
1

Podemos começar a desdobrar?

Faremos alguns desdobres, mas você pode fazer muitos outros com os alunos. 

Vamos desdobrar a história, isto é, vamos abri-la, estendê-la além dela mesma.  Mas, antes de tudo 
começar, que tal dar uma pincelada sobre os escritores?

1. São seis escritores escrevendo uma só história. Cada um criou um personagem que, em determi-
nado momento da história, vai se encontrar com os outros e descobrir afinidades e diferenças. Os seis 
escritores (veja o nome deles na capa do livro e leia suas minibiografias na p. XX) têm uma vida literária 
anterior a Aqui dentro há um longe imenso. Procure conhecer melhor cada um deles para possibilitar a 
descoberta de “quem criou quem”.

2. Os seis escritores criaram um grupo: Osseis de PoA. Traduzindo: “Os Seis de Porto Alegre”. 

DESDOBRE 1
Epígrafe

Uma linda epígrafe abre o livro. Fala sobre a importância da liberdade. São os versos mais famosos 
de Romanceiro da Inconfidência, da escritora Cecília Meireles. 

Vamos desdobrar a palavra “epígrafe”.

1. Peça aos alunos para consultar um dicionário, de modo a descobrir o que essa palavra significa, 
em todas as suas acepções.

2. Que tal fazer uma coleção de epígrafes?  Esta pode ser uma atividade desenvolvida em conjunto 
com o Professor de Artes. 

DESDOBRES  
DA LEITURA
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a) Peça aos alunos para pesquisarem trechos de obras dos autores favoritos deles que 
sirvam de epígrafe. Uma visita à biblioteca da escola ou do bairro é bem convenien-
te para o desenrolar da atividade. Para incentivá-los, mostre aos alunos os trechos 
que você, professor, escolheria como a sua coleção de epígrafes. Se os alunos não 
conhecerem algum(ns) dos autores citados por você, não perca a oportunidade de 
apresentá-lo(s). Leve para a classe, também, a matéria “Os favoritos de Carpinejar”, 
com algumas epígrafes selecionadas pelo poeta Fabrício Carpinejar, gaúcho como 
os autores de Aqui dentro há um longe imenso (disponível no site da revista Bravo: 
<http://bravonline.abril.com.br/conteudo/literatura/livrosmateria_292489.shtml>. 
Acesso em: 22/07/10). 

b) Estabeleça um número limite de epígrafes para a coleção, de modo que a atividade 
não se estenda além do necessário. Esclareça aos alunos que colecionar epígrafes pode 
tornar-se um hábito complementar à leitura no decorrer da vida deles. Se eles gosta-
rem da experiência, podem ter uma caderneta ou um caderno para anotar os trechos de 
suas leituras que julgarem perfeitos para uma epígrafe, aumentando a coleção.

c) Depois de escolhidas as epígrafes, os alunos podem reuni-las em um pequeno livro, 
confeccionado por eles próprios. As epígrafes podem ser escritas à mão ou impressas, 
decoradas com fotografias dos autores, com a capa do livro de onde foram retiradas, 
com algum recurso gráfico disponível em editores de texto ou outros softwares aos 
quais os alunos tenham acesso, recortes, pintura etc. A colaboração do Professor de 
Artes nesta etapa da atividade é preciosa.

d) Peça aos alunos para pensarem em um título para a coleção de epígrafes que fizeram. 
Em seguida, eles devem montar a capa do livreto. Nela, devem constar:

 - título da coleção (que será o título do livreto);
 - subtítulo: coleção de epígrafes de (nome do aluno)
 - data.

e) Depois de confeccionados os livretos, proponha aos alunos fazerem uma biblioteca 
circulante: trocarem os livros entre si, de modo que um leia as epígrafes coletadas 
pelo outro, podendo inclusive complementar a própria coleção posteriormente.

3. De acordo com a maturidade literária dos alunos, se ainda não tiverem lido Romanceiro da 
Inconfidência, sugira-lhes essa leitura, recomendada inclusive em muitos exames vestibulares. Para 
incentivar os alunos, leia um trecho em voz alta, em sala de aula, com a entonação correta, para que 
eles percebam o quão prazeroso é ler poesia. Você também pode introduzi-los à obra apresentando-lhes 
seu histórico e falando um pouco mais sobre a autora. Sinta-se à vontade para fazer um trabalho con-
junto com o professor de História, uma vez que esta obra trata da história de Minas Gerais na época da 
colonização do Brasil. Não se esqueça de enfatizar à turma que não é necessário comprar um livro para 
lê-lo. Eles podem ir a uma biblioteca buscar um exemplar emprestado.

Sugestões de fontes sobre Cecília Meireles e o Romanceiro da Inconfidência:

D’AMBROSIO, Ocar. O lirismo épico de Cecília Meireles. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/
portugues/romanceiro-inconfidencia.jhtm>. Acesso em 22/07/10.

SANCHES, Mariana. “Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles”. Disponível em: <www.gazetado-
povo.com.br/vestibular2009/literatura/conteudo.phtml?tl=1&id=946194&tit=Romanceiro-da-Inconfi-
dencia---Cecilia-Meireles>. Acesso em: 22/07/10. 



VIANNA, Lúcia Helena. Cecília Meireles. Disponível em: <www.vidaslusofonas.pt/cecilia_meireles.htm>. 
Acesso em 22/07/10. 

DESDOBRE 2
O povo Massai e o primeiro personagem: Kali/Uhuru

1. Uhuru é o primeiro personagem da obra. No início da narrativa é chamado de Kali, e pertence ao 
povo Massai. Ao contrário do que pode parecer, esse povo não é fictício. Ele existe! 

Distribua aos alunos o texto de apoio a seguir, intitulado “O povo Massai” para descobrirem, jun-
tos, um pouco mais sobre esse povo e sua cultura. Em seguida, peça aos alunos que respondam as três 
questões propostas. Professor, você pode corrigir as respostas oralmente ou promover uma pequena 
discussão em classe para que os alunos conheçam as respostas uns dos outros.
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O povo Massai

Os Massai são um grupo étnico africano seminômade, pastoril e caçador que há séculos vive em 
território localizado no Quênia  e no norte da Tanzânia. São pessoas altas, magras, de corpos esguios, 
pele e dentes perfeitos.

Sua sociedade é patriarcal, isto é, nela, o homem pode ter quantas mulheres conseguir sustentar. 
Suas vidas são marcadas pela passagem de diversos rituais, sendo o mais importante o da circuncisão, 
quando o garoto passa a ser considerado um homem. As meninas também vivenciam um ritual seme-
lhante, em que seu clitóris é “retirado”, para serem consideradas mulheres.

•	 População	–	em	torno	de	883.000	indivíduos.
•	 Regiões	 com	 população	 significante:	 Quênia	 453.000	 e	 Tanzânia	 (setentrional)	

430.000	
•	 Língua:	Maa		
•	 Religião:animismo	monoteísta	

Curiosidades:

- Preservam muitas de suas tradições culturais enquanto procuram se engajar nas forças econômi-
cas, sociais e políticas contemporâneas regionais e globais. 

- Existe um mito propagado pela indústria do turismo de que cada jovem deve matar um leão antes 
de ser circuncidado. Isso não é verdade. Entretanto, matar um leão proporciona grande valor e fama na 
comunidade.

- A alimentação desse povo gira em torno do gado, a base da sua dieta: leite com sangue. A carne 
é guardada para as ocasiões muito especiais. Quando matam uma vaca, as regras são conhecidas: as 
melhores partes do animal vão para os idosos, depois, quando estes estão satisfeitos, os guerreiros 
podem comê-la e por último, as mulheres e as crianças.

- A cultura massai às vezes provoca polêmica. Muitos consideram o seu modo de viver uma ameaça 
ao meio ambiente, pois seus rebanhos dividem o pasto e a água com os animais selvagens. Por isso 
foram expulsos do Parque Nacional do Serengueti e da reserva Mkomazi.

Agora que você já leu o texto, responda:

a) Você entendeu por que Kali trocou de nome? Explique.



b) O comportamento de Uhru está de acordo com o que você conhece do povo Massai? 
Por quê?

c) Cada povo tem usos e costumes próprios. Como são os usos e costumes da comunida-
de onde você vive? 
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DESDOBRE 3
A vida no interior e o segundo personagem: Fabiano

O segundo personagem de Aqui dentro há um longe imenso, Fabiano, mora em uma pequena cidade. 
Leia para a classe a passagem a seguir:

“Conheceram muita queda de bicicleta, muita perna machucada, testa roxa, ralado 
sobre ralado, gripe por causa de banho de chuva. Mas nunca outro medo que não fosse 
de velho do saco, de bruxas ou de pegar catapora. A vida no interior tinha disso, mas 
também outra coisa muito boa: ser conhecido de todos.” (p. XX)

Fabiano também gosta de fazer listas, relações nas quais exercita a escrita de forma sucinta. As 
relações ou listas são exercícios interessantes de redação, que permitem a organização das ideias antes 
de escrever um texto. Com base nessa característica do personagem, proponha aos alunos:

1. A infância no interior é diferente da infância na cidade? Por quê? Faça uma lista das atividades 
relacionadas à infância mais corriqueiras no interior e na cidade. Em seguida, sublinhe as atividades 
comuns aos dois meios. Observando a relação que você fez, a qual conclusão você chega?

2. Nas grandes cidades, as pessoas são mais anônimas que nas cidades do interior, onde todos se 
conhecem. Você acha que ser conhecido de todos em uma cidade é positivo ou negativo? Por quê? Faça 
uma lista com as consequências positivas e negativas de ser ou não anônimo.

Modelo de tabela para ser organizada a lista

Ser conhecido de todos (INTERIOR) Ser anônimo (CIDADE)
positivo negativo positivo negativo

3. As discussões sobre qualidade de vida, a partir das cidades onde se mora, são constantes. Você já 
pensou no assunto? Faça uma relação das vantagens e desvantangens de morar numa cidade do interior.

4. Vamos promover um concurso de fotografias? Professor, esta atividade pode ser desenvolvida em 
parceria com os Professores de Artes e de Geografia e complementada pela atividade feita no DESDOBRE 1.

a) Sugira aos alunos que fotografem, em seus momentos de lazer, a cidade onde moram 
e, se quiserem, seus habitantes. Vale qualquer imagem: um monumento histórico, um 
banco de praça, árvores, flores, estação de trem, a fachada de um prédio, alguém na 
porta de uma casa, um passeio no parque, pedestres andando nas ruas, cinema lotado, 
placas, crianças andando de bicicleta, gente passeando com o cachorro etc. 

b) Instigue os alunos a inspirarem-se no título do livro para fotografar cenas cotidianas 
ou paisagens da cidade. O que há aqui dentro? A atividade busca promover o exercício 
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do olhar. O que pode ser o longe imenso para quem olha? O que há na paisagem que 
pouca gente vê? A janela de uma casa é mais expressiva que sua fachada? Há algum 
detalhe do monumento da cidade no qual ninguém ainda havia reparado? A florzinha 
do canteiro da praça tem uma cor viva e bonita? 

c) Peça aos alunos para escolherem uma das fotos que tiraram para compor a exposição 
“Aqui dentro há um longe imenso”.

d) Com a ajuda do Professor de Artes, organizem as fotos em um mural, separadas por 
temas (cenas do cotidiano, pessoas, animais, árvores e flores, monumentos etc.). Em 
seguida, redijam legendas para as fotos. O Professor de Geografia pode auxiliar os 
alunos nesta fase, explicando-lhes as corretas denominações dos pontos fotografados.

e) Se os alunos tiverem feito a atividade proposta no DESDOBRE 1, peça a eles que sele-
cionem uma das epígrafes de sua coleção que combine com a foto exposta. Explique 
que as imagens podem dialogar com os textos. Exemplifique mostrando a capa do livro 
Aqui dentro há um longe imenso, ilustrada por Walther Moreira Santos. De que modo 
a imagem “combina” tanto com o título do livro quanto com a temática abordada por 
ele?

f) Monte uma comissão julgadora, que pode ser composta por funcionários da escola, 
professores, um fotógrafo profissional, alunos de outros anos etc. Sugerimos estabele-
cer categorias de premiação. Uma delas pode ser denominada “votação popular”, pois 
é interessante convidar os alunos do colégio para votarem também. Essa “votação 
popular” pode ser feita por meio de cédulas distribuídas aos alunos, que poderão ser 
depositadas em uma urna situada junto ao mural com as fotos.

g) Marque uma data para o julgamento das fotos.

h) Comunique o resultado aos autores das fotos e ao restante da escola, fixando no mu-
ral, ao lado de cada fotovencedora, a categoria na qual ela foi premiada.

i) Os prêmios devem ser previamente discutidos entre alunos, professores, coordenação 
e direção da escola.
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DESDOBRE 4
A vida no campo e o terceiro personagem: Rodrigo

Rodrigo mora numa fazenda com tudo o que a vida no campo proporciona, tal e qual a letra da 
música “Casa no campo”, de Zé Rodrix e Tavito, mencionada no Blog do Fabiano e que ficou famosa 
cantada por Elis Regina. Proponha aos alunos:

1. Você também pode cantar... Que tal reunir um grupo de colegas, alguém que saiba tocar um ins-
trumento e mais alguém que conheça a melodia dessa música e fazer uma “hora cantada”? De quebra, 
ainda podem cantar outras músicas que sejam do agrado de todos. 

2. Cenas que retratam a vida no campo também serviram e servem de inspiração para muitos pin-
tores. Converse com o professor de Artes para conhecer mais sobre o assunto e ver a possibilidade de 
ser realizada, na escola, uma exposição com trabalhos de alunos a partir de uma releitura de pintores 
de cenas campestres.

3. Rodrigo é roubado e perde os documentos. Você conhece toda a documentação que acompanha 
uma pessoa durante a vida? Pesquise sobre o assunto e verá que precisamos de documentos tanto para 
viver quanto para morrer.

4. Por pouco, Rodrigo não é preso. Se analisarmos a palavra “prisão”, concluiremos que, em um 
de seus significados, ela representa a ausência de liberdade. As pessoas nascem para ser livres, mas há 
diferentes tipos de prisões ao nosso redor. Cite algumas e justifique sua resposta.  



DESDOBRE 5
A questão ambiental e a quarta personagem: Lara

Lara fica muito decepcionada com o pai quando descobre que a empresa dele polui as águas da 
comunidade em que moram, causando problemas ambientais e prejudicando a saúde das pessoas.

1. Um dos grandes problemas enfrentados pela humanidade é a melhoria das condições de vida. A 
questão ambiental afeta a todos, porém tem consequências desiguais para os diferentes grupos sociais. 
Os alicerces da construção de uma política ambiental, do desenvolvimento e da sustentabilidade foram 
discutidos a partir da II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 
1992 – a “Rio 92”. O que você sabe sobre política ambiental? 

Professor, o site da Conservação Internacional pode ser útil nesta pesquisa: <www.conservation.
org.br/programas/index.php?id=18>. Acesso em 22/07/10. 

2. Chame a atenção dos alunos para as intervenções humanas na natureza, lendo para eles ou 
distribuindo a eles o texto de apoio “Era uma vez uma baleia”. Se preferir, antes de introduzir o texto à 
classe, leve algumas das notícias listadas a seguir e leia-as aos alunos ou distribua entre eles, divididos 
em grupos, para que tomem contato com as informações.
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Era uma vez uma baleia

Um vídeo com a morte de uma baleia emociona Lara. Essa personagem de Aqui dentro há um longe 
imenso já demonstrava preocupação ambiental quando deixou sua casa por ter descoberto que a fábrica 
do pai poluía as águas do lago, mas não tinha ideia dos atos cruéis de execução de baleias como aquele 
a que assistiu no vídeo. 

Muitas vezes, as pessoas precisam ver para crer. Elas sabem que há animais ameaçados de extinção, 
que existe a caça indiscriminada e/ou criminosa, que as atitudes humanas de exploração da natureza 
têm consequências graves no meio ambiente, mas parecem só tomar atitude quando presenciam uma 
atrocidade ou sentem os efeitos dela na própria pele.

Então, veja isso: as baleias não morrem apenas por serem caçadas por baleeiros que desejam co-
mercializar sua carne. Muitos desses cetáceos, assim como outras espécies da fauna marinha, acabam 
morrendo em consequência do impacto que o desequilíbrio ambiental exerce em seu habitat. 

Infelizmente, isso não é de hoje. Em 2004, uma baleia encalhou na Praia do Porto, em Pernambu-
co, mas, por falta de equipamento adequado para seu desencalhe, ela não resistiu e morreu. Segundo 
Mônica Danielski, bióloga do Instituto Baleia Franca, umas das ONGs que tentou desencalhar a baleia, 
“Diante do atual desequilíbrio ambiental são inúmeras as hipóteses que podem estar provocando o en-
calhe dessas baleias”. A baleia teve seu rabo arrebentado pelo cabo que tentava rebocá-la.

Outra	notícia,	agora	de	2005,	veiculada	no	portal	português	Ciberia,	informa	que	34	baleias-piloto	
foram parar na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, muitas delas mortas e o restante tão 
debilitado que precisou ser sacrificado. O fenômeno não pôde ser explicado pelos biólogos. 

Ainda	em	2005,	a	polícia	da	Cidade	do	Cabo,	na	África,	decidiu	sacrificar	uma	baleia	encalhada	por	
não conseguir movê-la de volta ao mar. O animal pesava mais de 12 toneladas e tinha 10 metros de 
comprimento. Como as autoridades mataram a baleia? Explodindo-a.

Em 2006, uma baleia adolescente, com mais de 6 metros de comprimento, ficou presa no rio Tha-
mes, em Londres, e acabou morrendo durante a operação de salvamento que visava levá-la de volta 
ao mar. A justificativa dos especialistas reside nas hipóteses de a baleia ter-se perdido de sua cadeia 
alimentar atual ou ter-se afastado de seu habitat devido a testes militares feitos no mar.

No ano seguinte, uma baleia foi encontrada morta no canal de acesso à praia do Crispim, no Pará. 
Ela já havia encalhado dias antes, tendo sido resgatada pelo Ibama e pelo Corpo de Bombeiros e devol-
vida ao mar. Ferida, encalhou novamente e morreu. De acordo com Gunther Barbosa, biólogo do Ibama, 
“Os maiores responsáveis pelo encalhe da baleia são dezenas de currais ilegais montados por pescadores 
na parte oceânica da região”. Os pescadores montam os currais, armadilhas para pegar peixe, e acabam 
matando baleias.

Em 2010, uma petrolífera não conseguiu conter um vazamento de óleo no Golfo do México, o que 
impactou tragicamente a fauna e o ecossistema marinhos. Imagine uma ave coberta de óleo. Ou um 
caranguejo com o óleo agarrado em suas patas, disseminando-o nas praias aonde vai parar. Imagine o 
óleo atrapalhando a cadeia alimentar das baleias. Imagine as baleias fugindo do óleo e encalhando em 
algum lugar. Imagine a morte.
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Questione-os:

a) O que vocês podem fazer para mudar esse cenário?

b) Ao tentar desencalhar algumas baleias citadas no texto, o homem cometeu outras 
crueldades. Isso se justifica?

c) Analise o título do texto. O que a expressão “era uma vez” significa?

d) Relacione o título do livro Aqui dentro há um longe imenso ao texto que você acabou 
de ler. Nesse caso, o que significa o “longe imenso” do título?

Notícias e textos relacionados:

AGÊNCIA ESTADO. Acidente já ameaça cadeia alimentar no Golfo do México. 14. jul. 2010. Disponível 
em: <www.estadao.com.br/noticias/internacional,acidente-ja-ameaca-cadeia-alimentar-no-golfo-do-
mexico,581230,0.htm>.	Acesso	em:	22/07/10.	

AGÊNCIA ESTADO. Vazamento de petróleo ameaça vida marinha na China. 21 jul. 2010. Disponível em: 
<www.estadao.com.br/noticias/internacional,vazamento-de-petroleo-ameaca-vida-marinha-da-chi-
na,584220,0.htm>.	Acesso	em:	22/07/10.

AGÊNCIA ESTADO. Nova mancha de óleo ameaça ecologia marinha na costa da Flórida. 28 maio 2010. 
Disponível em: <www.estadao.com.br/noticias/vidae,nova-mancha-de-oleo-ameaca-ecologia-marinha-
na-costa-da-florida,558211,0.htm>.	Acesso	em:	22/01/10.	

BERNA, Vilmar Sidnei Demamam. Jeito de fazer em vez de desculpa por não ter feito. In: Envolverde, 
revista	digital	sobre	meio	ambiente	e	desenvolvimento.	ed.	31.	17	jun.	2010.	Disponível	em:	<www.
envolverde.com.br/materia.php?cod=76225&edt=>.	Acesso	em:	22/07/10.

CIBERIA.	“Dezenas	de	baleias	morrem	na	Carolina	do	Norte”.	17	 jan.	2005.	Disponível	em:	<http://
ciberia.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=id.stories/1110>. Acesso em 22/07/10.

CIBERIA.	“Morte	de	baleia	poderá	ajudar	a	salvar	outros	animais”.	25	jan.	2006.	Disponível	em:	<http://
ciberia.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=id.stories/4138&sid=id.sections/32>.	 Acesso	 em:	
22/07/10.

EFE.	Polícia	explode	baleia	encalhada	na	África	do	Sul.	14	set.	2005.	Disponível	em:	<http://noticias.
terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI667272-EI299,00.html>. Acesso em: 22/07/10. 

GREENPEACE. Pouco a comemorar. In: Envolverde, revista digital sobre meio ambiente e desenvolvimen-
to.	9	jun.	2010.	Disponível	em:	<www.envolverde.com.br/materia.php?cod=75856&edt=>.	Acesso	em:	
22/07/10. 

MIRANDA, Cíntia. Baleia encalhada causa polêmica. O Popular, 11 a 17 set. 2004. Disponível em: <www.
baleiafranca.org/imagens/popular.pdf>.Acesso em: 22/07/10. 

PORTAL	360	GRAUS.	Pescadores	encontram	baleia	encalhada	e	morta	no	litoral	paraense.	15	jan.	2007.	
Disponível	em:	<http://360graus.terra.com.br/ecologia/default.asp?did=22162&action=news>.	Acesso	
em: 22/07/10. 
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DESDOBRE 6
A aldeia global e o quinto personagem: Pocho

1. Pocho mora na cidade de Rivera, Uruguai, que faz divisa com Sant’Ana do Livramento, no Brasil. 
São cidades-irmãs. Vivemos em uma época em que o mundo é chamado de aldeia global. Peça aos alu-
nos que definam esse conceito, exemplificando-o.

2. Pocho é um adolescente determinado e cheio de coragem. Por um salário melhor, parte em um 
navio japonês, o Akashi Maru, no qual desempenha a função de ajudante de cozinha. Muitas pessoas 
migram para outros países em busca de novas oportunidades de trabalho. Afastam-se da família, dos 
amigos, da terra natal, e vão trabalhar em alguma atividade árdua, longe, em um país de língua e cul-
tura diferentes. 

Mas a situação inversa à de Pocho ocorreu de verdade: muitos japoneses imigraram para o Brasil. 
Os primeiros imigrantes nipônicos desembarcaram aqui em 1908, no porto de Santos, vindos no navio 
Kasato Maru. Em 2008, portanto, comemorou-se o centenário da imigração japonesa no Brasil.

Pergunte aos alunos:

a) Vocês conseguem imaginar as dificuldades pelas quais esses imigrantes passaram ao 
chegar a um país com uma língua totalmente diferente da deles?

b) Se vocês estivessem no lugar deles, como arranjariam trabalho?

c) Em que estados brasileiros os imigrantes japoneses se estabeleceram? (São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Pará)

d) O que vocês conhecem da cultura japonesa?

Professor, os sites abaixo podem ser úteis nesta atividade de reflexão.

Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil — ACCIJB:
www.centenario2008.org.br
IBGE teen – Destino dos imigrantes: 
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/povoamento/japoneses/destinoimig.html 
Imigração Japão-Brasil: 
www.saopaulo.sp.gov.br/imigracaojaponesa/historia.php.  
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DESDOBRE 7
O sentido das palavras e o sexto personagem: o gato Preto 

1. No capítulo “Um fugitivo”, o narrador é um gato. No entanto, só se tem noção disso no final. 
Como até essa parte o texto todo é narrado em terceira pessoa, a narração em primeira pessoa imedia-
tamente remete à voz de um ser humano, não à de um animal; até porque, no mundo real, animais não 
falam.

Para criar essa falsa sensação no leitor, os autores se valeram de palavras e expressões comuns 
tanto para pessoas quanto para animais, mais especificamente os felinos.

Com o intuito de tornar mais evidente esse recurso literário, peça aos alunos para relerem esse ca-
pítulo do livro, destacando essas palavras e expressões que transitam em ambos os campos semânticos 
(ser humano e animais).

2. “Sempre vivi em prontidão para que o desamor que existe no mundo — e sei como ninguém quão 
grande ele pode ser — não me pegasse desprevenido.” (p. XX)

Esta fala de Preto faz pensar, não? Leia-a para os alunos ou escreva-a na lousa para que eles pró-
prios a leiam e pergunte:

a) O que é desamor para vocês?

b) Que formas de desamor vocês conhecem? 

c) Como não ser pego desprevenido pelo desamor que existe no mundo?



14

DESDOBRE 8
Criação de um blog

1. De acordo com as possibilidades ou se a escola dispuser de um laboratório de informática,  pro-
ponha aos alunos a criação de um blog, inspirados na personagem Fabiano, que posta em seu blog suas 
impressões, pensamentos e reflexões sobre meio ambiente.

Explique aos alunos que a palavra “blog” deriva da contração de “weblog”, palavra formada por 
“web” (rede mundial de computadores) e “log”, que significa “diário de bordo”.

No começo, os blogs eram utilizados como diários eletrônicos, nos quais as pessoas expunham seu 
dia a dia. Atualmente, porém, por sua característica de integrar texto, imagem, vídeo, música e anima-
ções, não se restringe apenas aos diários. Na internet, há blogs dedicados a temas diversos, especiali-
zados em determinadas áreas, escritos por profissionais que desejam compartilhar seus conhecimentos 
com outras pessoas. Assim, há que faça de um blog um passatempo, mas há também quem o veja como 
portfólio, oportunidade, espaço para trocar, aprender, conhecer.

Pergunte aos alunos:

a) O que faz vocês pensarem? (pode ser uma notícia de jornal, um verso de uma música, 
uma imagem etc.)

b) Há algum tema específico pelo qual vocês se interessam? (música, cinema, fotografia, 
geografia, jogos eletrônicos, jornalismo, literatura etc.)

c) Vocês têm vontade de compartilhar seus pensamentos e reflexões com outras pesso-
as? Por quê?

d) Que tipo de pensamento ou reflexão vocês gostariam de compartilhar?

A resposta a essas perguntas traçará o tipo de blog a ser criado.

É fácil e rápido. Os alunos podem montar um blog individualmente ou reunir um grupo com colegas 
que tenham a mesma proposta, criando um blog coletivo, moderado por todos. Antes, porém, é preciso 
pensar em um título para o blog.

Durante a fase de criação do blog, o ideal é visitar outros, para ter ideia de temática, cores e fer-
ramentas disponíveis. Professor, se achar conveniente, faça você mesmo a sua lista de blogs favoritos 
e sugira alguns endereços para os alunos constatarem o quão diversificados eles podem ser. Cite os 
exemplos de alguns dos autores de Aqui dentro há um longe imenso: Sergio Napp, no endereço http://
sergionapp.wordpress.com, e Christina Dias, em www.christinadias.blogspot.com, convidando os alunos 
a visitarem-nos. A própria Sea Shepherd e o Greenpeace também mantêm blogs com as atualizações 
de suas atividades. Radialistas, jornalistas, cantores, esportistas, escritores, há muita gente famosa e 
anônima com blogs legais. 

Eis alguns sites em que blogs podem ser criados. Neles, há um passo a passo, simples e rápido, que 
ensina a montar um blog, desde a fase de nomeá-lo, até a configuração, o que inclui a escolha de um 
template (imagem de fundo, projeto gráfico etc.). Editar o blog não requer conhecimento de linguagem 
HTML nem download de programa algum, pois tudo é feito através do próprio browser.
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www.blogger.com

http://pt-br.wordpress.com

http://blog.uol.com.br 

http://blig.ig.com.br


