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Desenho Mudo
Gustavo Bernardo

Projeto de trabalho
interdisciplinar
Guia do professor

Desde o nascimento, Nina não falava. A garota passou por muitos
médicos e exames para, no final, os especialistas não chegarem a
nenhuma conclusão sobre o problema. Física e mentalmente, nada
havia de errado com ela, e talvez Nina pudesse falar, se quisesse e
quando quisesse. Nas escolas, não havia lugar para ela; como iam
ensinar a alguém que, a qualquer estímulo, reagia ao seu modo, e não
como queriam que reagisse? No entanto, ela era dócil, meiga no con-
tato com as pessoas... E havia seus desenhos. Ninguém os entendia, a
princípio, mas aos poucos foi se revelando que ela possuía uma as-
sombrosa percepção do mundo.
Um crime chocante coloca-a em contato com um tenente da polícia,
encarregado de resolver o caso. Ele também é uma pessoa especial em
seu meio, para quem, em cada investigação, há mais a descobrir —
sobre a alma humana — do que a identidade dos culpados. E escreve
poemas que não mostra a ninguém e que julga sempre incompletos.
Entre os dois se estabelece um diálogo inusitado que sugere o quanto
estamos limitados a rótulos, no relacionamento com as pessoas e na
tentativa de compreender a vida.
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A refinada novela de Gustavo Bernardo abre para os leitores a opor-
tunidade de diversas abordagens, muito pessoais e mesmo intuitivas.
Neste projeto de trabalho interdisciplinar, vamos privilegiar uma des-
sas abordagens possíveis: a comunicação — como percepção do mun-
do e expressão da individualidade —, chamando a atenção para mo-
dos de expressão não verbais (mas também contrastando-os com a
comunicação verbal, oral e escrita), que constituem um dos aspectos
(principal na personagem Nina, na sua relação com o mundo e com
as pessoas) de Desenho mudo.
 Este projeto de trabalho tem como objetivo a realização de uma mostra,
na classe ou para a escola inteira, cujo tema será Um dia em nossa
escola. Propomos que os alunos utilizem diversos meios de expressão
para descrever ou contar ao jeito deles seja coisas rotineiras, seja
aspectos peculiares desse cotidiano, talvez personagens, talvez episó-
dios,  ou mesmo apontar características que achem marcantes. Isto é,
que eles sejam estimulados a procurar diferentes meios para expres-
sar aquilo que vêem e como vêem no dia-a-dia escolar.
As atividades sugeridas estão divididas em três partes. A primeira
destina-se a sensibilizar os alunos para as questões expressas no livro
e motivá-los para a leitura integral da obra. O conjunto de atividades
seguintes procura promover a integração entre texto e contexto. A
última parte consiste na organização prática e na realização da mos-
tra Um dia em nossa escola.
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Motivação para a leitura

Objetivos

• Motivar os alunos a ler integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para a temática da obra.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática

apresentada na obra.

Estímulo inicial

1. É importante motivar o aluno para a mostra — já que todos
tomarão parte dela — e sua vinculação com o livro. Para isso,
sugerimos começar por uma informação básica e provocativa
sobre o enredo, que pode ser proporcionada pela leitura do texto
da quarta capa do livro. Após a leitura, verificar se os alunos
intuíram, em termos bastante gerais, do que trata a história, e
checar o interesse deles pelo assunto.

2. Pedir a alguns alunos que escolham entre os objetos que tiverem
na mochila, um que seja bastante pessoal. Os demais alunos, se
possível sem saber quais foram os alunos escolhidos para ceder
os objetos, deverão, com base na observação de cada objeto,
dizer alguma coisa sobre o seu dono e identificá-lo.

Desenho e mímica

3. Dividir a classe em duplas e dar a um dos alunos um substantivo
e um adjetivo com significados que se relacionem, como, por
exemplo, tempestade assustadora, filme chato, cama confortá-
vel, dia agitado, etc. O aluno que receber as palavras deverá
tentar passar a mensagem ao seu parceiro por meio de um dese-
nho. Depois, a dupla pode inverter os papéis.

4. Pedir a alguns alunos que expressem por meio de mímica (ges-
tos, expressão facial e corporal) o título de um filme.
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Do texto ao contexto • As várias linguagens

Objetivos

• Ampliar o  repertório dos alunos com relação à temática da obra,
dando-lhes condições de opinar acerca dela, bem como de poder
atuar em sua comunidade de forma mais consciente.

• Desenvolver o espírito investigativo dos alunos.
• Levar os alunos a realizar pesquisas bibliográficas e de campo.
• Estimular o trabalho interdisciplinar.

Professores de várias disciplinas, tais como Literatura, História e
Artes, podem contribuir para a realização das atividades que irão
compor a mostra Um dia em nossa escola. Observe que elas não se
referem a um conteúdo específico, mas a procedimentos de leitura e
pesquisa, bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes.

Leituras para aprofundamento

5. Após a leitura do livro, realizar, na classe, uma leitura com dis-
cussão da entrevista com o autor, que se encontra no final do
volume. É importante que os alunos comparem a impressão que
tiveram do autor, a partir das suas respostas, com a que tiveram
ao ler o livro.

6. Reler com a classe os poemas do tenente, personagem do livro, e
estimular os alunos a se manifestar sobre as imagens, sensações,
associações ou lembranças que esses poemas despertaram neles.

Visitas

7. Organizar, de preferência com a ajuda do professor de Artes, a
visita da classe a um museu que tenha em seu acervo obras
abstratas (pintura, escultura). Estimular os alunos a dizer o que
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sentem ou em que os quadros os fazem pensar. Sem exigir co-
nhecimento especializado, pedir que falem da sua impressão so-
bre as cores utilizadas, a distribuição das formas na superfície
do quadro e os diferentes estilos. Se possível, apresentar durante
a visita algumas informações sobre o artista e sua obra. Uma
alternativa é trazer para a classe reproduções de quadros para
que os alunos as apreciem.

8. Organizar uma visita a uma instituição de atendimento a sur-
dos-mudos, para que os alunos tenham contato com a lingua-
gem de sinais, e observem como se pode entabular uma conver-
sação por esse meio. Uma alternativa é trazer à escola pessoas
com domínio da linguagem de sinais empregada pelos surdos-
mudos, para fazer uma demonstração em classe.

Outras leituras

9. Pedir aos alunos que tragam de casa fotos antigas, da família,
por exemplo, e explorem o que dizem as roupas, o cenário, a
postura das pessoas diante da câmera. Sugerimos pesquisar num
livro de fotos algumas bem antigas, de fato, e curiosas, e fazer
para a classe uma leitura das imagens.

10. Pedir aos alunos que tragam de casa recortes de anúncios publi-
cados em revistas. Em classe, estimulá-los a observar o que se lê
no anúncio além das legendas e slogans, ou seja, o que é dito
não verbalmente, mas  com elementos visuais.

11. Muitos elementos podem ser usados para leituras não verbais:
peças de artesanato popular, fotos ou ilustrações de festas típi-
cas, objetos pessoais ou de decoração antigos, selos, livros ilus-
trados, etc.
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Realização da mostra

12. Orientar os alunos para a realização da mostra Um dia em nossa
escola, dando a eles total liberdade quanto à forma de se organi-
zarem (em grupos, em duplas ou individualmente) e quanto à
escolha do meio de expressão, que pode ser um desfile de moda
(o tipo de roupa que se usa na escola), uma exposição de fotos,
de desenhos e/ou pinturas, uma seleção de músicas, com ou sem
letra, uma representação teatralizada, com ou sem texto (basea-
da em mímica), slides, colagens, exposição de objetos, crônicas,
poemas. Os alunos podem optar por uma abordagem documen-
tal ou abstrata, irônica, crítica ou afetiva. Podem se ater a um
aspecto ou episódio que julguem representativo, ou tentar mos-
trar o decorrer de um dia escolar. Enfim... deverão fazer a abor-
dagem que julguem expressar melhor o que têm a dizer, com
ajuda e orientação de professores de disciplinas afins ao traba-
lho desenvolvido.

13. Combinar com os alunos o dia da realização da mostra e orientá-
los para verificar se os espaços e recursos necessários à apresen-
tação dos trabalhos estão disponíveis e para divulgar o evento,
se a intenção for estendê-lo a toda a escola.

14. Após a realização da mostra, fazer uma avaliação junto com os
alunos, para levá-los a se manifestar sobre como se sentiram ao
trabalhar com o meio de expressão escolhido, sobre as vanta-
gens proporcionadas por ele e as dificuldades que tiveram.
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