigas, a origem da cidade e
o crescimento dela. Foi em volta de algum dos rios
localizados? Se não, pedir aos alunos que pesquisem como
foi fundada a cidade e como ela se desenvolveu. Promova
uma roda de conversa para os alunos apresentarem as
informações e conversarem sobre elas.

Projeto interdisciplinar
História
Língua Portuguesa

Um livro sempre permite múltiplas leituras e também
abordagens multidisciplinares e transdisciplinares.
Semelhanças e diferenças são reveladas nas vozes dos
narradores de Uólace e João Victor. Nela, emergem problemas
comuns em cidades brasileiras: a luta dos que vivem à
margem, desigualdades, perigos. Neste projeto, intitulado
Crianças do Brasil, a turma vai realizar uma pesquisa e
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refletir sobre crianças que vivem nas ruas, relacionando as
informações coletadas ao texto da Declaração Universal dos
Direitos da Criança. Como resultado, motivar os alunos a
elaborar e organizar uma exposição.

1

Promover a audição da música “Pivete” (de Chico Buarque
e Francis Hime) e pedir aos alunos que estabeleçam
relações entre a música e o livro. Apresentar o projeto
Crianças do Brasil.

2

Conversar com a turma sobre a população que mora nas
ruas, lugar em que encontramos personagens como Uólace,
Catuaba e Cachorrão. Perguntar aos alunos o que sabem
sobre essas crianças e jovens: alguma vez já os observaram
em seus trajetos pela cidade? Já leram sobre o assunto em
jornais e revistas? Já viram noticiários, documentários ou
filmes que abordam esse tema?

3

Pedir aos alunos que façam a leitura da Declaração
Universal dos Direitos da Criança (<www.dhnet.org.br/
direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm>), que deverá integrar a
exposição.

4

Propor que, em grupos, discutam esses direitos e selecionem
dois para redigir um pequeno texto comentando sua
importância.

5

Pedir aos grupos que preparem uma ilustração para os dois
direitos selecionados.

6

Solicitar uma pesquisa de informações e imagens sobre
crianças que vivem nas ruas, no Brasil.

7

Relacionar esse problema à realidade da turma. Motivá-los a questionar-se por meio das seguintes perguntas: “Há
crianças vivendo nas ruas da cidade onde eu moro?”; “Como
me sinto em relação a isso?”; “O que poderia ser feito para
evitar essa situação?”. Sugerir que escrevam um texto após
essa reflexão, no qual relacionam a realidade do livro com a
discutida em sala de aula.
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8

Orientar os alunos na realização das tarefas de reunir e
editar o material a ser exposto (texto da Declaração dos
Direitos da Criança e textos produzidos pelos grupos, com
as imagens criadas/selecionadas); definir o local, o dia e
o horário da exposição e os convidados (a comunidade
escolar, familiares etc.); divulgar o evento na escola e, se
possível, registrá-lo (filmagem, fotos etc.).

9

Depois do evento, conversar com a turma sobre o que
aprenderam e sobre a avaliação que fazem do processo de
trabalho em grupo.

Competências trabalhadas nesse projeto:
•

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza. (Geral)

•

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem
(artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos
da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar
suas possibilidades de participação na vida social e
colaborar para a construção de uma sociedade mais justa,
democrática e inclusiva. (Específica de Linguagens)

•

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e
proposições em relação a documentos, interpretações e
contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo,
a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
(Específica de História)
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