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Este guia tem em vista a realização de uma reflexão sobre o papel da
linguagem verbal em nossa sociedade, bem como a valorização de
nossa memória cultural, principalmente por meio de narrativas. As
atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. As primeiras
se destinam a motivar o aluno para a leitura integral da obra e
sensibilizá-lo para a importância da linguagem em nossa vida. O con-
junto de atividades seguinte procura promover a integração entre
texto e contexto, utilizando o primeiro como ponto de partida para a
discussão do tema gerador. As últimas atividades consistem na pes-
quisa e transmissão de narrativas, como forma de ampliação de re-
pertório e valorização da cultura humana.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realiza-
ção das atividades presentes neste guia, uma vez que elas não se
referem a um conteúdo específico, mas a procedimentos de leitura e
pesquisa, bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes.
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Motivação para a leitura
Objetivos

• Motivar os alunos a lerem integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para um dos temas abordados na obra.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática

apresentada na obra.

1. Propor aos alunos as seguintes atividades:

a) Sem utilizar a linguagem verbal (oral ou escrita), cada aluno
tentará transmitir aos demais como foi o seu final de semana
ou o dia anterior: o que fez, o que sentiu, o que pensou, etc.
Provavelmente, os alunos passarão a utilizar outras linguagens,
fazendo gestos ou desenhos. Discutir com os alunos que tipos
de mensagem tiveram dificuldade de transmitir sem utilizar a
linguagem verbal.

b) Em pequenos grupos, os alunos devem preparar um comentá-
rio sobre algum filme a que tenham assistido, justificando suas
ideias. A linguagem verbal (oral ou escrita) não deve ser utili-
zada nem mesmo na preparação do comentário. Discutir com
os alunos a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de realizar
tal atividade.

c) Imaginar como seria o mundo se não houvesse a linguagem
verbal. Teria sido possível construir o tipo de civilização que o
homem construiu? Por quê? O que, provavelmente, existiria e o
que não existiria?

2. Ler com os alunos os textos que seguem e, a partir deles, discutir a
existência de variadas linguagens por meio das quais se dá a
comunicação. Relacionar os textos às atividades do exercício 1,
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enfatizando o  papel da linguagem verbal oral e escrita tanto no
pensamento e na comunicação humana, quanto na construção e
organização de nossa civilização.

Você já pensou num mundo sem linguagem? Provavelmente não.
Pois tente fazê-lo agora e verá que tudo que consegue é imagi-
nar formas alternativas de linguagem, tal é a sua importância
na vida humana. Considere qualquer atividade conjunta numa
sociedade simples, como trocar as aves que você caçou pelos
frutos que o vizinho colheu. É possível exercê-la sem lingua-
gem? Você dirá sim se por linguagem entende apenas a fala e a
escrita. Mas dirá não se por linguagem entende qualquer forma
de comunicação.

(Eleonora Motta Maia. No reino da fala. São Paulo: Ática, 1997.)

Quando uma abelha quer contar às outras onde ela encontrou uma
porção de flores, cheinhas de mel, executa uma espécie de dança,
que é a forma que ela usa para se comunicar.
Os animais, embora não falem, têm formas sofisticadas de comu-
nicação. As baleias, por exemplo, emitem um canto prolongado,
que atravessa os oceanos. Os cães conseguem não só comunicar-se
entre si, como até mesmo comunicar-se com seus donos.
As crianças também se comunicam, antes mesmo de saber falar,
por gestos, por ruídos, por expressões. O adulto, mesmo sabendo
falar, também se comunica por gestos. O aceno de quem vai embo-
ra, o sorriso, o abanar da cabeça, para dizer sim ou não, são
formas de comunicação que dispensam a palavra, embora variem
de significação de um povo para o outro.
Os surdos-mudos possuem dois tipos de linguagem. Ambas se va-
lem de gestos das mãos. Uma, para indicar letras, que formam
palavras, nas mais variadas línguas. Outra, que expressa, através
dos gestos, uma linguagem própria, permitindo que os surdos-
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mudos possam ser compreendidos em qualquer parte do mundo,
ao contrário do que acontece com as pessoas que ouvem e falam.

(Adaptado de Ruth e Otávio Rocha. O livro dos gestos e dos símbolos.

São Paulo: Melhoramentos, 1998.)

Vamos fazer de conta que a escrita não existe e pensar num mun-
do sem ela. O que fazemos quando queremos mostrar a uma pes-
soa o que estamos pensando ou sentindo? É fácil: falamos. E nin-
guém precisa da escrita para falar, não é verdade?
Mas será que é só por meio da fala que podemos mostrar nossos
sentimentos e pensamentos? O que faz um bebê que ainda não
sabe falar, mas que quer mostrar que está com fome, alegre ou
amolado? Um mudo, para “conversar” com outro, como faz? E
você, no fim de um show ou de uma peça de teatro que lhe agra-
dou, como se comporta? E duas pessoas que se gostam muito e se
encontram depois de muito tempo sem se ver? Além da fala, muitas
outras atitudes, como o choro, o riso, o gesto ou a mímica, o aplau-
so, o abraço, servem para mostrar o que sentimos e pensamos.
Mas, muitas vezes, queremos que uma ideia ou sentimento que
temos dure mais do que o tempo de um abraço, de um gesto ou de
uma fala. Ou, ainda, que essa ideguiia ou sentimento possam ser
conhecidos não só pelos que estão próximos, mas também pelos
que estão longe de nós. Para isso, foi necessário  encontrar outras
formas para mostrar o que estamos pensando e sentindo.

(Lia Zatz. Aventura da escrita — História do desenho que virou letra.

São Paulo: Moderna, 1991.)

Segundo o lingüista Hjelmslev, “a linguagem verbal é inseparável
do homem, segue-o em todos os seus atos [sendo] o instrumento
graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimen-
tos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o ins-
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trumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base
mais profunda da sociedade humana.
[...]
A linguagem verbal não é um simples acompanhamento do pensa-
mento, “mas sim um fio profundamente tecido na trama do
pensamento”, é “o tesouro da memória e a consciência vigilante
transmitida de geração a geração”.
A linguagem é, assim, a forma propriamente humana da comuni-
cação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social e
política, do pensamento e das artes.

(Adaptado de Marilena de Souza Chauí. Convite à Filosofia.
São Paulo: Ática, 1995.)

3. Apresentar a obra Ladrões de histórias para os alunos. Adiantar
que, na história, as letras (ou a própria linguagem verbal) estão
sumindo. Pedir aos alunos que façam suposições a respeito das
conseqüências disso.

Do texto ao contexto: linguagem e memória
Objetivos

• Ampliar o repertório dos alunos com relação à temática extraída
da obra.

• Desenvolver o espírito investigativo e reflexivo dos alunos.
• Levar os alunos a realizarem pesquisas bibliográficas.
• Estimular o trabalho interdisciplinar.

4. Reler com os alunos o seguinte trecho de Ladrões de histórias e, a
partir dele, discutir com os alunos as conseqüências do desapare-
cimento da linguagem verbal em nossa civilização, entre elas
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enfatizar a questão da perda das histórias, de nossa memória cul-
tural, de nosso imaginário.

[...] Notícias terríveis proliferavam como ninhadas de coelho: mi-
lhares de pessoas pelo mundo afora estavam perdendo a memória.
Documentos importantes da ONU desapareciam, as palavras su-
miam das notas e moedas e o dinheiro não tinha mais valor, deze-
nas de acidentes aéreos tinham ocorrido porque os operadores da
torre de comando erravam as informações, os padres perdiam a
fala, os políticos enlouqueciam, as leis de trânsito e os códigos que
regiam a sociedade evaporavam como se alguém os apagasse com
borracha, a memória da humanidade se diluía. Governos de todos
os países tentavam encontrar a solução, mas não conseguiam se
entender, as conversas eram interrompidas misteriosamente, o que
piorava ainda mais a situação (p. 88).

5. Ler o seguinte texto com os alunos:

[...] a narrativa está presente em todos os lugares, em todas as
sociedades; a narrativa começa com a própria história da huma-
nidade; não há, não há em parte alguma povo algum sem narrati-
va; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas nar-
rativas, e freqüentemente estas narrativas são apreciadas em co-
mum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta. [...] a
narrativa está aí, como a vida.

(Roland Barthes. Análise estrutural da narrativa.

Petrópolis: Vozes, 1971.)

Levantar as seguintes questões:

• Quais teriam sido as primeiras narrativas da humanidade? Eram
orais ou escritas?

• Se “a narrativa está presente em todos os lugares, em todas as
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sociedades”, ela deve exercer funções importantes para o ser
humano. Que funções seriam estas?

• Em sociedades nas quais a escrita inexiste ou é privilégio de
poucos, como as narrativas são transmitidas e perpetuadas?

• Em nossa sociedade, como as narrativas são perpetuadas?
O que aconteceria se perdêssemos todas as “nossas narrativas”,
como quase aconteceu em Ladrões de histórias? O que aconte-
ceria com nossa “memória cultural”?
Professores de História podem ampliar a discussão, contrapon-
do as transformações culturais ocorridas nas civilizações oci-
dentais pós-Idade Média e sua relação com a ampliação/valori-
zação do código escrito.

6. Se possível, assistir com os alunos ao filme Fahrenheit 451, de
François Truffaut, realizado em 1966, que trata de uma sociedade
em que livros são proibidos e da resistência de várias pessoas para
manter a sua memória cultural viva.

Pesquisa

7. Depois de discutir com os alunos o papel da linguagem verbal e da
memória cultural em nosso mundo, propor a eles que façam uma
coletânea de narrativas. Divididos em grupos, os alunos poderão
optar por um dos itens a seguir:

• Mitos e lendas
• Fábulas
• Contos de fadas
• Histórias policiais
• Histórias de terror
• Literatura de cordel

•
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• Histórias em quadrinhos
• Outras
Cada grupo se responsabilizará por pesquisar e trazer para a clas-
se algumas narrativas do item escolhido, bem como por pesquisar
que sociedades as produziram, observando época, lugar e modo
de vida dessa sociedade. Quando as narrativas de um mesmo item
foram produzidas por várias sociedades diferentes, é interessante
trazer exemplos e estabelecer comparações. Por exemplo, no item
“Mitos e lendas”, poderá haver narrativas do mundo grego, medie-
vais ou indígenas.
Os resultados deverão ser apresentrados para a classe e, no final,
poderão compor um jornalzinho.
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