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CARTA AO(À) PROFESSOR(A)
Prezado(a) professor(a),
Este material foi produzido com o objetivo de orientá-lo(a) na exploração, em sala de aula,
da obra Pílulas azuis, do escritor Frederik Peeters. Buscamos, através dele, apresentar informações
que poderão enriquecer o seu trabalho e, consequentemente, contribuir para o avanço da
aprendizagem dos estudantes. Assim, ofereceremos, nas seções seguintes, dicas de leitura que
objetivam possibilitar a ampliação dos seus estudos, além de propostas de atividades que você
poderá utilizar no planejamento das suas aulas.
Através deste guia, pretendemos ajudá-lo(a) a realizar um trabalho consistente com o livro.
É importante, porém, que você tenha em mente que as propostas aqui apresentadas são apenas
sugestões que devem ser adequadas à realidade em que você trabalha. Também é necessário
considerar que a sua atuação como mediador(a) de leitura é fundamental para o crescimento
dos estudantes; não basta apenas deixar que eles leiam, aleatoriamente, a obra.
Quando adotada como objeto de estudo, a literatura, inevitavelmente, passará por
um processo de escolarização,1 o que não necessariamente é um problema. Para que essa
escolarização seja feita de forma adequada, o(a) professor(a) precisa estar atento(a) ao fato
de que a leitura literária não deve se restringir a uma exploração puramente didática de
um texto. É necessário permitir que a turma se aproprie da obra e a explore em todas as
suas potencialidades, a fim de construir uma relação significativa com ela. Nesse sentido,
faz-se importante proporcionar o manuseio do livro e a liberdade para que os estudantes
se expressem em relação ao que foi lido. Vale ter em mente, também, que a obra literária
admite várias possibilidades de leitura e interpretação. Por isso, é interessante que, em torno
do livro lido, sejam propostos debates, análises, reflexões e atividades de produção textual. É
sempre muito válido soltar a criatividade para construir propostas de trabalho diversificadas
e inovadoras, que fujam aos modos tradicionais de exploração da leitura, focados na coleta
de dados paratextuais e no preenchimento de fichas e questionários que não valorizam a
experiência do leitor.
E por falar em experiência… Não há como refletir sobre a formação do leitor deixando de
lado a dimensão do prazer que a leitura proporciona. Sem negar a importância da exploração
didática do texto literário para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas necessárias aos
estudantes, é preciso considerar o importante papel que a escola desenvolve motivando jovens
leitores. Não basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler. Nesse sentido, pensar sobre

1

A esse respeito, veja o artigo da professora Magda Soares: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy
A. M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Z. V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed.
3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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as escolhas das obras que serão apresentadas a eles é tão (ou mais!) importante quanto discutir
as formas de se explorar essas obras. A construção de uma experiência de leitura significativa
começa por um bom texto.
Pílulas azuis, de Frederik Peeters, é uma obra sensível e impactante que certamente será
uma importante aliada nesse processo de sedução para a literatura. Originalmente lançado
na Suíça, em 2001, com o título Pilules bleues, trata-se de uma graphic novel (romance gráfico)
que, como é característico do gênero, utiliza recursos próprios da arte sequencial e conjuga
palavras e imagens para contar uma história.
No caso do livro de Peeters, você encontrará uma narrativa autobiográfica em que o autor
conta sobre seu encontro e sua história com a companheira Cati, portadora do vírus HIV. O
enredo contempla desde os primeiros encontros do casal nas rodas de amigos até a descoberta
da doença por Peeters e a adaptação à nova realidade, a partir do momento em que ele, Cati e
o filho dela (uma criança fruto do primeiro casamento), também soropositivo, passam a viver
juntos. À medida que a história se desenvolve, o autor desconstrói um tabu ainda existente a
respeito da vida das pessoas portadoras do vírus, mostrando a importância do conhecimento
para desfazer os medos e as incertezas sobre o assunto. Frederik explora o tema dentro da esfera
familiar e, ao longo da obra, aborda as várias emoções contraditórias que ele vai aprendendo
a gerenciar, como amor, piedade, raiva e compaixão, sem deixar de lançar algumas verdades
duras e surpreendentes sobre o assunto e os preconceitos que ainda persistem na sociedade.
Apesar da seriedade do tema, Pílulas azuis é uma obra cheia de leveza e humor. Não é à toa
que é considerada por muitos a obra-prima de Peeters. Com traços fortes e marcantes, o livro
apresenta uma bonita e singela história de amor.
Nascido em 1974, Frederik Peeters é um renomado quadrinista suíço graduado em Artes
pela École Supérieure d’Arts Appliqués, de Genebra, em 1995. Por Pílulas azuis, sua obra mais
conhecida, recebeu prêmios como Polish Jury Prize (no festival de quadrinhos Angoulême,
na França), La Cárcel de Papel, na Espanha, como melhor quadrinho estrangeiro e o Troféu
HQMIX (o Oscar brasileiro dos quadrinhos) de edição especial estrangeira. A série Aâma, de
três volumes, já publicados na Europa, também foi aclamada no mesmo festival, em 2013, tendo
recebido o prêmio de melhor série pelo seu segundo volume. Frederik atualmente vive com
sua esposa e seus dois filhos em Genebra.
Vamos conversar um pouco mais sobre a obra?

Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um de seus principais
objetivos apresentar parâmetros e diretrizes que auxiliem você, professor(a), na tarefa
de preparar os(as) estudantes brasileiros(as) para o futuro (cf. BRASIL, 2018, p. 5). Para
isso, estabelece as aprendizagens que todo estudante do país deve conhecer ao longo da
Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com a BNCC e
apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem ser desenvolvidas no decorrer
do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico cuja composição
é a seguinte:
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EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de números
(13) indica que as habilidades
descritas podem ser
desenvolvidas em qualquer série
do Ensino Médio, conforme
definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais indicam a competência específica à qual se relaciona a habilidade (1º número) e
a sua numeração no conjunto de
habilidades relativas a cada competência (dois últimos números).
O uso de numeração sequencial
para identificar as habilidades
não representa uma ordem ou
hierarquia esperada das aprendizagens. Cabe aos sistemas
e escolas definir a progressão
das aprendizagens, em função de seus contextos locais.

ACESSE:

Sempre que desejar, acesse a BNCC2 a partir do QR Code ao lado e consulte os
textos que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas nas propostas
de atividades.

As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP01)
(EM13LP10)
(EM13LP13)
(EM13LP14)
(EM13LP28)
(EM13LP45)
(EM13LP52)
Linguagens e
suas Tecnologias:
(EM13LGG703)

PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
Professor (a), nesta seção, você encontrará sugestões de atividades que podem ser
desenvolvidas, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa. Trata-se de um conjunto de
propostas elaboradas à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio,
visando ao desenvolvimento de habilidades previstas para essa faixa de escolarização. Será
enfocado, de modo especial, o desenvolvimento das capacidades argumentativa e inferencial
dos estudantes, tanto por meio da escrita quanto através da oralidade. A fim de fornecer uma
ideia mais precisa sobre o trabalho que se propõe a partir do livro Pílulas azuis, as sugestões
apresentadas estão organizadas em três grandes blocos, que tratarão da pré-leitura, da leitura
e da pós-leitura.

2

Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 14 abr. 2021.
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Pré-leitura
Antes de partir para a leitura da história propriamente dita, é importante motivar os
estudantes para ela e aguçar a curiosidade deles a respeito do livro a ser lido. Se a escola tiver
uma biblioteca, a preparação para a leitura pode ser um ótimo momento para utilizá-la. Vale,
inclusive, levar a turma para retirar o livro direto da estante. Caso isso não seja possível, pode
ser interessante buscar algum outro espaço confortável, em que você e os estudantes se sintam
à vontade. Nesse momento, é recomendável criar um ambiente de descontração, que favoreça
a liberdade para que todos se expressem a respeito das expectativas para a leitura a ser realizada.
Durante a pré-leitura, é importante que os alunos formulem hipóteses a respeito da obra.
Apresente o livro e, antes de abri-lo, inicie a sua exploração. Uma boa leitura começa pela capa!
Durante o processo de preparação para a leitura, é interessante valorizar a obra em sua
materialidade. Incentive os seus alunos a manusearem o livro, apreciando-o como um
objeto estético!

• Ao apresentar a capa do livro, chame a atenção para o título Pílulas azuis. O que ele sugere
a respeito da história a ser lida?
• Convide os estudantes a observarem a ilustração presente na capa e discuta com eles:
» O que essa ilustração mostra?
» Quem, provavelmente, são as personagens que aparecem retratadas?
» Que tipo de relação existirá entre elas? Quais elementos da imagem permitem essa
conclusão?
» A representação inusitada de um casal sentado em um sofá que boia em alto mar
permite algum tipo de leitura metafórica? Se sim, qual?
» Essa ilustração pode auxiliar na criação de outras hipóteses a respeito da narrativa
a ser lida?
• Direcione os alunos a associarem o título à ilustração da capa e estimule a criação de
hipóteses a respeito da história presente no livro. Invista na descontração e permita que os
estudantes se expressem livremente!
• Conte que a obra a ser lida é uma graphic novel (romance gráfico). Aproveite para conversar
sobre as experiências de leitura dos alunos com textos dessa natureza.
» Os estudantes conhecem esse gênero?
» Têm experiência na leitura dele?
» Conhecem outros autores de graphic novels?
» Quais são as expectativas da turma para essa leitura?
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Professor(a), História em Quadrinhos (HQ) geralmente é uma categorização usada para fazer
referência a todo tipo de arte sequencial, mas, do ponto de vista teórico, é possível estabelecer
algumas diferenças entre as HQs e as graphic novels. Embora ambos os tipos de publicação
possuam linguagens que se assemelham em muitos aspectos, as graphic novels são, segundo
o artista norte-americano Will Eisner, um gênero que surgiu a partir da transformação dos
temas e dos recursos gráficos utilizados nos quadrinhos. Além disso, elas apresentam uma
mudança de público-alvo, pois são voltadas para um leitor mais amadurecido, possuindo, por
isso, uma narrativa mais sofisticada, tanto no aspecto verbal quanto no visual. Essas publicações
costumam ser mais trabalhadas e possuir um nível de elaboração maior do que o das HQs.

• Inicie a análise dos paratextos. Leia com seus alunos o texto da contracapa, que, geralmente,
tem o objetivo de atrair o possível leitor para o livro em questão.
» As informações encontradas confirmam as hipóteses anteriormente levantadas?
» A partir delas, as expectativas criadas para a leitura se modificam?
» Os estudantes conhecem o filme Matrix, citado pelo jornalista e editor Sydney
Gusman? A referência a essa produção cinematográfica interfere na expectativa
construída para a leitura da obra de Peeters?
PARA NÃO ESQUECER...

Todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto são chamados de paratextos. São exemplos: prefácios, dedicatórias, apresentações dos autores, orelhas, entre outros.

• Considerando as informações da contracapa, as hipóteses levantadas na leitura da capa se
mantêm? É possível ampliá-las de alguma maneira?
• Direcione os olhares dos estudantes para as ilustrações presentes na parte interna da capa e
da contracapa, e estimule a turma à interpretação. As novas imagens permitem a elaboração
de mais alguma hipótese a respeito do conteúdo da obra?
• Auxilie na identificação dos dados gerais sobre a obra, como autor e editora. Explique
que, nesse livro, Frederik Peeters foi responsável tanto pelo roteiro quanto pela ilustração
e que Fernando Scheibe fez a tradução do texto, originalmente escrito em francês, para a
língua portuguesa.
• Convide os alunos à leitura. Oriente-os a verificarem se as hipóteses formuladas serão
confirmadas pela história. Sinalize o fato de a graphic novel ser um gênero de texto em que
imagens e palavras estão associadas na construção da narrativa, o que demanda uma leitura
integral do texto.
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Leitura
Professor(a), a condução da leitura depende da sua sensibilidade em relação ao grau de
proficiência dos seus alunos. Como Pílulas azuis é um livro longo, é interessante acompanhar
o processo de leitura e auxiliar os estudantes nas suas dificuldades, inclusive em relação ao
ritmo no qual devem ler. Mas, atenção: tenha cuidado para não impossibilitar uma experiência
individual dos alunos com o livro. Se julgar válido, estabeleça “intervalos de leitura”,
ou seja, pausas em que ocorrerá uma discussão sobre o que foi lido até o momento. Esse
processo auxiliará na continuidade da leitura e na compreensão da obra pelos alunos. A
frequência e a duração dos intervalos deverão ser estipuladas observando-se o nível de
maturidade da turma.

Durante os intervalos de leitura, também pode ser interessante trazer outros textos –
ou até atividades estruturadas – que dialoguem com a obra que está sendo trabalhada.
Considerando as possibilidades de exploração interdisciplinar que a obra oferece, esses
momentos podem ser uma ótima oportunidade para envolver professores de outra área
do conhecimento, como a de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em uma leitura
coletiva com discussão de fragmentos.

Pós-leitura
1º MOMENTO: REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA
Terminada a leitura, é interessante promover um momento inicial de troca de impressões a
respeito da obra. O clima deve ser de uma discussão informal, em que os alunos sintam liberdade
para compartilhar experiências ou opiniões.
• Inicie a conversa convidando os estudantes a se expressarem livremente a respeito da leitura
realizada. Convide-os ao compartilhamento de impressões sobre a obra como um todo
(incluindo seus aspectos verbais e não verbais).
» O que os estudantes pensam sobre o enredo construído por Frederik Peeters? O
caráter autobiográfico do texto foi percebido?
» E sobre os aspectos gráficos? Esteticamente, como eles avaliam a graphic novel?
» Gostaram das relações construídas, pelo autor, entre o texto verbal e as ilustrações?
Houve alguma dificuldade, durante a leitura, no estabelecimento dessas relações?
• Retome as hipóteses levantadas antes da leitura. Elas foram confirmadas?
• Promova um momento em que os estudantes possam compartilhar conhecimentos adquiridos
ao longo da narrativa.
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• Discuta com a turma: considerando o potencial transformador e humanizador da literatura,
como essa história afeta cada um?

2º MOMENTO: PRODUÇÃO ESCRITA E AUDIOVISUAL
Após o momento de troca de impressões acerca da obra, é interessante propor atividades que
envolvam escrita e oralidade, e visem ao desenvolvimento das habilidades descritas, para o Ensino
Médio, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desse modo, serão sugeridas, a seguir,
duas atividades de produção de textos, a primeira de resenhas críticas escritas e audiovisuais, e
a segunda de textos dissertativos-argumentativos no formato solicitado pelo Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM).
TRABALHANDO A EXPRESSÃO DE OPINIÕES: O GÊNERO RESENHA CRÍTICA
Nesta seção, propõe-se a produção de uma resenha crítica sobre a obra literária Pílulas
azuis, primeiramente em formato escrito e, em um segundo momento, audiovisual. Com essa
atividade, espera-se que os estudantes tenham a oportunidade de expressar as suas opiniões a
respeito da obra lida, utilizando argumentos para sustentá-la.
A fim de que a condução da atividade se dê de forma mais didática e significativa para os
estudantes, sugere-se que ela seja executada em etapas, que serão apresentadas a seguir.
1. Análise de resenhas críticas de livros presentes em jornais ou revistas, impressos ou
digitais, com o objetivo de compreender os aspectos estruturais e discursivos desse
gênero.
Professor(a), ao propor uma atividade de análise aos estudantes, a sua atuação como
mediador(a) é fundamental. Auxilie-os na identificação do texto e elabore questões que
possam direcionar os seus olhares para a compreensão do gênero em estudo. São exemplos
de questões que podem ser propostas:
P O título da resenha é coerente com o conteúdo?
P Há uma apresentação geral de dados técnicos da obra resenhada (indicação do título,
do autor, do ano de lançamento, da editora etc.)? De que modo essa apresentação é
feita no texto?
P O resenhista fez um resumo da narrativa, de forma objetiva e consistente? Se sim, quais
informações integram esse resumo?
P É possível perceber facilmente uma avaliação crítica do autor a respeito da obra resenhada?
Se sim, como se dá essa percepção?
2. Escrita de resenhas críticas da graphic novel Pílulas azuis. É interessante que essa produção
seja feita após a realização das atividades de análise da obra, a fim de que os estudantes
tenham mais condições de fazer uma apreciação crítica consistente dela. Ao construir
a proposta de trabalho que será apresentada aos estudantes, é importante delimitar
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as condições de produção (público-alvo e objetivo do texto, por exemplo), pois, desse
modo, eles poderão construir um projeto de texto mais coerente com a expectativa
do(a) professor(a).
Professor(a), você já ouviu falar nos booktubers?
São pessoas que produzem conteúdos relacionados ao universo da leitura, como resenhas
e indicação de livros, bate-papo com autores, cobertura de eventos literários, entre outros,
e os publicam em canais do YouTube. Esses influenciadores digitais têm alcançado cada
vez mais popularidade entre os jovens leitores e exercido um papel importante sobre as
práticas de leitura deles. Fazendo uma pesquisa no Google pelo termo “booktuber”, você
encontrará vários canais para conhecer.
3. Após a produção, a revisão e a reescrita das resenhas sobre o livro Pílulas azuis, os
estudantes devem acessar canais de booktubers para assistir às resenhas audiovisuais
que eles publicam, observando as suas características. Em seguida, podem gravar as
próprias resenhas, utilizando câmeras de celulares, e publicá-las em um canal criado
pela turma.

EXERCITANDO A ARGUMENTAÇÃO: A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO FORMATO DO ENEM
A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) exige dos candidatos
a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo que trata de temas
que sejam importantes do ponto de vista social, cultural, científico ou político. Nesse texto,
os estudantes deverão defender uma tese (opinião a respeito do tema proposto), a partir de
argumentos consistentes, estruturados de forma coesa e coerente, formando uma unidade textual. As
produções, que devem ser escritas de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa,
também devem apresentar uma proposta de intervenção social para o problema tratado no
texto, respeitando os direitos humanos.
Embora a avaliação das redações leve em conta as competências que devem ter sido
desenvolvidas pelos estudantes durante todo o seu período de escolaridade, o Ensino Médio
é, sem dúvida, uma etapa importante na consolidação dessas competências e na preparação
dos estudantes para o Exame. Desse modo, o trabalho nessa etapa de escolarização deve
focalizar o texto dissertativo-argumentativo, considerando-se os seus aspectos estruturais
e discursivos.
Pílulas azuis é uma obra com o potencial de motivar a discussão e posterior escrita sobre
temas de extrema importância para a sociedade brasileira, como: os caminhos para combater
o aumento das doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens ou, ainda, o estigma
relacionado aos portadores do vírus HIV na sociedade brasileira. A análise do enredo
e das personagens pode ajudar na construção de interessantes argumentos para compor os
textos a serem produzidos.
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A fim de iniciar a motivação dos estudantes para a produção dos textos, é possível partir
da discussão acerca das percepções dos estudantes sobre o modo como Frederik Peeters trata,
na graphic novel, a temática do HIV e, então, propor um trabalho de pesquisa que vise a um
aprofundamento nessa temática e à coleta de dados que poderão ser utilizados para a construção
de projetos de textos consistentes.
DISPONÍVEL EM:

<https://bit.ly/37I8NAv>.
Acesso em: 19 abr. 2021.

As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Ciências da Natureza
e suas Tecnologias:
(EM13CNT207)
Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS103)
(EM13CHS104)
(EM13CHS502)
Língua Portuguesa:
(EM13LP10)
(EM13LP27)
(EM13LP29)
(EM13LP33)
Linguagens e
suas Tecnologias:
(EM13LGG704)
Na seção “Sugestões
de referências
complementares” há a
indicação de algumas
matérias jornalísticas
interessantes sobre o
assunto. Vale a pena
conferir!

Professor(a), durante o planejamento da atividade que você desenvolverá com os(as)
alunos(as), vale a pena verificar as propostas de redação aplicadas nas diversas edições do
ENEM, bem como os comentários feitos sobre os textos produzidos pelos candidatos em
resposta a elas. Essas informações podem ser acessadas no site do INEP.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
Nesta seção, há sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar
pelos diferentes campos do saber que compõem a estrutura curricular do Ensino Médio, visando
ao desenvolvimento de habilidades previstas para essa faixa de escolarização. Trata-se de um
conjunto de propostas elaboradas à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com
foco na ampliação da leitura realizada e na complementação do trabalho pedagógico com a obra.

Pré-leitura
CONHECENDO A AIDS E O HIV
Para que os estudantes do Ensino Médio tenham um melhor entendimento acerca do
enredo de Pílulas azuis, obra autobiográfica que tem como ponto central a relação do autor
com a companheira Cati e seu filho, ambos portadores do vírus HIV, é interessante que se
realize, antes da leitura da graphic novel, uma atividade interdisciplinar de pesquisa coordenada
pelos professores das áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e
suas Tecnologias. O trabalho pode partir de uma investigação sobre a história do HIV e da AIDS
e, depois, desdobrar-se em outras discussões, por exemplo, acerca das características biológicas
do vírus, bem como da doença causada por ele.
Para tornar a atividade que aqui se propõe mais dinâmica, pode ser interessante organizar
os estudantes em grupos e definir, junto a eles, recortes temáticos a serem pesquisados. São
outras possibilidades que podem ser exploradas:
• o contexto histórico em que se deu o surgimento da AIDS;
• os aspectos biológicos do HIV e da AIDS;
• as formas de prevenção e disseminação do vírus;
• as formas de tratamento e sua evolução ao longo das décadas;
• campanhas e políticas públicas preventivas;
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• personalidades vitimadas pelo vírus da AIDS;
• o HIV e a AIDS nos dias de hoje: dados de contágio e áreas mais afetadas.
Para estruturar a proposta que será apresentada aos(às) estudantes, é importante que os(as)
professores(as) responsáveis pela condução do trabalho de pesquisa tenham feito uma leitura
prévia da obra, a fim de fazer uma delimitação mais precisa dos objetivos pedagógicos a
serem atingidos, bem como das estratégias e das metodologias que serão adotadas. Nessa
leitura prévia, pode-se, também, selecionar outros tópicos que necessitem de ser abordados,
considerando-se o nível de maturidade da turma.

Trabalhando temáticas diferentes, os estudantes, ao final da atividade, poderão compartilhar
oralmente as suas produções com a turma, ampliando, assim, a discussão sobre a temática geral.
Para fins de organização didática, sugere-se que a proposta de trabalho seja estruturada em
etapas, que compreendam: levantamento de informações; leitura, organização e seleção dos
dados; produção de relatório de pesquisa; revisão e reescrita do texto produzido, com o auxílio
de um professor; produção de materiais de apoio à apresentação oral (cartazes, apresentação em
PowerPoint, vídeos, banners…); apresentação oral para a turma e discussão sobre as apresentações.
Professor(a), propor uma atividade de pesquisa é uma boa oportunidade para trabalhar
habilidades relacionadas:
P à identificação de fontes confiáveis;
P aos procedimentos de seleção e registro das informações encontradas;
P à produção de textos pertencentes aos diversos gêneros textuais envolvidos na realização
de pesquisas;
P à compreensão das formas de organização do conhecimento científico;
P à exploração e textos pertencentes aos campos de atuação social dispostos na BNCC,
tais como filmes, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, entre outros.

Leitura
INVESTINDO NA ARGUMENTAÇÃO – UMA PROPOSTA DE DEBATE
O debate é um gênero argumentativo oral, que se caracteriza pelo discurso persuasivo que
visa a convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Por esse motivo, os
debatedores precisam planejar seus discursos, acionando uma série de argumentos, de acordo
com o projeto argumentativo que desejam defender. A realização de um debate em sala de
aula, no âmbito da educação básica, proporciona aos participantes colocarem suas opiniões
em cheque ao confrontá-las com as dos outros interlocutores, o que faz com que surja a
necessidade não somente de argumentar, mas também de contra-argumentar antecipando
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os argumentos do outro. Dessa forma, os debatedores precisam dominar os mecanismos das
trocas discursivas (turnos de fala), além de se apropriar das informações sobre o assunto para
selecionar o tipo de argumento mais apropriado ao percurso argumentativo trilhado.
Adaptado de: <http://bit.ly/3dGj2cj>. Acesso em: 14 abr. 2021.

Na matéria “As
verdades e os mitos
sobre a vacina
contra a Aids”,
publicada pela revista
Superinteressante em
julho de 2018, você
encontrará mais
informações sobre o
assunto. O texto está
disponível em:
<http://bit.
ly/3burUPu>. Acesso
em: 14 abr. 2021.

A graphic novel Pílulas azuis, ao narrar a história de Cati, mulher soropositiva que se contaminou
com o vírus HIV no seu primeiro casamento, aborda uma temática que, ainda hoje, é tida como
tabu na sociedade brasileira: o sexo. Embora esse assunto seja visto como controverso e provoque
certos constrangimentos em algumas pessoas, a sua presença no ambiente escolar é de extrema
importância, pois auxilia na preparação dos jovens para uma vida sexual segura, chamando-os
à responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo e evitando a ocorrência de situações futuras
indesejadas, como a contração de uma doença ou uma gravidez precoce. Não se trata de promover
a sexualização de crianças e adolescentes, mas de orientá-los, entre outros assuntos, sobre os modos
de prevenção às DSTs, o organismo masculino e o feminino, os métodos anticoncepcionais e a
gravidez. Educação sexual é um assunto delicado, mas que deve ser tratado de forma natural – ou o
mais próximo possível disso. Nesse sentido, a importância da existência de programas de educação
sexual nas escolas de educação básica é um tópico relevante para discussão em sala de aula, que
pode ser explorado em um debate que envolva professores das diversas áreas do conhecimento,
como Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias, e seja realizado após a leitura da graphic novel de Frederik Peeters.
Geralmente, as práticas pedagógicas que visam ao desenvolvimento da argumentação concentramse nas aulas da área de Linguagens e suas Tecnologias. Por essa razão, os estudantes, muitas vezes,
até se apropriam de habilidades relacionadas à escrita, mas, mesmo assim, não conseguem um bom
desempenho em avaliações externas, como o ENEM. Isso ocorre porque o jovem é apresentado
às técnicas de articulação textual, mas não desenvolve a sua capacidade argumentativa, através de
leituras, discussões e problematizações sobre os diferentes temas da atualidade que podem ser
abordados na produção de textos. Nesse sentido, a realização de debates que envolvam várias áreas
do conhecimento, paralelamente à leitura da obra, é de grande importância para o desenvolvimento
acadêmico dos estudantes, por lhes possibilitar a ampliação das suas visões de mundo e o exercício
da formulação de teses e sua sustentação por meio de diversas estratégias argumentativas.
Professor(a), no site Brasil Escola há um texto intitulado “Como organizar e conduzir um
debate formal em sala de aula”, escrito pelo sociólogo Lucas Oliveira, que poderá ajudálo(a) no planejamento e na condução da atividade aqui proposta.

Pós-leitura
EXTRAPOLANDO A OBRA – UMA DISCUSSÃO SOBRE A VACINA
Na matéria jornalística intitulada “Entenda como funciona a vacina contra o HIV estudada na
UFMG”, publicada em fevereiro de 2021, a revista Galileu noticia a participação de cientistas da
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em uma pesquisa que visa ao desenvolvimento
de uma vacina capaz de pôr fim à epidemia provocada pelo vírus HIV. Ao longo do texto,
são fornecidas informações acerca do estudo, que à época da publicação da referida matéria
estava na terceira fase, bem como das razões que justificam as dificuldades enfrentadas, pela
comunidade científica, para a produção de um imunizante eficaz contra esse agente infeccioso
que, embora atualmente cause bem menos mortes, só em 2019 foi responsável pela perda de
690 mil vidas ao redor do mundo.
Considerando o destaque que o debate sobre a importância da vacinação adquiriu nos
últimos tempos, sobretudo em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, a leitura
de Pílulas azuis e o texto jornalístico aqui citado podem servir como introdução a uma
interessante discussão sobre a temática das vacinas, que contemple desde os seus princípios
de funcionamento e os processos de desenvolvimento até os impactos da vacinação em
massa sobre a saúde pública. Essa discussão, que deve ser coordenada pelos professores da
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e ocorrer após a leitura da graphic novel
de Frederik Peeters, também pode contemplar os diversos tipos de vacinas existentes e
se desdobrar nas características biológicas do HIV que tanto dificultam a criação de uma
vacina com eficácia comprovada. É possível, ainda, propor um trabalho investigativo sobre
as tentativas anteriores à da UFMG de produção de um imunizante contra o vírus da AIDS
e as razões que levaram esses estudos a não terem êxito.

APROFUNDAMENTO
Professor(a), ao
realizar um estudo
da obra, levando
em consideração os
aspectos sinalizados
nesta seção, é
possível trabalhar,
principalmente, estas
habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP03)
(EM13LP06)
(EM13LP49)
(EM13LP50)
(EM13LP53)
Linguagens e
suas Tecnologias:
(EM13LGG302)

Pílulas azuis é um livro que, para contar uma história, utiliza recursos de construção
próprios da arte sequencial. Isso significa dizer que o enredo da obra é apresentado por meio
de uma linguagem específica (que mistura palavras, imagens e recursos gráficos variados).
Assim, em um estudo da obra, é importante observar algumas das características gráficas
que ela possui.

Sobre a linguagem gráfica dos quadrinhos
Para iniciar a exploração do livro lido, não se pode perder de vista que, em uma graphic
novel, há um trabalho cuidadoso por trás da elaboração do texto, tanto no seu aspecto verbal
quanto no visual. Portanto, quando tratamos de uma obra como Pílulas azuis, é necessário
compreender o processo de leitura de uma forma mais ampla, contemplando, assim, toda
a complexidade do texto. Para ler a obra de Frederik Peeters, o leitor precisa estar atento
às várias possibilidades de construção de sentido que se estabelecem a partir da associação
entre palavras e imagens. É interessante explorar os quadrinhos individualmente, mas não
se pode deixar de lado a ideia das páginas como um todo, que possibilita a construção de
muitos sentidos.
Professor(a), após a primeira leitura, folheie novamente o livro com os seus alunos,
estimulando-os a observarem as imagens. Sinalize a importância de a obra não ser apenas
lida, mas também apreciada. Pode ser interessante dialogar com a turma sobre o estilo da
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ilustração de Peeters. Convide os estudantes a apontarem partes do livro que lhes tenham
chamado a atenção!

© Atrabile & Frederik Peeters

No que diz respeito à construção visual da obra, é interessante observar que, na graphic novel,
o autor utilizou um padrão relativamente regular para a composição das páginas, que, em sua
maioria, são organizadas em três linhas, com um ou dois quadros cada. Quando foge a essa lógica,
geralmente, Peeters deseja dar destaque a algum ponto da narrativa, como se vê, por exemplo, na
página 122, que retrata uma consulta médica a que Fred e Cati comparecem, preocupados com
a possibilidade de ele ter se contaminado com o HIV após um acidente com um preservativo.
Nessa parte da narrativa, observa-se que um dos quadros é representado com destaque em relação
aos demais que integram a página, a fim de demonstrar o medo do casal de que a transmissão do
vírus tenha se efetivado. Ao tentar convencer os protagonistas de que as chances desse contágio
eram pequenas, o médico com que se consultam, Dr. R., faz uma brincadeira e afirma que “...
o senhor tem tanta chance de ter pego AIDS quanto de cruzar com um rinoceronte branco ao
sair daqui” (p. 121), mesmo assim eles ainda temem a possibilidade. Esse temor é representado,
graficamente, pelo quadrinista, por meio da figura de um grande rinoceronte junto ao casal (p.
122). Como se vê, a cena em que o animal aparece ocupa, sozinha, uma área consideravelmente
maior do que aquela que é dedicada a todos os outros quadros da página. No contraste com a
página seguinte, 123, fica ainda mais evidente a importância que é atribuída ao rinoceronte, ou,
em outras palavras, ao medo de que Fred contraia o vírus.

Outro recurso gráfico que merece destaque pode ser observado na página 30, que narra o
momento do enredo em que Fred e Cati se aproximam. Embora as personagens já tivessem se
conhecido anteriormente, é nessa parte da história que elas de fato se conectam. No momento
em que se dá essa aproximação, os traços utilizados para representar as outras pessoas que estavam
no mesmo lugar que os protagonistas se tornam indefinidos, assemelhando-se a borrões de
tinta. Desse modo, o autor mostra o relacionamento que começava a nascer entre a dupla, o
interesse que surgiu naquele momento.
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Essa diferenciação no estilo do traço também pode ser percebida na página 23, que retrata
outro encontro do futuro casal. Dessa vez, Fred estava indo à casa de um amigo que morava
no mesmo prédio que Cati e, por acaso, eles se encontram, e ela o convida para beber algo. Ele
aceita o convite e entra na casa dela, onde tomam um chá gelado, mas, dessa vez, os dois têm
uma conversa rápida, que dura apenas cinco minutos. Para definir o momento, o autor utiliza
uma comparação: “... foi legal... como uma bolha de sabão...”. As ideias de fluidez, efemeridade
e leveza, que podem ser depreendidas dessa comparação, são perceptíveis, na ilustração, por
meio da observação dos traços utilizados para representar a janela do apartamento, local em
que Cati estava quando houve o encontro. Como se pode perceber, essa janela, primeiramente
representada com detalhes, traços fortes e marcantes, vai se tornando fluida e indefinida, como
uma bolha de sabão que some no ar.
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Outro importante aspecto a se considerar, na construção visual da narrativa, diz respeito à
opção do ilustrador, em pontos específicos da história, por focalizar ou “enquadrar” determinados
elementos essenciais. Entre as páginas 112 e 114, por exemplo, o destaque que se dá aos olhares das
personagens revela a tensão existente no momento, em que se preocupavam com a possibilidade
de ter ocorrido a transmissão do vírus para Fred durante uma relação sexual. Em outras palavras,
pode-se dizer que o foco nesses olhares permite aos leitores uma aproximação aos sentimentos
que habitavam o mundo interior das personagens, que se viam tomadas pelo medo e pela tensão.
Na página 114, que encerra a sequência narrativa construída nessa parte do enredo, é possível
observar uma cena em que são focalizadas as mãos de Fred e Cati, representando a união e a
cumplicidade do casal, que permanecia firme mesmo naquele momento difícil.

Embora as ilustrações da graphic novel sejam em preto e branco, em uma análise dos
aspectos gráficos presentes na obra, é interessante observar o modo como o autor explorou
essas cores, a fim de construir sentidos para a narrativa visual. Ao representar o início lento e
hesitante da vida sexual de Fred e Cati, Peeters acentua a utilização do preto, transmitindo,
assim, uma ideia de que os momentos eram cercados por tensão e pela insegurança, como
se vê na página 106. Por outro lado, nas páginas finais da narrativa, quando as personagens
atingem determinado equilíbrio, é possível perceber que as imagens não são tão fortemente
marcadas pelo tom escuro, mas pelo contrário: o fundo claro é representativo da ideia de
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que Fred e Cati aprenderam a lidar melhor com a própria realidade, depois de tantos
desafios que enfrentaram ao longo do tempo de relacionamento, conforme se percebe
na página 192.

Analisar os recursos utilizados na parte não verbal da graphic novel e a sua importância
para a construção de sentidos é uma tarefa interessante para ser desenvolvida em parceria
com o(a) professor(a) de Artes. Além dos recursos anteriormente sinalizados, vale observar,
também, outras características da obra, como a exploração das noções de proporcionalidade
e profundidade para a construção de sentidos.

Sobre a intertextualidade na obra
A intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros.Trata-se de um recurso
expressivo importante, que torna a experiência de leitura mais significativa, uma vez que
contribui para o enriquecimento da bagagem cultural e estética do leitor. Para perceber a
existência de relações intertextuais, é necessário ter conhecimentos prévios. Assim, quanto
mais lê, mais o leitor percebe as relações entre textos e mais desenvolve a sua capacidade
interpretativa.

Em Pílulas azuis, a intertextualidade se faz presente através de referências a produções
culturais, escritores, pensadores e artistas que merecem atenção, uma vez que podem ampliar a
compreensão acerca da obra. Nos quadrinhos reproduzidos a seguir, há exemplos que podem
ser explorados:
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Página 33: Atom Egoyan, famoso cineasta egípcio.

© Atrabile & Frederik Peeters

Página 58: Filme Contatos imediatos de terceiro grau, lançado na década de 1970 e dirigido por Steven Spielberg.

Página 165: Auguste Comte, filósofo francês que formulou a doutrina do Positivismo.
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Página 171: Oscar Wilde, escritor, poeta e dramaturgo irlandês que viveu na segunda metade do século XIX.

© Atrabile & Frederik Peeters

Página 173: Epíteto, filósofo grego.

Página 176: Burt Reynolds, ator e produtor norte-americano considerado um símbolo sexual e ícone da cultura popular americana.
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Professor(a), explore a intertextualidade presente em Pílulas azuis discutindo com os
estudantes a importância da utilização desse recurso para a construção de sentidos na obra.
Proponha que eles façam uma análise da narrativa, buscando identificar os momentos
em que aparecem as referências e, em seguida, que pesquisem sobre elas, a fim de buscar
compreender os objetivos do autor ao empregá-las.

Sobre as metáforas visuais

© Atrabile & Frederik Peeters

A metáfora, uma das figuras de linguagem mais conhecidas, é amplamente utilizada nos
textos literários. Comumente, ela se apresenta através da linguagem verbal, embora também seja
possível a sua construção no plano visual. No livro Pílulas azuis, há algumas metáforas visuais
interessantes de se analisar, a fim de perceber a força expressiva que Frederik Peeters atribui à
graphic novel através do uso desse recurso.
A partir da página 122, conforme informado na seção “Sobre a linguagem gráfica dos
quadrinhos”, a figura de um rinoceronte branco passa a representar o medo e a insegurança
de Fred e Cati diante da possibilidade de ele se contaminar com o vírus HIV. Esse animal
surge na narrativa após o médico responsável pelo acompanhamento do casal, Dr. R., afirmar
que a chance de o temido contágio ocorrer era tão pequena quanto a probabilidade de Fred
cruzar com um ao sair da consulta. Na página 125, o grande mamífero volta a aparecer,
como se estivesse observando ou perseguindo o casal, representando, assim, a dificuldade
de se libertarem de ideias sensacionalistas e clichês sociais relacionados à doença de Cati
e seu filho.

Entre as páginas 148 e 149, percebe-se a presença de uma nova sequência narrativa que
explora a figura do rinoceronte. Nessa parte do enredo, porém, Fred está refletindo acerca do
processo de amadurecimento vivenciado por ele e Cati, que souberam “extrair o lado bom das
coisas”, atingindo certa tranquilidade em suas vidas. Nesse contexto, uma sequência de oito
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quadros é representativa desse processo que está sendo vivenciado pelos protagonistas. Em um
primeiro momento, a narrativa visual focaliza um pé humano e uma pata de rinoceronte e, em
seguida, mostra uma cena em que Fred caminha sem olhar para trás, sendo seguido pelo animal.
A grande metáfora da superação das inseguranças que há muito atormentavam o protagonista
se constrói no momento que ele toma coragem de se virar para procurar o grande mamífero
e percebe o seu desaparecimento.

© Atrabile & Frederik Peeters

Essa exploração da figura do rinoceronte é retomada, ainda, na parte final da obra, inaugurando
uma seção que foi inserida na graphic novel anos depois da sua publicação original. Por meio dessa
seção, o autor mostra como estavam os integrantes da família Peeters, passados treze anos desde a
publicação da obra: Cati permaneceu bem, com a doença controlada, seu filho cresceu e também
conseguiu estabilizar o vírus no seu organismo e, além disso, o casal teve uma filha, que não é
soropositiva. Nesse contexto, o grande e ameaçador animal dá lugar a um mero brinquedo inflável,
incapaz de aterrorizar alguém.
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Outra passagem da narrativa em que ocorre a exploração metafórica da linguagem visual
pode ser observada entre as páginas 133 e 134, que retrata os sentimentos de Cati nos momentos
em que se identificava como pessoa soropositiva e vivenciava, de forma expressiva, a sua relação
instável e conflituosa com a doença. Nessa parte do enredo, o autor representa a protagonista
feminina encolhida, em posição fetal e com os olhos arregalados, como se tomada pelo pânico.
Em alguns momentos, também, ele a retrata cercada por arame farpado, a fim de demonstrar a
ideia de que a esposa “...parecia se ver como a personificação da doença, como se ela própria
fosse o vírus, com todos os seus perigos...” (p. 134).
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Ainda em relação às metáforas visuais, é interessante destacar uma passagem da página 30,
que é bem semelhante à capa da graphic novel. Nessa parte do enredo, Fred e Cati estão em uma
festa na casa de Alex, vizinho dela, e a protagonista, que não fazia parte do círculo de pessoas que
o futuro marido frequentava, estava sozinha em um sofá, “como numa jangada”. Depois disso, o
casal se aproxima e começa a interagir. Nesse momento, nasce uma forte conexão entre eles, que
se envolvem a tal ponto em uma conversa que deixam de se importar com tudo e todos que
estavam à sua volta. É como se Fred tivesse “subido na jangada” de Cati e ali permanecido, à deriva,
deixando-se levar pelo destino.

© Atrabile & Frederik Peeters

Essa imagem da jangada também se faz presente em outra parte da narrativa, na página 132,
como uma representação de que a relação de Cati e Fred “...tem vida própria, carregando-os e
impondo-lhes seu ritmo imprevisível, sem nunca perder o fôlego”.

Professor(a), proponha à turma uma leitura das metáforas visuais. Oriente os estudantes
a levantarem hipóteses que justifiquem as escolhas de Frederik Peeters em relação aos
elementos que constituem as imagens e às associações realizadas. Sinalize a importância
de observarem os momentos da narrativa em que as representações metafóricas aparecem,
a fim de concluir os prováveis objetivos do autor ao empregá-las.
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Sobre a metalinguagem
A metalinguagem é um processo em que a linguagem se volta sobre si mesma, ou seja, ela
é utilizada como tema e conteúdo daquilo que será escrito. A origem da palavra remete
aos estudos do pensador russo Roman Jakobson, que, no início dos anos 1960, definiu em
seis as funções da linguagem: conativa, emotiva, fática, poética, referencial e metalinguística.
São exemplos de metalinguagem: um filme que trata da temática de como se fazer um
filme, uma música sobre a música, uma pintura com a imagem de alguém pintando e
assim por diante.

© Atrabile & Frederik Peeters

Devido ao caráter autobiográfico de Pílulas azuis, o autor Frederik Peeters faz a exploração
da metalinguagem em diferentes momentos da narrativa, como na página 45, em que Fred
considera a possibilidade de fazer uma HQ sobre a própria história para contar aos seus pais a
respeito da doença de Cati.

© Atrabile & Frederik Peeters

Outra parte da obra em que essa exploração metalinguística fica evidente se situa entre
as páginas 186 e 188, em que Fred relata ter estado por três meses envolvido com a produção
dela e, por isso, afirma ser necessário desfazer “essa confusão entre narrativa e realidade”, para,
finalmente, desfrutar de uma viagem de férias com a família.
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© Atrabile & Frederik Peeters

Nas páginas 194 e 195, é apresentado um Post Scriptum em que Cati demonstra para Fred a sua
insegurança diante do lançamento da HQ e o medo de que o fato de a sua história se tornar pública
possa lhe trazer consequências indesejáveis. Nessa parte, o casal conversa sobre os acontecimentos
recentes da própria vida e sobre a necessidade de que a obra do quadrinista seja publicada: “...E
afinal, tudo isso é uma viagem... uma aventura... se não publicássemos, seria como fazer um monte
de fotos de um momento intenso num lugar exótico... e nunca revelar o filme...” (p. 195).

© Atrabile & Frederik Peeters

Uma última passagem da obra que se revela essencial para a compreensão do modo como se
dá a exploração da metalinguagem está situada entre as páginas 199 e 206. Nessa parte, que não
existia na versão original de Pílulas azuis, tendo sido acrescentada na edição brasileira, o autor
apresenta três sequências narrativas que se assemelham a entrevistas, feitas com os membros de
sua família: Cati, o filho (que já está com 16 anos) e uma filha que não havia sido incluída no
enredo até então, já que seu nascimento ocorreu quando o texto da obra já havia sido concluído.
Por meio dessas páginas finais, os leitores têm informações sobre como estão as personagens da
família Peeters treze anos após a publicação da obra original, além de conhecerem as impressões
das personagens acerca da HQ e a importância que a obra adquiriu para elas.
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© Atrabile & Frederik Peeters

Um estímulo à escrita literária: o conto psicológico
Pílulas azuis é uma obra que, valendo-se das palavras e das imagens, permite aos
leitores uma percepção aprofundada acerca do modo como as personagens lidam com as
diferentes ações que ocorrem ao longo do enredo, como o turbilhão de emoções em que
Fred mergulha ao descobrir que Cati é portadora do vírus HIV, os momentos repletos de
tensão em que os protagonistas temem o contágio de Fred ou, ainda, os altos e baixos que
o casal enfrenta em virtude da relação instável e conflituosa que Cati estabelece com o
vírus. Essa característica do livro permite a sua exploração em uma interessante atividade
de escrita literária, que vise à produção de contos psicológicos. Você já ouviu falar nesse
gênero, professor(a)?
Conto psicológico é uma narrativa curta, geralmente escrita na primeira pessoa do

singular. Trata-se de um texto centrado no eu interior da personagem, quase sempre
única. Isso quer dizer que, nos textos desse gênero, as reflexões são mais importantes
do que os fatos/as ações, uma vez que se tornam pretextos para aguçar e registrar o
fluxo do pensamento. Na construção do enredo, é comum a quebra da linearidade,
através de saltos e recuos no tempo. Comumente, a personagem passa por situações
inusitadas, incompreensíveis às demais pessoas, e o esforço do contista psicológico é
materializar e registrar tais situações, de modo que o leitor possa conhecê-las e vivenciálas intensamente.
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© Atrabile & Frederik Peeters
© Atrabile & Frederik Peeters

© Atrabile & Frederik Peeters

Em alguns momentos do enredo de Pílulas azuis, Frederik Peeters permite ao leitor
compreender a intensidade dos sentimentos que povoam o mundo interior das personagens,
como entre as páginas 36 e 38, em que Cati revela a sua condição de soropositiva para o futuro
marido. Alguns excertos dessas páginas são reproduzidos a seguir.

Professor(a), que tal propor aos estudantes que recontem a parte da narrativa de Frederik
Peeters anteriormente citada (páginas 36 a 38) em forma de contos psicológicos? Nesses
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textos, as ações devem estar em segundo plano; o mais importante deve ser mostrar, através de
uma linguagem literária, todo o carrossel de emoções que tomou conta do protagonista nesse
momento da sua vida. Aproveite para acompanhar a turma nessa tarefa e se aventurar na escrita
também! Seria muito interessante, ao final do exercício, comparar os vários contos produzidos.
Para ajudá-lo(a) no planejamento da atividade, uma dica: a escritora Clarice Lispector é
uma forte referência na produção de contos psicológicos, devido à qualidade literária dos seus
textos. “Restos de Carnaval” é um exemplo que pode ser lido e analisado em uma aula sobre o
gênero. Outro conto que também pode ser interessante para motivar um trabalho pedagógico
é “A partida”, de Osman Lins, uma história envolvente e bastante propícia para orientar a
sistematização das características desse tipo de narrativa.

REPRODUÇÃO/EDITORA ÁTICA

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
Livro Depois daquela viagem, de Valéria Piassa Polizzi, publicado pela
Editora Ática.A adolescente Valéria narra como contraiu o vírus HIV durante
uma relação sem preservativo com o namorado e conta como convive com
a doença. Uma leitura indispensável para a educação de adolescentes.

REPRODUÇÃO/HB

Disponível em: <http://bit.ly/3un7BMB>. Acesso em: 14 abr. 2021.

Livro Cartas, de Caio Fernando de Abreu, escritor gaúcho que era
portador do vírus HIV. É composto por cartas enviadas por Caio a Maria
Adelaide Amaral, Hilda Hilst, Flora Süssekind, Cida Moreira, Gilberto
Gawronski, Jacqueline Cantore, João Silvério Trevisan, Mario Prata,
entre outros. Por iniciativa de Heloisa Buarque de Hollanda, a presente
edição das cartas de Caio foi publicada em homenagem aos vinte anos
de sua morte, ocorrida em 1996, e foi atualizada e enriquecida pelo
acréscimo de cartas e cartões que traçam sua vida profissional e suas
inquietações pessoais. Com prefácio e organização de Italo Moriconi,
a edição foi publicada exclusivamente em e-book.

REPRODUÇÃO/COLUMBIA PICTURES

Adaptado de: <https://bit.ly/3tBX1k6>. Acesso em: 12 fev. 2021.

Filme Cazuza: o tempo não para, lançado em 2004. Cazuza foi a face
mais famosa do HIV/AIDS no Brasil. Em 1989, o ídolo do rock se tornou
a primeira celebridade brasileira a revelar ser soropositiva, quase um ano
antes de morrer, aos 32 anos de idade. O longa-metragem estrelado por
Daniel de Oliveira abre espaço para um retrato completo do homem e do
artista que levou a AIDS para o domínio público no Brasil.
Adaptado de: <https://bit.ly/3bzlCOC>. Acesso em: 14 abr. 2021.
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REPRODUÇÃO/DESCOLONIZA FILMES

Documentário Carta para além dos muros, dirigido por André Canto
e lançado em 2019. Narra a trajetória histórica do vírus HIV e da AIDS
no imaginário brasileiro, desde a epidemia que tomou o mundo e deixou
milhares de vítimas nas décadas de 1980 e 1990, até os dias atuais. Através
de entrevistas com médicos, pessoas que vivem com o vírus, ministros,
personalidades e representantes de movimentos conscientizadores sobre a
epidemia, o diretor propõe uma reflexão sobre a evolução dos tratamentos
e os desafios e estigmas ainda enfrentados por portadores do HIV.

REPRODUÇÃO/EDITORA NEMO

Disponível em: <https://bit.ly/2P7LB8h>. Acesso em: 14 abr. 2021.

A premiada série de ficção científica Aâma, criada
pelo quadrinista suíço Frederik Peeters, passa-se em um
futuro distante. Nela, Verloc Nim acorda com amnésia,
perdido num planeta inóspito. Graças a um diário que o
gorila-robô Churchill lhe entrega, ele começa a acessar
seu passado. Verloc descobre então que leva uma vida
miserável, que perdeu o trabalho, a esposa e a filha. Em
meio a tudo, seu irmão o leva numa viagem com o
objetivo de recuperar um misterioso produto científico.
Mas as coisas parecem não ter saído como eles esperavam.
Aventura e suspense futurista, num ambiente alienígena,
são os ingredientes desta nova e arrebatadora série.

REPRODUÇÃO/EDITORA NEMO

Adaptado de: <http://bit.ly/3qSNaVv>. Acesso em: 14 abr. 2021.

Apenas vinte anos após Pílulas azuis, Frederik Peeters volta a contar sua
história, mas desta vez troca o “eu” pelo “ele” e, usando seu avatar “Oleg”,
apaga suas pegadas e se esquiva da armadilha da trivialidade.
Por meio dessas crônicas da vida contemporânea – por vezes engraçadas,
incisivas, comoventes e até surpreendentes –, ele levanta (parcialmente) o
véu que cobre seu trabalho e seu cotidiano de artista, e, ao fazê-lo, aponta
uma série de contradições que assombram nosso tempo: a ultramodernidade
tecnológica e o pensamento reacionário, o culto à superficialidade e a busca
pela autenticidade, a superabundância e a confusão.
Oleg também pode ser lido simplesmente como uma bela declaração de amor do autor
àqueles que lhe são mais próximos – e como um lembrete de onde reside a força que nos
permite sublimar o banal e enfrentar a adversidade.
Adaptado de: <http://bit.ly/3khabiB>. Acesso em: 14 abr. 2021.
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DISPONÍVEL EM:

• Matéria jornalística “Como surgiu a AIDS?”, publicada na revista Superinteressante em
março de 2020.

<http://bit.ly/3bvqunQ>.
Acesso em: 19 abr. 2021.

DISPONÍVEL EM:

• Série de reportagens “AIDS: a hora da decisão”, escrita por Martha San Juan França
e Gabriela Scheinberg, e publicada pela revista Galileu.

<http://bit.ly/3qRzOZN>.
Acesso em: 19 abr. 2021.

DISPONÍVEL EM:

• Matéria jornalística “Fenômeno dos ‘booktubers’ difunde clássicos literários para
público jovem”, escrita por Felipe Cherubin e publicada em 2017, pelo jornal Estadão.

<https://bit.ly/2Z49sax>.
Acesso em: 19 abr. 2021.
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de leitores.
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à leitura no Ensino Básico para além das práticas usuais. Com uma linguagem fluida e
acessível, o autor discute pontos importantes da relação entre literatura e educação, propõe
a construção de uma comunidade de leitores nas salas de aula e sugere oficinas para o
professor adaptar seu trabalho ao letramento literário.
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trabalho essencial, repleto de valiosas teorias e técnicas fáceis de serem aplicadas.
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Adotando a perspectiva teórica da Linguística Textual, as autoras discutem, nos seis capítulos
que compõem a obra, o fenômeno da intertextualidade, bem como suas categorizações. Ao
longo do livro, há estudos teóricos sobre o tema e exemplos de textos que circulam em
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Este artigo, produzido pela professora Magda Soares, uma das mais importantes referências
em relação aos estudos sobre letramento no Brasil, foi produzido para uma conferência
para professores, no encontro O Jogo do Livro Infantil II – a Leitura, promovido pelo Centro
de Alfabetização, Leitura e escrita (CEALE) da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). No texto, a autora sinaliza que, ao se tornar “saber
escolar”, é inevitável que a literatura se escolarize. A partir daí, a autora discute as formas
de se fazer adequadamente esse processo de escolarização da literatura.

MATERIAL DIGITAL DO PROFESSOR – PÍ LULAS A Z U I S

33

ROSENBLATT, Louise. La literatura como exploración. Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica de Espana, 2002.
Na pioneira obra La literatura como exploración, publicada originalmente em 1938, a
pesquisadora norte-americana Louise Rosenblatt defende a concepção de que a literatura,
ao se relacionar com o leitor, oferece a ele uma verdadeira experiência humana fundamental,
ou seja, propicia-lhe o contato com um conhecimento de mundo, bem como a um
discernimento para tornar a sua vida um processo mais humano.
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