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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Segundo Bordini e Aguiar, no livro Literatura - A Formação do Leitor
(1988,

p.13),

o

professor

deve

estar

comprometido

com

uma

proposta

transformadora da educação, para isso vale a pena investir na formação do leitor
com o intuito de incentivá-lo ao hábito, para ter continuidade após o encerramento
dos estudos. A busca da literatura com frequência deve ser consciente e ter
disposição para enfrentar os desafios que o texto pode apresentar como alternativa
existencial. Quando o trabalho com literatura leva em consideração a expectativa do
aluno, está atendendo ao interesse do mesmo.
Também deve ser considerada a idade do leitor para definir que tipo de
literatura lhe interessa. Richard Bamberg (apud BORDINI e AGUIAR, 1988, p.15),
divide em cinco idades de leitura, desde a infância à adolescência: 1ª fase: 2 a 5 ou
6 anos – livros de gravuras e versos infantis; 2ª fase: 5 a 8 ou 9 anos – contos de
fada; 3ª fase: 9 a 12 anos – história ambiental e da leitura factual; 4ª fase: 12 a 14
anos – histórias de aventura ou de leitura psicológica, orientada para as sensações;
5ª fase: 14 a 17 anos – anos de maturidade ou desenvolvimento de esfera líteroestética de leitura.
O projeto em questão será desenvolvido na 6ª série, portanto, com alunos
da 4ª fase, pré-adolescência, período em que passa a compreender mais a
sociedade, ordens sociais e grupos, o que os deixam com instabilidade emocional e
psicológica. É o momento de inserir a leitura crítica, pois se encontram, segundo
Piaget (apud BORDINI e AGUIAR, 1988, p. 20), no “estágio de desenvolvimento das
operações intelectuais abstratas, da formação da personalidade e da inserção
afetiva e intelectual na sociedade dos adultos”. A leitura auxilia para melhor
interpretação, bem como posicionar-se e criar juízo de valor.
Considerando que nessa fase os alunos não tem exatamente definido um
gênero literário de preferência, abre-se espaço para trabalhar temáticas variadas.
Partindo dessa premissa é que a produção didático-pedagógica, que compõe esta
unidade didática, optou pelas obras de Ziraldo, que tratam de assuntos diferentes,
embora tenham uma correlação por tratar de fatos do cotidiano. Mesmo que não
façam parte diretamente da vida de todos os alunos, são possíveis de serem

observadas na sociedade e até mesmo na convivência com pessoas que estejam
vivendo tais situações.
Para Ziraldo, ainda que a infância seja cheia de conflitos, deve ser bem
vivida, a leitura alimenta a alma, aumenta o conhecimento de mundo e o leva a uma
vida adulta estruturada. Através de suas obras é possível tratar de temas do
cotidiano de forma compreensível para a criança.
Lajolo e Zilberman (2003, p.127/128) afirmam que as obras infantis
brasileiras contemporâneas, manifestam traços de modernidades, dando ênfase aos
aspectos gráficos, que antes eram subsidiários. Entre muitas obras, destacam-se
Flicts (PINTO, 2005) e O Menino Maluquinho (PINTO, 2005), ambos de Ziraldo,
livros que tem o visual como parte importante da obra, não apenas como ilustração.
Tais aspectos serão explorados em sala, no decorrer do projeto.
Além das obras já citadas, também farão parte do corpus do projeto os
seguintes livros de Ziraldo: Menina Nina: duas razões para não chorar, O Menino
Marrom e O Menino Quadradinho.
Para o desenvolvimento dos trabalhos optou-se pelo Método Recepcional,
elaborado por Maria da Glória Bordini Aguiar e Vera Teixeira de Aguiar com base
nos estudos da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss e Wolgang Iser, que
se divide em cinco etapas, sendo elas: determinação do horizonte de expectativas,
atendimento do horizonte de expectativas, ruptura do horizonte de expectativas,
questionamento do horizonte de expectativa e ampliação do horizonte de
expectativa.

2. INTRODUÇÃO

O objetivo maior desse projeto é levar o aluno à emancipação literária,
através de várias obras de Ziraldo, para isso foi escolhido o Método Recepcional. É
importante dizer que a turma (6ª série B, do Colégio Estadual Prof. Silvio Tavares
em Cambará) já é conhecida pela professora, por serem seus alunos desde a 5ª
série. Esse conhecimento permite uma articulação mais adequada aos objetivos
propostos, levando em consideração todas as etapas do referido método.
A opção pelas obras de Ziraldo não é por acaso, mas sim, em função da
importância deste autor para o desenvolvimento e o amadurecimento de seus

leitores. Na apresentação do projeto os alunos conhecerão o autor através de sua
biografia e suas várias atividades, saberão a história do escritor.
Para a primeira etapa foi escolhida a obra O Menino Maluquinho, por ser um
livro que trata da infância de um menino alegre que enfrenta os problemas do dia a
dia de forma descontraída sem deixar de ser uma criança feliz.
Num segundo momento será trabalhado o livro O Menino Marrom, que
aborda o preconceito racial. A temática é a amizade do menino marrom (negro) e o
menino cor de rosa (branco), em especifico a cumplicidade dos meninos, os rumos
que cada um tomou na vida com base apenas nas próprias escolhas.
Para a terceira etapa foi reservado o livro Flicts, história de uma cor que não
se encontra em nenhum lugar, sente-se perdida, sem utilidade. Pode ser comparada
a algumas pessoas que não se enquadram na sociedade, também aborda o
preconceito, os excluídos da sociedade por não ser igual a maioria, ao mesmo
tempo mostra uma intensa batalha para encontrar seu espaço.
No momento seguinte será o livro Menina Nina: duas razões para não
chorar, a temática é a morte, a perda de um ente querido, no caso, a menina perde
sua querida vovó Vivi. A história é criada por Ziraldo para tentar fazer com que sua
própria neta Nina aceitasse a morte de sua esposa Vivi. A forma lúdica como o tema
é abordado facilita o trabalho, afinal não é tão simples trabalhar o assunto.
Na quinta e última etapa será trabalhada a obra O Menino Quadradinho,
história de um menino que vivia no mundo das histórias em quadrinhos, de repente,
se vê fora delas, começa a descobrir as palavras e o quanto são importantes, a
intenção é despertar o aluno para a variedade de linguagem e seu uso adequado.
A escolha da ordem dos livros a serem trabalhados é justamente para
desenvolver os assuntos de forma gradativa, atendendo as etapas do Método
Recepcional.

3- PROPOSTA DE LEITURA

Biografia do autor

Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga,
Minas Gerais. É o mais velho de uma família de sete irmãos. Seu nome vem da
combinação do nome de sua mãe Zizinha com o do seu pai Geraldo: surgiu o
Ziraldo, um nome único.
Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 16 anos. Começou sua carreira nos anos
50 em jornais e revistas de expressão, com Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de
Minas e outros. Além de pintor é cartazista, teatrólogo, chargista, caricaturista,
escritor e colecionador de piadas. Sua vasta obra faz parte do nosso quotidiano. O
cartaz de um filme, um logotipo, uma camiseta, um programa de televisão, uma capa
de revista, uma simples caixinha de fósforo, tudo ganha um charme especial. Um
bom brasileiro diz logo de cara: só pode ser coisa de Ziraldo.
Seus trabalhos foram traduzidos para diversos idiomas como francês,
espanhol, alemão, inglês, italiano e basco. Os trabalhos de Ziraldo representam, no
mundo, o talento e o humor brasileiro.
Ziraldo tem paixão pelo desenho desde a mais tenra idade. Desenhava em
todos os lugares: na calçada, nas paredes, na sala de aula. Outra paixão desde a
infância é a leitura. Lia tudo que caia nas mãos.
A carreira de escritor iniciou-se na revista Era uma vez... com colaboração
mensal. Em 1954 começou a trabalhar no jornal Folha de Minas com uma página
de humor. Tem diversas passagens pela TV. Participou como jurado de inúmeros
programas, festivais e concursos de Miss Brasil nos anos 60. É também
apresentador e entrevistador. Quando entrevistado tem sempre pontos de vista
interessantes a defender, e uma de suas frases mais conhecidas é “Ler é mais
importante do que estudar”.
Fonte: http://www.ziraldo.com.br – site oficial. Acesso em 15/05/2011.

ATIVIDADES

Durante toda a implementação do projeto será
adotado o “diário aberto”: cada aluno receberá no
1º dia um caderno personalizado, no qual relatará
alguma experiência, sem necessidade de relação
com as atividades da escola, mas que possam ser
conhecidas pelos colegas.

1ª ETAPA DO MÉTODO RECEPCIONAL

“Determinação do horizonte de expectativas”: consiste em fazer uma
sondagem do tipo de literatura que pode agradar aos alunos. Para tanto, pode-se
utilizar de pesquisas feitas com as fichas da biblioteca para verificar quais os livros
mais retirados pela turma; perguntas em sala de aula; sugestões feitas por
eles;dentre outros. Através dessas atividades podem-se perceber os valores, as
crenças, os modismos, estilos de vida, conceitos morais, preferências dos alunos.
Para essa etapa, a obra escolhida foi O Menino Maluquinho.

Figura 1-Fonte: Foto tirada por Regina M. Silveira, de: Matheus A.
Ishikiriyama (filho) 02/06/2011

O Menino Maluquinho
Trata-se de uma obra publicada em 1980, que encantou o público infantil e
agradou a crítica literária, fez sucesso e recebeu o prêmio Jabuti, hoje se encontra
na 103ª edição. O sucesso deve-se pela identificação do leitor com as experiências
narradas por um menino alegre, inteligente, peralta, mas que enfrenta problemas
comuns à vida de muitas crianças. A narrativa é envolvente e mostra a sabedoria de
um menino para enfrentar os inúmeros desafios. Ao mesmo tempo, demonstra a
doçura de uma criança e as suas trapalhadas.
O personagem reinventa a vida, procura transformar situações difíceis ou de
dor em brincadeira. Durante a narrativa o menino passa por algumas situações
difíceis e as enfrenta sempre de maneira diferente, com bom humor. O Menino
Maluquinho traz a realidade da vida da infantil de forma poética o que desenvolve a

sensibilidade do leitor. Nelly Novaes afirma que: “Fundindo imagem e texto com
inteligência, afetividade e humor peculiares a seu estilo, Ziraldo realizou aqui uma
pequena obra-prima que, sem dúvida, terá longa carreira entre os pequenos leitores
(e os grandes)” (COELHO, 1984, p. 872).
É importante observar como o tempo é tratado pelo menino, ora é aliado,
permitindo que ele faça muitas atividades durante o dia, ora é tratado como
incontrolável, pois o menino cresce, torna-se adulto e tem certeza que foi um menino
feliz.

ATIVIDADES
1) Leitura e compreensão:

a) Levar os alunos a pensarem sobre a vida do Menino Maluquinho;
b) Fazer comparações com a vida dos alunos;
c) Dar espaço para que relatem suas experiências;

Perguntas:

- Qual experiência do Menino você achou mais interessante?
- Por quais experiências relatadas pelo Menino você já passou?

2) Discutir as expressões populares encontradas na obra:

Exemplo:

“Ele tinha o olho maior que a barriga”. (PINTO, 2005, p.8)

“Tinha fogo no rabo”. (PINTO, 2005, p.9)

“Tinha vento nos pés”. (PINTO, 2005, p.10)

“Umas pernas enormes (que davam para abraçar o mundo)”. (PINTO, 2005,
p.11)

3) Pedir que pesquisem outros ditos populares relacionados à criança.
Apresentar em sala.

4) Explorar as brincadeiras do Menino Maluquinho, oportunidade para
resgatar brincadeiras infantis como: amarelinha, bambolê, queimada,
passar anel, alerta, vivo/morto e outras que ao longo do projeto sejam
descobertas (pretende-se praticar as atividades em parceria com o
professor(a) de Educação Física).

5)

É possível perceber no texto que o Menino Maluquinho é uma criança feliz,
no entanto enfrenta grandes problemas como a separação dos pais.
Analisar a “Teoria dos Lados” (PINTO, 2005, p.84), inventada por ele para
aceitar a nova realidade de sua família, e não deixar de ser uma criança
feliz.

6) Discutir a importância dos avós na vida do menino (PINTO, 2005, p.52).
(Abordar o relacionamento com os idosos, o respeito que a família e a
sociedade devem ter com os mais velhos).

7) Trabalhando a Poesia:

“Gosto muito de você
Acho que estou apaixonado
Mas acho que este versinho
Está de pé quebrado”.
(PINTO, 2005, p.60)

Propor atividade de produção em forma de poesia, sobre temas do
cotidiano. Fazer leitura de poesias de Mário Quintana.

8) O que é um segredo? Discutir sobre o assunto.

“O Menino Maluquinho tinha lá os seus segredos...” (PINTO, 2005,
p.72).
Como as pessoas reagem, quando sabem de alguma informação que não
podem ou não devem compartilhar? E entre as crianças, como isso
acontece?

9) O tempo: “O Menino Maluquinho não conseguiu segurar o tempo!”
(PINTO, 2005, p.99)
Abordar o fato de que todos se tornam adultos, o tempo é incontrolável, por
isso, deve ser bem aproveitado em todas as etapas da vida, importante é
chegar à vida adulta e perceber que sua infância foi bem vivida, ou seja, foi
feliz.

10) Ao final da etapa cada aluno poderá representar a história do Menino
Maluquinho das seguintes formas: desenhos, textos, poemas.
O material produzido será exposto no Colégio Estadual Prof. Silvio Tavares.

2ª ETAPA DO MÉTODO RECEPCIONAL
“Atendimento do horizonte de expectativas”: nessa segunda etapa os
textos ofertados devem estar de acordo com o levantamento feito na etapa anterior.
Através da obra O Menino Maluquinho foi possível tratar de problemas corriqueiros
na vida de uma criança, mas também teve o objetivo de mostrar o tipo de leitura que
os alunos demonstraram

gostar, sendo assim agora é hora de atender a esta

expectativa. Para atingir esse objetivo foi escolhido livro O Menino Marrom que vai
inserir, nas discussões, os problemas que envolvem o preconceito racial.

Figura 2
Fonte: Desenho de Haruo Shimizu – autorização em anexo.

O Menino Marrom
O livro conta a história de dois meninos, um negro (marrom) e outro branco
(cor-de-rosa), os traços do menino marrom são bem definidos, mostra a beleza e
valoriza positivamente a identidade negra. O personagem age de maneira ativa em
todas as decisões no decorrer da história. Trata-se de uma descrição objetiva e não
uma comparação. O menino é de origem humilde, mas de situação equilibrada. É
curioso, estava sempre questionando. Quando fazia alguma arte, suas respostas
eram sempre inteligentes. Mesmo antes de ser alfabetizado já jogava damas com o
pai. Inventava seus próprios jogos, é claro que quem ganhava era ele, como toda
criança que inventa regras para não perder.

A amizade com o menino branco é proposital, não com intenção de reforçar
as diferenças, mas sim de reforçar a identidade étnica. É, pois, imprescindível
reconhecer suas próprias características, para identificar-se como pessoa. É
importante perceber que a etnia não interfere na condição de sujeito social. Nesse
sentido, leva o leitor a pensar na questão da etnia e na condição humana.
A aula com Disco de Newton deixa a oportunidade de trabalhar as misturas
de cores e demonstrar que todas as cores são importantes. Ao tratar da mistura de
raças, comum no Brasil, deixar claro que a raça brasileira é na verdade a mistura de
várias etnias. É importante salientar que o menino sabia que era negro e isso não
fazia diferença, nunca houve preocupação por um ser negro e o outro branco. Cabe
reforçar que existem diferenças étnicas, porém há igualdade no aspecto humano.

ATIVIDADES

O livro O Menino Marrom permite um mergulho na história do Brasil, em
especifico como foi construída e consolidada a identidade do povo brasileiro. É
possível abordar sobre as origens, as etnias e os preconceitos. O trabalho deve ter
seu ápice no sentido de valorizar a diversidade étnico-racial da cultura brasileira.

1)

Ler o livro e fazer sua análise e compreensão.

2)

Confeccionar o Disco de Newton e fazer a demonstração de que “o
branco é a soma de todas as cores em movimento” (PINTO, 2005, p.18).

3)

Pedir que todos levem fotos de todos os tipos de pessoas para montarem
um painel.

3.1 Procurar fotos de negros famosos.
3.2

Analisar a diversidade de etnias.

4)

Destacar trechos do livro que demonstrem a importância de se ter um
grande amigo. Exemplo: “É preciso sempre ter um parceiro”. “... é
impossível ser feliz sozinho”; (PINTO, 2005, p. 8)

5)

Explicar a metáfora usada para definir o crescimento (fases do
crescimento), reler as páginas 29, 30 e 31 com os alunos para melhor
compreensão.

6)

Sugerir que escrevam uma carta a alguém, amigo, parente, etc., assim
como fez o Menino Marrom (PINTO, 2005, p. 30), contando suas últimas
descobertas.

7)

POESIA (Escrito por uma criança Angolana)
Tema: A Beleza na Diversidade

Poema da criança negra
Quando eu nasci, era Preto;
Quando cresci, era Preto;
Quando pego sol, fico Preto
Quando sinto frio, continuo Preto
Quando estou assustado, também fico Preto.
Quando estou doente, Preto;
E, quando eu morrer, continuarei preto!
E você, cara Branco,
Quando nasce, você é Rosa;
Quando cresce, você é Branco;
Quando você pega sol, fica Vermelho;
Quando sente frio, você fica Roxo;
Quando você se assusta fica Amarelo;
Quando está doente, fica Verde;
Quando você morrer, você ficará Cinzento.
E você vem me chamar de Homem de Cor??!!
Fonte:http://pragentemiuda.blogspot.com/2010/05/livro-o-menino-marron.html.
Acesso em: 22/05/2011

ATIVIDADES

a) Fazer a leitura da poesia.
b) Solicitar que manifestem opinião sobre o texto.
c) Perguntar se já haviam pensado nesta metamorfose do ser humano e se
já notaram que essas mudanças realmente ocorrem.
d) Levar os alunos a pensarem sobre a expressão “Homem de Cor”,
sobretudo se há preconceito nessa frase.

FÁBULA AFRICANA
O MACACO E O PEIXE
Numa bela manhã, um macaco passeava à beira de um rio quando percebeu
que um bicho estranho estava dentro da água. Mas como o macaco nunca tinha
visto um peixe, pensou que aquele bicho estava se afogando e fez de tudo para
ajudá-lo.
Tentou pegar o peixe uma vez, mas ele escapou de suas mãos, tentou outra
vez e, novamente, ele escapou. Desesperado, tentou novamente e desta vez
conseguiu pegá-lo.
O peixe pulava, pulava e pulava, tentando se soltar, mas o macaco,
convencido de que estava fazendo o bem para ele, não o deixava escapulir.
O macaco pensava: “se ele cair na água novamente, pode morrer”.
Pouco tempo depois, o peixe parou de se mexer e, nesse momento, o
macaco pensou: “cheguei tarde demais! O pobrezinho não aguentou e morreu
afogado”.

Fonte: http://pragentemiuda.blogspot.com/2010/05/livro-o-menino-marron.html

ATIVIDADES
a)

O que acharam da atitude do macaco?

b)

Ele agiu corretamente?

c)

O que ele deveria ter feito antes de tirar o peixe dá água?

d)

Vocês conhecem pessoas precipitadas assim como o macaco?

e)

Ele teve boa intenção? Explique.

f)

Como terminaria essa história se o macaco conhecesse um pouco
mais sobre a vida do peixe?

g)

As pessoas podem agir como o macaco? Por quê?

h)

Reescreva a fábula dando um final diferente.

3ª ETAPA DO MÉTODO RECEPCIONAL
“Ruptura do horizonte de expectativa”: esta etapa deve seguir a mesma
temática da etapa anterior, porém deve apresentar maior dificuldade, ou seja, utilizar
textos que favoreçam uma reflexão mais profunda que leve o aluno a repensar seus
conceitos, mas sem deixá-lo inseguro, para não desinteressar e se afastar da
atividade. O tema abordado com o livro O Menino Marrom, no caso o preconceito
racial, deixa margem para que se aborde mais sobre o assunto, para isso será
utilizado o livro Flicts.

Figura 3
Fonte: Desenho de Haruo Shimizu – autorização em anexo

Flicts

Flicts prima pela imagem, cor e ilustração, que interagem com o texto verbal.
Pode ser considerada uma tendência de muitas das obras contemporâneas. Apesar
de priorizar a imagem, produz um efeito significativo, visto que atinge a todas as
faixas etárias, pois revela sensibilidade e criatividade.
A obra abre a possibilidade de várias leituras, uma delas é a exclusão social.
Muitas pessoas não encontram um lugar na sociedade pelo fato de não se
enquadrarem nos padrões sociais por apresentarem comportamentos inadequados
ou até mesmo por algum tipo de deficiência.
O fato de enfrentar tantas frustrações faz com que o indivíduo desista dos
caminhos convencionais, levando-o a outras alternativas, podendo encontrar o que
procura bem longe de seu lugar natural. Percebe, pois, que com persistência, fé,
todos podem encontrar seu espaço. Porém, esse caminho pode levá-lo a uma

viagem sem volta, como um jovem que se envolve com drogas, ou famílias que se
desintegram. O importante é perceber que todos têm seu lugar no universo, basta
ser persistente na sua busca, mesmo passando por inúmeras dificuldades,
frustrações, em busca da própria identidade, vai ter sempre um espaço vago na
caixa de lápis de cor do mundo, desde que reconheça seu próprio valor.
Nelly Novaes Coelho diz:
A importância maior dessa bela alegoria inventada por Ziraldo é, sem
dúvida, o seu embasamento mítico-simbólico. Todos os elementos que
entram em sua composição, para além de seu valor estilístico, tem um lastro
simbólico essencial. A cor, por exemplo (motivo fundamental da fábula), é
utilizada estilisticamente por Ziraldo, com o sentido que, em geral, ela
adquire nos artistas expressionistas: serve para enfatizar
mais os
sentimentos ou a sensibilidade do que a razão; ou para expressar muito
mais estados emotivos do que situações (COELHO, 1984, p. 930).

ATIVIDADES

Se no passado a literatura era uma das formas utilizadas para servir como
exemplo de comportamento e dos objetivos educacionais a serem alcançados, hoje
percebe-se uma inversão desse aspecto, pois as obras que apresentam qualidade
estética e artística permitem o diálogo entre o sujeito e as mudanças na sociedade.
Os problemas enfrentados no cotidiano é que servem de matéria prima para a
literatura, com o objetivo de fazer com que o leitor entenda e consiga viver em
sociedade, adequando-se à realidade. Então, o livro passou a ser não só objeto de
cultura, ludicidade ou meio de educar, mas também se tornou essencial para
entender o mundo, como ocorre no caso de Flicts, que reflete o comportamento
humano.

1) Leitura, análise e compreensão.

2) Realizar diálogo com o livro O menino Marrom.

3) Mostrar as capas dos livros aos alunos e levá-los a perceberem o que
há de comum entre as duas ilustrações.
3.1- As duas capas utilizam o mesmo colorido do arco-íris.
3.2- O tema é o preconceito.
3.3- Comparar o final de cada história.
3.4- Do qual gostou mais e por quê?

4) Que final você daria ao livro O Menino Marrom? E ao Flicts?.
Reescreva.

5) Comentar sobre a saga de Flicts:
5.1- levar os alunos a comparar a vida de Flicts com a de algumas pessoas
que também se sentem angustiadas com o preconceito. Que tipo de pessoa se
sente assim? Por quê? (Possíveis respostas, os homossexuais, alguns negros,
pessoas que não conseguem emprego, pessoas com alguma doença contagiosa ou
não, mas que compromete a aparência, etc.).

6) Trazer à tona histórias de algumas pessoas que se envolveram com
drogas por se sentirem frustradas.

7) Construir um painel com desenhos coloridos dos alunos.

4ª ETAPA DO MÉTODO RECEPCIONAL
“Questionamento do horizonte de expectativa”: nesse momento será
sugerido aos alunos uma análise das leituras já realizadas, identificando qual
apresentou maior dificuldade de reflexão e qual proporcionou maior satisfação.
Através dessa comparação, os alunos poderão perceber os próprios desafios e os
caminhos para superarem os obstáculos textuais. Dessa atividade de auto-exame,
os alunos percebem suas reais preferências literárias, bem como suas dificuldades.
É possível também perceber seus conhecimentos prévios de experiências pessoais

ou escolares, e quais interferem e facilitam o entendimento do texto. Para essa
atividade será trabalhado o livro Menina Nina: duas razões para não chorar.

Figura 4
Fonte: Larissa Aiko Sakimoto – Autorização em anexo

MENINA NINA: duas razões para não chorar
A origem desta obra justifica não só a importância de tratar de assuntos tão
delicados como a perda de um ente querido, como também a de explicar a uma
criança que este assunto é um fato “normal” da vida. O livro surgiu da necessidade
de confortar sua própria dor e da neta Nina, sobre a perda da avó Vivi, esposa do
autor. Ao saber que seria vovó pela primeira vez, Vivi sentiu-se como se fosse
renascer com a neta. Foram nove anos de muita alegria e companheirismo, amigas
inseparáveis. A neta queira ser igual a avó quando crescesse, até que um dia Vivi
amanheceu morta. Ziraldo recebeu a difícil tarefa de conversar com a neta Nina e
explicar o fato da morte. De tal acontecimento doloroso nasceu o livro.
A obra é dividida em três partes: vida plena, morte e reaprender a viver.
Vida Plena - nessa primeira parte, Ziraldo transmite toda a alegria de Vivi ao
se tornar vovó. A alegria é multiplicada, pois ela se sente mãe duas vezes. Também

mostra Nina sonhando em ser igual à avó quando crescer. Notamos que a Vovó é
sempre descrita como uma pessoa bonita, independente e decidida, este é o modelo
de mulher para Nina. As ilustrações dessa parte são grandes, coloridas e alegres.
Morte - toda a alegria e agitação da parte anterior já não existem, o tom da
narrativa muda completamente. Afinal tudo está suspenso, deixou de existir vida, as
ilustrações também acompanham o tom da história, se tornam escuras, pesadas,
quando a dor cresce o mundo deixa de ser colorido. Quando Nina constata que o dia
amanheceu e a vovó não apareceu para fazer sua vitamina, começou a se perguntar
sobre o que havia acontecido, pois era uma situação atípica. Logo descobre que a
avó está morta no quarto ao lado, a partir desse momento o livro deixa de ter
ilustrações, era preciso enfrentar a realidade:
Quando a porta do seu quarto foi aberta finalmente com força e ansiedade,
lá dentro, vovó dormia serena como viveu. Vovó dormia para sempre.
(PINTO, 2005, p. 27)

Nina se revolta ao perceber que a situação havia fugido do controle: como
ficariam as promessas de viagens, de farra, a parceria, os segredos, para onde vovó
havia levado tudo isso. Afinal, a menina não esperava que e vovó fosse embora sem
mesmo dizer adeus. A imagem da menina chorando é comovente.
Reaprender a viver - Era preciso voltar a viver, ser feliz, mas antes teria que
descobrir “como”. Novamente a narrativa muda de tom, tornando-se mais suave e
colorida, voltam os desenhos. O autor aponta duas razões como parte da solução
do problema.
A primeira solução condiz com as crenças cristãs:
Se muito além desse sono que vovó está dormindo não existe nada mais como muita gente crê – não existe despertar, nem porto, destino ou luz; se
tudo acabou de vez – acabou, completamente – pode ter certeza, Nina, a
vovó está em paz; não sabe nem saberá que está dormindo pra sempre.
(PINTO, 2005, p. 35)

A segunda solução sugere à Nina ir dormir e sonhar um sonho bom, pois
afinal a vovó não está sofrendo e como não irá acordar nem de um lado nem de
outro, está apenas sonhando e nesse sonho pode ver sua neta crescer como
sempre quis, assim como a neta também verá sua vovó.
consiste em atender ao público que tem outras crenças.

Esta segunda solução

ATIVIDADES
Tratar do assunto morte nunca foi fácil, no entanto, é preciso abordá-lo de
maneira espontânea, afinal faz parte do ciclo da vida. Perguntar quem já perdeu um
animal de estimação, chamar atenção para o ciclo de vida das plantas, fazer os
alunos perceberem que tudo tem início e fim. (Usar a criatividade)

1) Leitura e compreensão do livro.

2) Perguntas: (dar espaço para que todos expressem seus sentimentos)
a) Qual o motivo da grande tristeza de Nina?
b) Alguém de vocês tem vovô ou vovó? Quem já os perdeu?
c) Como foi que você se sentiu?
d) Do que vocês têm mais saudade de fazer com o vovô ou a vovó que já
partiu?
Exibição de filme:

Exibir o filme O Rei Leão, que trata do tema morte de
forma bastante singela.

Figura 5 - O REI LEÃO
Foto: Haruo Shimizu – autorização em anexo

a) Após a exibição do filme, comentar sobre a reação de Simba diante
da morte do pai;
b) A fuga de Simba, como forma de fugir da sua própria dor e da culpa
que seu tio lhe atribuiu;
c) Chamar atenção dos alunos para o fato de que, não só, os
humanos tem um ciclo de vida, mas também toda e qualquer outra
espécie.

3) Leitura do texto:
HISTÓRIA DE UMA FOLHA

Figura 6
Fonte: Foto de Regina M. da Silveira

Era uma vez uma folha, que crescera muito. A parte intermediária era
larga e forte, as cinco pontas eram firmes e afiladas. Surgira na primavera,
como um pequeno broto num galho grande, perto do topo de uma árvore alta.
A Folha estava cercada por centenas de outras folhas, iguais a ela. Ou pelo
menos assim parecia. Mas não demorou muito para que descobrisse que não
havia duas folhas iguais, apesar de estarem na mesma árvore.
Alfredo era a folha mais próxima. Mário era a folha à sua direita. Clara
era a linda folha por cima. Todos haviam crescido juntos. Aprenderam a
dançar à brisa da primavera, esquentar indolentemente ao sol do verão,a se
lavar na chuva fresca. Mas Daniel era seu melhor amigo.
Era a folha maior no galho e parecia que estava lá antes de qualquer
outra. A Folha achava que Daniel era também o mais sábio. Foi Daniel quem
lhe contou que eram parte de uma árvore. Foi Daniel quem explicou que
estavam crescendo num parque público. Foi Daniel quem revelou que a árvore
tinha raízes fortes, escondidas na terra lá embaixo. Foi Daniel quem falou dos
passarinhos que vinham pousar no galho e cantar pela manhã. Foi Daniel
quem contou sobre o sol, a lua, as estrelas e as estações.
A primavera passou. E o verão também.
Fred adorava ser uma folha. Amava o seu galho, os amigos, o seu lugar
bem alto no céu, o vento que o sacudia, os raios do sol que o esquentavam, a
lua que o cobria de sombras suaves.
O verão fora excepcionalmente ameno. Os dias quentes e compridos
eram agradáveis, as noites suaves eram serenas e povoadas por sonhos.
Muitas pessoas foram ao parque naquele verão. E sentavam sob
as árvores. Daniel contou à Folha que proporcionar sombra era um dos
propósitos das árvores.
- O que é um propósito? - perguntou a Folha.

- Um razão para existir - respondeu Daniel. - Tornar as coisas mais
agradáveis para os outros é uma razão para existir. Proporcionar sombra aos
velhinhos que procuram escapar do calor de suas casas é uma razão para
existir.
A Folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos. Sentavam em
silêncio na relva fresca, mal se mexiam. E quando conversavam eram aos
sussurros, sobre os tempos passados.
As crianças também eram divertidas, embora às vezes abrissem buracos
na casca da árvore ou esculpissem seus nomes. Mesmo assim, era divertidos
observar as crianças.
Mas o verão da Folha não demorou a passar.
E chegou ao fim numa noite de outubro. A Folha nunca sentira tanto frio.
Todas as outras folhas estremeceram com o frio. Ficaram todas cobertas por
uma camada fina de branco, que num instante se derreteu e deixou-as
encharcadas de orvalho, faiscando ao sol...
Mais uma vez, foi Daniel quem explicou que haviam experimentado a
primeira geada, o sinal que era outono e que o inverno viria em breve.
Quase que imediatamente, toda a árvore, mais do que isso, todo o
parque, se transformou num esplendor de cores. Quase não restava qualquer
folha verde. Alfredo se tornou um amarelo intenso. Mário adquiriu um laranja
brilhante. Clara virou um vermelho ardente. Daniel estava púrpura. E a Folha
ficou vermelha, dourada e azul. Todos estavam lindos. A Folha e seus amigos
converteram a árvore num arco-íris.
- Por que ficamos com cores diferentes, se estamos na mesma árvore? –
perguntou a Folha.
- Cada um de nós é diferente. Tivemos experiências diferentes.
Recebemos o sol de maneira diferente. Projetamos a sombra de maneira
diferente. Por que não teríamos cores diferentes?
Foi Daniel, como sempre, quem falou. E Daniel contou ainda que aquela
estação maravilhosa se chamava outono.
E um dia aconteceu uma coisa estranha. A mesma brisa que, no
passado, os fazia dançar começou a empurrar e puxar suas hastes, quase
como se estivesse zangada. Isso fez com que algumas folhas fossem
arrancadas de seus galhos e levadas pela brisa, reviradas pelo ar, antes de
caírem suavemente ao solo.
Todas as folhas ficaram assustadas.
- O que está acontecendo? – perguntaram umas às outras, aos
sussurros.
- É isso que está acontecendo, o outono – explicou Daniel – É o
momento em que as folhas mudam de casa. Algumas pessoas chamam isso de
morrer.
- E todos nós vamos morrer? – perguntou Folha.
- Vamos sim – respondeu Daniel – Tudo morre. Grande ou pequeno,
fraco ou forte, tudo morre. Primeiro cumprimos a nossa missão.
Experimentamos o sol e a lua, o vento e a chuva. Aprendemos a dançar
e a rir. E, depois morremos.
- Eu não vou morrer! - exclamou Folha, com determinação - Você vai,
Daniel?
- Vou sim... Quando chegar meu momento.
- E quando será isso???

- Ninguém sabe com certeza. - respondeu Daniel
A Folha notou que as outras folhas continuavam a cair. E pensou: "Deve
ser o momento delas." Ela viu que algumas folhas reagiam ao vento, outras
simplesmente se entregavam e caíam suavemente.
Não demorou muito para que a árvore estivesse quase despida.
- Tenho medo de morrer. - disse Folha a Daniel - Não sei o que tem lá
embaixo.
- Todos têm medo do que não conhecem. Isso é natural. – disse Daniel
para animá-la – Mas você não teve medo quando a primavera se transformou
em verão. E também não teve medo quando o verão se transformou em
outono. Eram mudanças naturais. Por que deveria estar com medo da estação
da morte?
- A árvore também morre? – perguntou.
- Para onde vamos quando morrermos?
- Ninguém sabe com certeza... É o grande mistério.
- Voltaremos na primavera?
- Talvez não, mas a Vida voltará.
- Então qual é a razão para tudo isso? - insistiu a Folha - Por que viemos
pra cá, se no fim teríamos de cair e morrer?
Daniel respondeu no seu jeito calmo de sempre:
- Pelo sol e pela lua. Pelos tempos felizes que passamos juntos. Pela
sombra, pelos velhinhos, pelas crianças. Pelas cores do outono, pelas
estações. Não é razão suficiente?
Ao final daquela tarde, na claridade dourada do crepúsculo, Daniel se
foi. E caiu a flutuar. Parecia sorrir enquanto caía.
- Adeus por enquanto. - disse ele à Folha.
E depois, Folha ficou sozinha, a única folha que restava no galho.
A primeira neve caiu na manhã seguinte. Era macia, branca e suave. Mas
era muito fria. Quase não houve sol naquele dia... E foi um dia muito curto. A
Folha se descobriu a perder a cor, a ficar cada vez mais frágil. Havia sempre
frio e a neve passava sobre ela.
E quando amanheceu veio vento que arrancou a Folha de seu galho. Não
doeu. Ela sentiu que flutuava no ar, muito serena.
E, enquanto caía, ela viu a árvore inteira pela primeira vez.
Como era forte e firme! Teve a certeza de que a árvore viveria por
muito tempo, compreendeu que fora parte de sua vida. E isso deixou-a
orgulhosa.
A Folha pousou num monte de neve. Estava macio, até mesmo
aconchegante. Naquela nova posição, Folha estava mais confortável do que
jamais se sentira. Ela fechou os olhos e adormeceu. Não sabia que a primavera
se seguiria ao inverno, que a neve se derreteria e viraria água. Não sabia que a
folha que fora, seca e aparentemente inútil, se juntaria com a água e serviria
para tornar a árvore mais forte. E principalmente, não sabia que ali, na árvore e
no solo, já havia planos para novas folhas de primavera.
Léo Buscaglia.
Fonte: http://www.expressoes.com.br/poemas_poesias/poesias_poemas052.htm
19/06/2011.

acessado

em

ATIVIDADES
a) Comentar a expressão: “...não havia duas folhas iguais...”,( linha 6),
chamar atenção do sentido dessa frase para todos.
b) A folha Daniel tinha um papel importante na árvore, qual era? Explique.
c) O companheirismo das folhas, uma verdadeira comunidade, comparar
com a nossa vida em sociedade.
d) Comparar a passagem das estações como as fases de nossa vida.
e) Refletir sobre o final da personagem Folha e o final do livro Menina Nina.

5ª ETAPA DO MÉTODO RECEPCIONAL

“Ampliação do horizonte de expectativas”: nesta etapa o aluno percebe
que as leituras realizadas, embora sejam na escola, não se restringem a uma tarefa
escolar, mas sim, falam do mundo, da vida, das relações sociais. Nessa fase,
ampliam-se os horizontes de expectativa de leitura dos alunos, e ainda mais o gosto,
incitando-os a buscar textos mais complexos e reflexivos.

Considerando

que

ao

longo do projeto os alunos já apresentam mais facilidade de compreensão,
conseguem relacionar as histórias que leem com situações reais da vida, pode-se
nesse momento levá-los a analisar uma obra que trata da verdadeira importância da
leitura e da escrita para a vida. Para essa etapa elegeu-se a obra O Menino
Quadradinho.

Figura 7
Desenho de Haruo Shimizu – Autorização em anexo

O Menino Quadradinho
A obra O Menino Quadradinho conta a história de um menino que se
importava apenas com ilustrações, cores e sons (onomatopéias), e de repente se vê
fora desse mundo e descobre as palavras e suas maravilhas. No início acha que
está perdido, pergunta onde está, onde estão seus quadrinhos. Entre tantas
perguntas ouve uma voz que lhe diz, “trouxeste a chave?”, mas ele nem sabia que
havia porta, quem sabe era a chave do mundo das palavras, mesmo assim, calado,
assustado, ele entrou.
É notória a sapiência do autor ao utilizar apenas quadrinhos no início da
história para cativar a atenção do leitor e aos poucos introduz as palavras, de
maneira sutil, para poder saboreá-las prazerosamente. É uma obra elaborada, com
muitas fantasias, palavras, cores, o que favorece o lúdico e a poesia. Consegue
envolver o leitor na brincadeira e na emoção. O leitor participa da construção de
sentido do texto e logo consegue perceber as intenções do narrador, as
modificações sutis, até que se descubra pelos sentimentos que deixou aflorar,
através da sua entrega à fantasia durante a leitura.

Dessa maneira, o texto pode emancipar a criança, visto que desenvolve o
raciocínio e compromete-o com a ficção. Isso acontece de maneira intensa, e ao
final, o leitor irá se perguntar se esse livro realmente é para criança. Este encontra a
seguinte resposta: “Não. Não é. Este é um livro como a vida. Só é para criança no
começo” (PINTO, 2005, p. 30).
A frase “[...] que havia acordado do lado de fora da sua infância.” (PINTO,
2005, p. 25) deixa clara a intenção do autor em demonstrar o crescimento, a
passagem da infância para a adolescência como ponto obscuro, que necessita de
aquisição de conhecimento de mundo e boa orientação, em busca da emancipação,
enquanto ser humano. O envolvimento com a leitura pode trazer as respostas
desejadas. Os dizeres finais fazem com que o leitor se reconheça na história e no
mundo das palavras, como ser que irá crescer e amadurecer. Sobre o título, Nelly
Novaes afirma: “Difícil falar de toda a essencialidade contida nessa corrente
contínua de palavras, em que Ziraldo represa o valor vivo da PALAVRA. Aponta-se
apenas um de seus elementos mais importantes: o amalgama feito com o poema de
Carlos Drummond, [...]” (COELHO, 1984, p. 875). Além disso, pode-se observar o
intenso grau de intertextualidade.

ATIVIDADES
1) Leitura e compreensão do livro.

2) Explorar o uso das onomatopeias.

3) Porque o menino se sentia tão confortável dentro dos quadrinhos?

4) Quem decidia o que ele fazia nesse mundo das histórias em
quadrinhos?

5) Na sua opinião, porque o menino não tentava sair dos quadrinhos?
6) Como pode ser interpretada a frase: “Do lado de fora da infância!”
(PINTO, 2005, p.25).

7) O Menino se sentia vencido por um “espaço em branco”, ou seja, o
espaço de tempo em que ele ficou preso apenas a quadrinhos, sem
as outras palavras. (PINTO, 2005 p. 28). (Nesse caso o espaço em
branco pode ser visto como o vazio na vida daquele que não tem
contato com a leitura, cultura, com o conhecimento). Explorar o texto.

8) O Menino quer voltar e enfrentar o espaço vazio, descobre que isso
não é possível, vive-se, pois, um dia inteiro e quando amanhece é
outro dia e isso não dá pra mudar. O que pode ser feito nessa
situação?

9) Ziraldo no seu livro afirma que o branco pode ser “o Fim e o Começo,
o Fim é o Começo. Lógico!” (PINTO, 2005, p. 30). Como pode-se
entender essa afirmação? Que aprendizado pode-se tirar dessa
afirmação para a vida?

10) O autor afirma: “...este livro é um livro como a vida. Só é para
crianças no começo”. (PINTO, 2005, p. 30). (Nesse momento pode-se
abordar o ciclo natural da vida, nascimento, crescimento, vida adulta,
velhice, etc.)
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