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PROJETO PEDAGÓGICO
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IDEIAS PARA SALA DE AULA
AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA SEREM 
DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA ANTES, DURANTE E DEPOIS DA LEITURA. 
ELAS PROPÕEM REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA, SOBRE A ESTRUTURA 
NARRATIVA E SOBRE TEMAS INTERDISCIPLINARES PARA ALÉM DA FICÇÃO.

1. ANÁLISE DO TEXTO: A LINGUAGEM, AS DESCRIÇÕES, O FOCO NARRATIVO 
E O TEMPO

Durante a leitura da obra, o professor deve programar apresentações orais em sala 
de aula de trechos que os alunos julgarem mais chamativos. Esse bate-papo pode ser 
feito em uma roda, sem formalidades, para que os alunos se sintam à vontade para 
contar o que leram. Isso ajudará a mapear a percepção que eles tiveram da leitura 
individual e possibilitará o compartilhamento de impressões. 

Em geral, o estilo da narrativa é direto, repleto de diálogos informais. Trate com 
os alunos sobre a linguagem informal, coloquial ou popular, que aparece no decorrer 
da narrativa, por meio de construções, como “– Eita, amiga, que jeito de falar! Deixa 
o Júnior crescer, fica bonito que nem nós tudo da família! [...]”. Explique que esse é 
um recurso que faz com que o narrador se aproxime da linguagem utilizada no coti-
diano em que não exige a atenção total da gramática, proporcionando mais fluidez 
na comunicação oral, e que há contextos em que ela é aceita. Na linguagem informal 
usam-se muitas gírias e palavras que na linguagem formal não estão registradas ou 
têm outro significado. Aproveite para fazer a contrapartida com a linguagem formal 
ou culta, que é rígida com as normas gramaticais, utilizada principalmente em textos 
e em situações que a exigem.

É provável que os alunos deparem com palavras e expressões que não fazem parte 
do dia a dia deles. Peça a eles que façam um glossário e compartilhem em sala de aula. 
Outra sugestão interessante é solicitar uma pesquisa sobre os objetos que eles talvez não 
conheçam, como a fita VHS, o Fiat 147, a Brasília etc. Com isso, eles poderão chegar a um 
consenso sobre o tempo (ano(s)/década) em que a narrativa se passa.

Algumas personagens do livro são descritas nas vozes de outras personagens da 
trama sem rodeios, de forma até ríspida, como Dália (“magrinha de cabelo sujo”), 
Lúcia (“branca que parece um fantasma”, “anja desidratada”), Denise (“gorda”), 
dona Yulika (“russa beberrona”, “bêbada mais-ou-menos”) etc. Conforme os alunos 
avançarem na leitura do livro, o professor deve levá-los a perceber que a crueldade 
nas descrições contribui para a construção da narrativa, pois aproxima o leitor de 
situações que fazem parte da realidade de todo ser humano. Nesse sentido, o profes-
sor pode perguntar aos alunos se eles se sentiram incomodados ou não com algumas 
descrições, explorando o potencial da linguagem do livro de criar impacto em função 
da similaridade das vivências e da empatia entre leitor e narrador.
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O professor deve levar os alunos a perceber qual o foco narrativo da obra, ou seja, 
o tipo do narrador. Verifica-se que a obra é narrada em 3a pessoa e o narrador é onis-
ciente. Esse narrador nos oferece uma visão distanciada da narrativa, além de dispor 
de inúmeras informações que o narrador em 1a pessoa não oferece. Nesse tipo de 
narrativa, os sentimentos, as ideias, as intenções, os pensamentos e os desejos das 
personagens são informados graças à onisciência do narrador, que é chamado de 
narrador-observador.

Outra observação importante a ser feita é a estrutura em dois tempos narrativos: 
passado e presente. Nesta história, passeamos pela infância e pela vida adulta das 
personagens principais, as quais refletem, na atualidade, sobre o que aconteceu no 
passado.

2. INTERTEXTUALIDADE

Marcia Kupstas costuma fazer referência aos clássicos da literatura universal em seus 
livros. No capítulo 8, a noiva de Luiz Murakami – Meire Soares, filha de sitiantes da vila de 
Sertão do Imbuzeiro – é comparada a Penélope, que esperou anos por seu Ulisses. 

O professor pode aproveitar para discutir em sala de aula a intertextualidade, além 
de pedir aos alunos que busquem no livro outras passagens em que há referências a 
outras obras, como o poema “Consoada”, de Manuel Bandeira.

3. PESQUISA: COMO FUNCIONA UMA HIDRELÉTRICA?

Neste livro, pairam questões que dividem a cidade de Pedra Alta, que corria o risco de 
desaparecer por causa da construção de uma usina hidrelétrica. Afinal de contas, isso 
é bom ou é ruim? Ficar ou partir? 

No enredo, depois de anos de estudos, o governo do estado aprovou a área da bar-
ragem, porque se descobriu que as cercanias de Pedra Alta eram o ponto ideal para a 
instalação da usina. Sendo assim, a cidadezinha teria de ser evacuada. 

Uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico, um conjunto de obras e 
de equipamentos, que tem por finalidade produzir energia elétrica por meio do 
aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. Dentre os países que 
usam essa forma de se obter energia, o Brasil se encontra apenas atrás do Canadá 
e dos Estados Unidos, sendo, portanto, o terceiro maior do mundo em potencial 
hidrelétrico.

Uma boa atividade interdisciplinar com Geografia é uma pesquisa sobre usinas hidre-
létricas. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a ener-
gia hidrelétrica não está isenta de impactos ambientais e sociais. Nessa pesquisa, seria 
interessante que os alunos descobrissem quais são esses impactos e que compreendes-
sem a real necessidade da evacuação da cidade na obra de ficção que leram. Além disso,  
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poderiam se dividir em duas equipes:

a) Quem quer ficar (contra a construção da usina hidrelétrica).
b) Quem quer partir (a favor da construção da usina hidrelétrica).

A turma contra a construção da usina deverá pesquisar e apresentar argumentos 
que demonstrem que essa medida causará danos à cidade, mas poderá também apre-
sentar soluções, como algumas alternativas para obtenção de energia.

Já a turma a favor deve pesquisar somente os pontos favoráveis à construção da 
usina hidrelétrica, apontando todos os benefícios que ela pode proporcionar.

Alguns sites interessantes para pesquisa:

• Eletrobras – Maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina: <www.eletrobras.com/>.
• Itaipu Binacional – Maior hidrelétrica do mundo: <www.itaipu.gov.br/>.
• Norte Energia – Usina Hidrelétrica Belo Monte, no rio Xingu (PA): <http://norteenergiasa.com.br/site/>.
• Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte (Tucuruí): <www.eletronorte.gov.br/ 

opencms/opencms/aEmpresa/regionais/tucurui/>.
• Duke Energy Brasil (como funciona uma usina hidrelétrica): <www.duke-energy.com.br/usinas/

Paginas/UsinaVirtual.aspx>.
• Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB): <www.cbdb.org.br/>.
• Matéria sobre vantagens e desvantagens das hidrelétricas: <redeglobo.globo.com/globoecologia/

noticia/2013/08/vantagens-e-desvantagens-das-hidreletricas-causam-polemica.html>.

Todos os sites foram acessados em: 3 maio 2016.

4. DEBATE: O RETRATO DO ALCOOLISMO

A cultura da bebida é enraizada na Rússia, e o povo russo é famoso pelo consumo 
de vodca. Não é à toa que em Quem quer ficar, quem quer partir uma russa, a dona 
Yulika Bogorov, avó de Lúcia, uma vez por mês pegava o seu carro e dirigia 42 qui-
lômetros até a cidade vizinha, só pra ir ao supermercado, onde gastava metade da 
aposentadoria no variado estoque de bebidas. Natasha, sua filha, também a acom-
panhava no porre diário. As duas eram conhecidas como “russas beberronas”. Um 
dia, por ciúme, Douglas resolve se vingar de Lúcia. Para isso, no capítulo 8, ele tem 
a ideia de atingi-la, debochando de um problema sério que assolava a sua família: 
o alcoolismo. 

Nesse sentido, o professor deve promover um debate sobre os malefícios do álcool 
tanto na saúde de quem o consome quanto na vida em sociedade, atingindo, inclusi-
ve, aqueles que convivem com essas pessoas.

É também importante que o professor ressalte que embora visto por muitos como 
um vício, o alcoolismo é uma doença; portanto, deveria ser tratado como tal. Desde 
1967, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o alcoolismo uma doença e 
recomenda que as autoridades encarem o assunto como questão de saúde pública.
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Dados que devem nortear a pesquisa para o debate:

• Motivos pelos quais o alcoolismo é considerado uma doença.
• Os principais efeitos causados pelo álcool ao organismo.
• Consumo de álcool no Brasil. 
• Consequências do uso de álcool: doenças (incluindo vários tipos de câncer),  

violência, acidentes de trânsito etc.
• O metabolismo do álcool nas mulheres não é igual ao dos homens.
• Prevenção.
• Tratamentos especializados.

Alguns sites interessantes para pesquisa:

• <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-aponta-vodca-como-fator-de-risco-para- 
     russos,1125252>.
• <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/01/paixao-por-vodca-mata-25-dos-russos-antes- 
     dos-55-anos-diz-estudo.html>.
•   <www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/01/140131_russia_mortes_vodca_ms>.
•   <www. cisa.org.br/artigo/4429/relatorio-global-sobre-alcool-saude-2014.php>.
•   <www. stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdin4103/anexo/ALCOOLISMO_e_Doenca_   
     no_entanto_deveria_ser_tratado_como_tal.pdf>.
•   <www. adeva.org.br/jornalconviva/artigo_detalhe.php?jornal=36&registro=320>.

Todos os sites foram acessados em: 3 maio 2016.
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ATIVIDADE ESPECIAL
PRODUÇÃO DE VÍDEO COM DEPOIMENTOS DE ADULTOS 
SOBRE BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA

A NARRATIVA DE QUEM QUER FICAR, QUEM QUER PARTIR É CONSTITUÍDA DE MUITAS 
LEMBRANÇAS, DE MODO QUE O LEITOR É LEVADO A FAZER UM MERGULHO DE VOLTA AO 
PASSADO, 20 ANOS ATRÁS NA VIDA DAS PERSONAGENS DEDALU. A PARTIR DISSO, 
ELE CONHECE COMO ELAS VIVIAM E COMO ERAM, POR EXEMPLO, AS BRINCADEIRAS 
DE INFÂNCIA, EM UMA CIDADE DE INTERIOR.  

PRIMEIRO PASSO O professor pode começar conversando com a classe sobre o pro-
jeto do vídeo. Poderá organizar os alunos em grupos e desafiá-los a produzir um vídeo 
sobre brincadeiras de infância, com a seguinte deixa: que tal vasculhar o passado dos 
adultos que convivem com você? 

Oriente as equipes a transformar suas ideias iniciais em roteiros simples e factíveis, 
sem abandonar a criatividade. 

De acordo com a realidade dos alunos, é possível que telefones celulares estejam presen-
tes nas salas de aula. Em vez de disputar a atenção dos jovens com os aparelhos, nesta 
atividade o professor pode usá-los a seu favor. A ideia é criar um pequeno roteiro para a 
montagem de um filme caseiro feito com uma câmera de celular.

SEGUNDO PASSO O professor deve solicitar aos alunos que colham o material (entrevis-
tas), conforme o roteiro que montaram. O professor pode sugerir a eles que entrevistem seus 
pais, vizinhos, tios, enfim, adultos com quem convivem. Para facilitar a tarefa, repasse para 
os alunos algumas dicas: antes de sair a campo, é necessário pensar nos tipos de eventos a 
serem filmados. Aonde o grupo deve ir para filmá-los? Quem ou que tipo de pessoa deve ser 
filmada? Que tipo de comportamento a equipe está procurando? 

O equipamento para a captação de imagens e sons deve ser o que estiver à mão: telefones 
celulares e até mesmo câmeras fotográficas digitais. Nada impede que uma montagem 
dessas sequências constitua um único vídeo. O importante é o conteúdo e a originalida-
de, quesitos que serão avaliados por você e pelos alunos.

TERCEIRO PASSO Depois de colhidos os vários depoimentos, os alunos poderão se ins-
pirar e criar um único vídeo sobre as brincadeiras de infância. Os alunos terão a possibili-
dade de fazer um trabalho poético com trilha sonora e com as imagens captadas. A ideia 
é montar um filme que não fique cansativo; para isso, sugere-se que ele tenha, no final, 
no máximo trinta minutos. 

QUARTO PASSO O professor deve convidar os alunos à reflexão: o que mudou nas brin-
cadeiras do passado dos adultos que vocês entrevistaram para os dias de hoje? Vocês acham 
que as crianças brincam menos hoje em dia? Por quê? Vocês acham que as brincadeiras de 
antes eram mais divertidas que as atuais? Por quê? 
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