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CARTA AO(À) PROFESSOR(A)
Caro(a) professor(a),
É com prazer que o(a) convidamos à leitura e à
exploração do Material Digital do Professor, um registro que possibilita um trabalho literário formativo
e interdisciplinar, bem como analítico, propositivo e
integrador de diferentes áreas do conhecimento. Este
material objetiva auxiliá-lo(a) no trabalho em sala de
aula com o livro A gigantesca barba do mal, de Stephen
Collins, uma inovadora graphic novel (romance gráfico)
que lembra a linguagem das Histórias em Quadrinhos
(HQs), sugere espaços (hiper)modernos e midiatizados, e tem a densidade dramática dos romances.
De forma planejada, serão apresentadas neste material digital referências intertextuais, orientações, estratégias definidas e sugestões que poderão expandir seus
estudos, enriquecer seus projetos político-pedagógicos
e contribuir para o avanço da aprendizagem dos(as)
estudantes, inclusive refletindo sobre suas dificuldades
de aprendizagem e modos de tornar o conhecimento
mais interativo, dinâmico, atrativo e vinculado aos projetos de vida dos(as) alunos(as).Afinal, o Ensino Médio
passa por um amplo processo de reformulação que
tem como propósito promover uma trajetória escolar
que faça mais sentido e favoreça engajamento dos(as)
alunos(as), em observação a demandas e desafios da
sociedade contemporânea.
Os conteúdos aqui abordados darão subsídios
a atividades individuais e coletivas, demonstrativas
do que implica trabalhar alinhado à Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), mobilizando conhecimentos, habilidades e valores para resolver demandas
da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do
mundo do trabalho.
O caráter transversal deste material digital procura
contemplar as diversas áreas do saber, como Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia,
Sociologia e Filosofia), Ciências da Natureza e suas
Tecnologias (Biologia, Física e Química), Matemática
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

e suas Tecnologias (Matemática) e Linguagens e suas
Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e
Língua Portuguesa); ressalta nas atividades propositivas
a importância do ganho de autonomia intelectual na
vida do jovem estudante e sugere, como forma de
facilitar o trabalho em sala de aula, a formação disciplinar do(a) professor(a) indicado(a) para trabalhar, de
forma prioritária, com cada segmento ou conteúdo
correspondente à obra literária em questão.
Os procedimentos para mapear conhecimentos,
organizar atividades, incrementar a interação entre
estudantes de diferentes perfis e enfatizar o protagonismo dos(as) alunos(as) serão sempre apresentados,
a saber, em estrutura tríade de atividade: pré-leitura,
leitura e pós-leitura. Sugestões complementares e
de aprofundamento também farão parte da estrutura
deste manual.
Em valorização ao desenvolvimento do pensamento crítico e às propostas de estímulo ao jovem
estudante no que tange ao seu futuro pessoal e profissional, este material digital fomenta exercícios de
autoconhecimento e sugere discussões sobre atuação
social responsável. Apresenta, ainda, projetos, jornadas coletivas, troca de ideias e debates relacionados
aos modos de resolução de problemas e conflitos, à
investigação e às demandas da vida contemporânea,
buscando conexão com o universo jovem.
Consideramos que, por meio de atividades de nível
inferencial nos processos de leitura, a consciência que
os(as) alunos(as) têm acerca de sua bagagem cultural
será expandida, com ganho de autoconfiança e envolvimento baseado em aprendizados colaborativos,
como sujeitos proativos e com autonomia para emitir
e tomar decisões.
Obras literárias – contos, romances, poemas, crônicas, antologias etc. – que, em seus apelos e temas,
criam um espontâneo interesse leitor ou ganchos
interdisciplinares motivadores devem ser bem-vindas
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e valorizadas em sala de aula, uma vez que na nova
flexibilização curricular os(as) estudantes estarão (cada
vez mais) aptos(as) a escolher parte do seu percurso
educativo, de forma a conectar o que aprendem com
seus interesses e projetos de vida.
A respeito do uso da literatura na escola, esta não
deve ser inadequadamente escolarizada, conforme nos
ensina a professora e pesquisadora Magda Soares,1 ou
seja, é preciso cuidar para que a literatura não esteja a
serviço exclusivo da função pedagógica, do ensino de
conteúdos e da verificação de aprendizagens.A literatura,
em suas múltiplas funcionalidades e aspectos de fruição,
deve ser apresentada aos(às) alunos(as) como oportunidade imaginativa. No planejamento escolar, durante
a seleção de obras e gêneros, deve ser levado a sério o
firme compromisso com a educação integral do aluno.
A gigantesca barba do mal aguça nos leitores a sensibilidade para conhecer mais a fundo o outro – tão diverso
e por vezes incompreendido ou excluído por conta da
pressão de padrões de comportamento. A força imaginativa das composições sequenciadas em estilo graphic
novel cria significativa abertura estética e reflexiva na
leitura, em estímulo ao autoconhecimento – conhecimento de si mesmo, características próprias, sentimentos,
inclinações – e em respeito à diversidade.
A trama adentra grandes áreas do conhecimento
(Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas) e pode ser consistentemente trabalhada em sala de aula em conteúdos, por exemplo,
de História, Arte, Sociologia e Língua Portuguesa.
Esse livro, professor(a), motiva abordagens intertextuais e interpretativas diversas, ricas em efeitos expressivos
verbais e visuais, interessantes para debates e troca de
ideias, além de fomentar indagações relacionadas à vida
social e às formas de participação social urbanas não
institucionalizadas – ora engajadas, ora alienadas.
Como orientação geral, vale observar que as atividades deste material digital – relativas à conduta
humana, às formas de organização social, à simbolização dos padrões de comportamento social, à espetacularização midiática das notícias, ao modo de
1

A esse respeito, veja o artigo da professora Magda Soares: SOARES, Magda. A
escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, A. A. M.; BRANDÃO,
H. M. B.; MACHADO, M. Zélia V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o
jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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agir em sociedade e à tomada de consciência do eu,
do outro e de nós – abordam sobretudo conteúdos
de Língua Portuguesa, dada a especificidade da obra,
mas de modo conjuntural e interdisciplinar dialogam
com os campos da Arte, da Filosofia, da Sociologia,
da História e da Geografia. Aliás, a fim de explicitar
como fonte objetiva as habilidades e competências
trabalhadas segundo a BNCC, as principais atividades
serão identificadas por códigos alfanuméricos.
Este material digital foi especialmente feito para
você! Subsídios para planejamentos individuais e
coletivos, jogos de significação, atividades de interpretação crítica, debates de enfrentamento, aprofundamentos enriquecidos com ações interlocutórias,
materiais de orientação e de engajamento dos(as)
estudantes nas aprendizagens, assim como orientações
claras para motivar os(as) estudantes a atingir um alto
nível inferencial nos processos de leitura: eis a proposta conjuntural deste material pedagógico-literário,
elaborado para sua fruição e mediação, professor(a).
Visite o acervo literário da escola, conheça este
e outros livros, professor(a).
Boa leitura!

Sobre o autor
Stephen Collins é um ilustrador, cartunista e autor
londrino. Já publicou livros ilustrados, tirinhas, artigos,
editoriais/colunas e produziu páginas de muitas revistas. Seu trabalho artístico vem correndo o mundo por
meio de edições, contos e quadrinhos que semanalmente são publicados na revista The Guardian Weekend.
Como profissional de artes gráficas, já trabalhou para:
BBC News, The Guardian, It’s Nice That, Forbidden
Planet, Guardian Review, Creative Review, NPR, AV
Club. Collins gosta muito de trabalhar com guache e
tinta sobre papel.
Em 2013, publicou sua história em quadrinhos
de estreia, The Gigantic Beard That Was Evil, que logo
foi selecionada para o prêmio Waterstones Book of
The Year. A gigantesca barba do mal – tradução para o
português – tornou-se um best-seller, finalista e vencedor de importantes premiações. Em 2018, Collins
ilustrou seu primeiro livro infantil, Baby’s First Bank
Heist (Bloomsbury).
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PARA SABER MAIS SOBRE O AUTOR, VISITE:
P Página oficial de Stephen Collins:
<http://www.stephencollinsillustration.com/>.
P Vídeos sobre seu processo criativo e obras
impressas de sua autoria (audiovisual em inglês):
<http://bit.ly/2OC01Nx>.

Sobre a obra
A trama gira em torno de um território e seus
limites. Escrito por Stephen Collins em 2013, A gigantesca barba do mal, fundamentalmente, discute em
seu enredo o que um acontecimento bizarro é capaz
de provocar numa sociedade com costumes previsíveis e rígidos limites. Na ilha de Aqui, a população
jamais se confronta com a desordem, o dissenso ou
o diferente. Parece que tudo que fazem é mecânico,
esquecido de propósitos essenciais e, de certo modo,
irrefletido. A liberdade e a espontaneidade de Dave,
o protagonista, já eram limitadas, e agora – no dia
em que tudo mudou – são duramente afetadas por
novos condicionamentos e diretrizes do meio social, a partir do momento em que sua Barba cresce
de modo indomável. Tal fato, alarmante para a ilha,
desencadeia uma série de tomadas de decisão. Para
os donos do poder, uma ação imediata é fundamental, porque depois da Barba de Dave nada é como
“deveria ser”. Medidas de controle e segregação
colocam em xeque a condição humana através dos
limitados direitos de ir e vir de Dave, assim como
seu isolamento forçado, perda do emprego, exposição
midiática, constante monitoramento e expulsão do
território (empregatício e comercial) cêntrico –
Dave representa o excêntrico. A obra tem potencial
para fomentar a interlocução e as reflexões éticas,
em observação a comportamentos sociais integrados
a um amplo retrato social. O gênero literário reflete
o estilo moderno de romances gráficos engajados
em questões da atualidade, e a história é estruturada,
textual e visualmente, conforme uma performance
sequencial afim às HQs. O livro é um best-seller e,
desde 2013, tem sido vencedor e finalista de prêmios
internacionais.
A gigantesca barba do mal é ousado e inovador
mesmo aos olhos de leitores muito experientes.
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A linguagem visual, expressiva e aguda, apropria-se
inventivamente do conhecimento de banda desenhada
(quadrinhos sequenciais) para nos apresentar um romance gráfico que edita a vida de um cidadão comum,
pacato, previsível, acostumado às rotinas de sua ilha, aos
passatempos repetitivos e ao trabalho nada criativo, um
sujeito imerso em regularidades que tem de reprimir
tensões emocionais e profissionais, e por isso vive tão
desanimado e – aparentemente – conformado com a
organização à sua volta.
PARA SABER MAIS
Na seção “Aprofundamento” você encontra a
definição de “banda desenhada”, e sua relação
com HQs e mangás.

O enredo de A gigantesca barba do mal trabalha
questões consistentes e pertinentes ao nosso século: o
julgamento pelas aparências; a pressão do mundo corporativo moderno; as segregações sociais; os modismos
efêmeros; a penetração da mídia na vida da população;
a exploração da imagem do outro; o sensacionalismo; a
solidão nas grandes cidades; a morte da sociabilidade; o
isolamento social crescente; a sensação de anonimato ou
invisibilidade; o mundo engrenado por máquinas. Nos
limites de Aqui falta espaço ao dissenso, tão bem-vindo
nas democracias e nos debates, enquanto o consenso
vive impregnado dos temperos televisivos e as pessoas
lembram em suas atitudes o efeito manada – no qual
um sujeito segue o comportamento dos outros, às vezes
alienada e inconsequentemente.
Livros como este, sugestivos e provocativos, são muito importantes quando associados à produção textual,
ao intercâmbio de ideias e às oficinas de criação – via
planejamentos pedagógicos.
O autor, Stephen Collins, pelo viés das artes gráficas
e de uma narrativa literária experimental bem inventiva, provoca na mente leitora uma série de indagações,
como a apresentação introdutória de Aqui e Lá – territórios ficcionais.Assim, ao folhear e explorar a obra nos
encontramos diante de usuais decodificações – absorção
da estruturação de palavras (morfologia), percepção
da organização das palavras em frases (sintaxe) e do
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significado das palavras (semântica) no contexto – mas
diante de sutis e complexas interpretações visuais e
simbólicas. Somos motivados a exercitar habilidades
inferenciais e uma postura crítica, socialmente engajada, portanto, não alienada, para os acontecimentos
do mundo contemporâneo. Dessa forma, A gigantesca
barba do mal abarca conteúdo textual, visual, repertorial, estético, cultural, político, publicitário, midiático,
psicológico, filosófico e social.
A linguagem visual responde à capacidade do ilustrador de apresentar ideias sequenciais em etapas, segundo uma forma de arte inteligível ao leitor.A linguagem
verbal é usada de modo sucinto, estratégico e complementar às ilustrações. No entanto, ainda que restrita
ao essencial, a parte frasal não é lacônica, mas muito
expressiva no contexto para o entendimento da trama.
O texto verbal, conforme podemos observar, está
presente tanto dentro quanto fora dos quadrinhos
ilustrados; ora aparece em balões, ora acoplado a representações ilustradas de mídias urbanas ou editoriais: placas, letreiros, legendas televisivas, periódicos,
gráficos, capas, quadro de regras, faixas etc. Esse uso
de diferentes recursos de linguagem gráfica, visual, conjugada com livros, filmes, programas de TV e
outras mídias é conhecido como “multimodalidade”.
PARA SABER MAIS
Na seção “Aprofundamento” você encontra mais
informações sobre o termo “multimodalidade”.
Todos esses detalhes trazem originalidade e pluralidade para o modo de contar a história em A gigantesca
barba do mal, assim como reafirmam um certo hibridismo no estilo de Stephen Collins, povoado por cenas
fantásticas e metatextos.
A natureza da história é ficcional, e o protagonista
(Dave) e os personagens secundários são apresentados ao leitor mediante a revelação de características
próprias, mas tudo é propositalmente muito sutil na
trama, pois na ilha de Aqui as identidades individuais
assimilaram modos de ser padronizados, e as liberdades de escolha são restritas, assim como as emoções
parecem blindadas ou ausentes. O conformismo tomou conta da sociedade. As relações são indiferentes.
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Os propósitos e os valores por trás das ações foram
esquecidos. O jornalismo é factual – isto é, atém-se
aos fatos sem buscar interpretá-los. As soluções são
técnicas e pouco humanas. Todos estão nitidamente
sob a influência da cultura dominante e do meio social que – veladamente – os iguala, padroniza, achata
e robotiza. Os homens e as mulheres têm uma aparência exterior compungida e estão impregnados de
dispersão (ética, moral, revolucionária). A Barba de
Dave é que os capacita a outras formas de ver e sentir.

Relacionando obra, tema e gênero
TEMÁTICAS
A literatura é de grande importância para a sociedade porque é um instrumento poderoso de comunicação e interação social. Por isso, professor(a),
o tema central de uma obra, bem como os assuntos
complementares que atravessam o livro, pode fomentar
contextualização de ideias, circulação (transdisciplinar)
de saberes e ricas atividades (individuais e coletivas)
de aprendizagem – núcleos de estudos, como debates
e fóruns; elaboração de textos; pesquisas de campo;
visitas guiadas; projetos-piloto; interações argumentativas de formação de opinião; oficinas criativas; e
diálogos intertextuais que promovam situações de
trabalho colaborativas.
No caso específico do livro A gigantesca barba do
mal, estamos diante de uma história realisticamente
inconcebível – a Barba cresce para além dos limites de
uma cidade –, mas que de forma imaginativa toca as
nossas vidas, ao simular via imagens impressas e mentais o cotidiano (hiper)moderno, o perfil individualista
das pessoas, o ambiente corporativo não amistoso, as
pressões midiáticas do século XXI, o sensacionalismo
e as diversas formas de alienação.
Por meio da leitura, ganhamos acesso a temas relevantes para exercícios de debate e inferência, afinal
os romances gráficos costumam valorizar a multidimensionalidade representacional dos personagens em
cena, as idiossincrasias e a diversidade de tipos sociais.
Mas uma das grandes sacadas de Stephen Collins é
justamente seguir na contramão: em A gigantesca barba do mal o que predomina é a homogeneidade, os
6

padrões. Há um senso coletivo, mas não o sentimento
comunitário. As pessoas agem de forma muito parecida, quase que maquinalmente; são em grande parte
autocentradas, individualistas, apáticas, pouco expressivas. E, quando se mobilizam, também seguem um
efeito manada. Os personagens representados ilustram
muito mais uma sociedade alienada, corrompida por
tendências “modeláveis”, influenciada pelas mídias e
à mercê dos acontecimentos do que, de fato, sujeitos conscientes, engajados e preocupados uns com
os outros socialmente. A razão, tão valorizada na
ilha de Aqui, evidencia contrastes, perdas do senso,
alheamento social. As cíclicas repetições cotidianas, a
organização ideologizada e a própria existência dessa
cidade sob meticuloso controle ressaltam antíteses
para o leitor refletir: a narrativa expressa que, embora tudo fosse perfeito, “ninguém queria realmente
morar ali” (p. 26).
PARA SABER MAIS
O termo dicionarizado “alienado” denomina:
“aquele que sofre de alienação, que vive sem
conhecer ou compreender os fatores sociais,
políticos e culturais que o condicionam e os
impulsos íntimos que o levam a agir da maneira que age; aquele que, voluntariamente ou
não, se mantém distanciado das realidades que
o cercam”.
Fonte: NOGUEIRA, Fernando. O artífice. Cidadania & Cultura,
19 abr. 2016. Disponível em: <http://bit.ly/3s6GT8L>. Acesso
em: 12 fev. 2021.

Compreendemos que o saber humano não vem
somente das aprendizagens formais, educacionais, mas
também da vivência social, que nos coloca em contato
com o outro e o meio:
As três grandes formas da alienação (social, econômica e intelectual) são a causa do surgimento, da
implantação e do fortalecimento da ideologia. Portanto, observa-se que a alienação se exprime numa
“teoria” do conhecimento espontânea, formando
o senso comum da sociedade […].
Educação é uma prática social que visa ao desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades,
habilidades e competências. A educação, portanto,
não se restringe à escola – é algo bem mais amplo,
complexo e que se enfraquece quando há defasagens
em sociabilidade.
Fonte:TIPOS de alienação existentes na sociedade. Portal Educação. Disponível em: <http://bit.ly/2ZnhPye>. Acesso em:
12 fev. 2021.

Por isso, professor(a), os assuntos que a seguir
vamos apresentar contribuem potencialmente para
uma bagagem de experiências que, trabalhadas de
modo integrado e não fragmentado, podem incrementar de forma expressiva planos de aula, bem
como contribuir para a formação humana e profissional dos(as) estudantes.
Uma das temáticas de A gigantesca barba do mal é
a alienação coletiva. Há um narrador que nos parece
onisciente, conhecedor da história e sensível às idiossincrasias humanas (pensamentos, desejos, reações),
apesar de não saber tudo a respeito dos personagens
(simbólicos) em cena.

EDUCAÇÃO FORMAL

EDUCAÇÃO INFORMAL

Possui reconhecimento oficial e abrange
o âmbito escolar, níveis, graus, currículos
e diplomas. O saber é apresentado formalmente por meio das disciplinas escolares e é mediado por um educador.

Conhecimento adquirido por meio da
vivência e da interação social. Não há
formalidade de lugar, horário ou currículo. A aprendizagem informal ocorre
espontaneamente.

Fonte: SOUSA, Rafaela. Educação. Brasil Escola. Disponível em: <http://bit.ly/3quDYXh>. Acesso em: 12 fev. 2021.
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O termo “alienação” remete à separação ou à dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial
da sua natureza ou da sociedade, muitas vezes resultando em sensações ou sentimentos de impotência e
desamparo. Contudo, para além da alienação, vários
outros assuntos e abordagens na obra são propulsores
e podem desencadear ricas discussões argumentativas, rodas de conversa indagativas, dinâmicos debates,
intercâmbio de ideias e produções textuais.
A gigantesca barba do mal também problematiza
ações humanas segregadoras, ilustra nuances de
uma vida social espetacularizada, superexposta nas
coberturas televisivas, sob holofotes, microfones,
gravações, edições, reprodutibilidade de produtos
de consumo etc., marcada pela eficiência (essência
capitalista), pelo medo do futuro, ou do desconhecido
e afeita a padrões (modelagem das aparências). A
vida urbana de Aqui ilustra certos efeitos da (hiper)
modernidade:
• Autonomia individual exacerbada;
• Desinvestimento público2 (as relações são fortemente
mediadas por suportes tecnológicos, e os mass media
geram profusão de notícias sobre o outro);
• A produtividade e o consumo parecem exercer
centralidade na vida das pessoas;
• Anuncia-se uma crise dos modelos de bem-estar
social;
• São sentimentos constantes: medo (presente) e insegurança (em relação ao futuro);
• Os indivíduos vivem no limite (de tensões e preocupações) e têm pressa;

• O culto aos variados tipos de consumo é uma das
causas da degradação da memória coletiva, da história e da noção de passado, pois uma mente sobrecarregada pode absorver informações, mas nem
sempre as processa reflexivamente.
O passado é levado para o presente, mas enquanto
“visita de passagem”. O passado é visto em museus
e feriados, é visto nas reedições de livros históricos e
de autores clássicos, nos produtos vintage e com selo
de autenticidade, nas ruas das cidades e nas praças
que levam seus nomes. O passado é muito mais um
momento do consumo e da preservação da imagem
(mesmo que falsa) de uma sociedade plural do que
uma realidade refletida na hipermodernidade.
Fonte: SIQUEIRA, Vinicius. Os tempos hipermodernos de
Gilles Lipovetsky. Colunas Tortas, 5 set. 2013. Disponível em:
<http://bit.ly/3s41KtC>. Acesso em: 12 fev. 2021.

GÊNERO LITERÁRIO
Neste momento, professor(a), comente com os(as)
alunos(as) que estamos diante de um livro que nos
provoca espontâneas reações, instiga curiosidades e se
abre a conexões (ideias), as quais foram configuradas
a partir de um gênero literário. De acordo com Cristóvão, Durão e Nascimento,3 “do ponto de vista do
ensino, o gênero é um megainstrumento que deve ser
escolhido e adaptado pelo agente à situação concreta
de uso”.
A gigantesca barba do mal é caracterizada como
graphic novel: banda desenhada no formato de livro,
adaptada a diferentes abordagens gráficas. Conforme
Eddie Campbell – editor, ilustrador e artista de HQs
escocês – em seu manifesto de 2004:
O romance gráfico representa mais um movimento
artístico do que uma forma gráfica. Por isso podemos
falar de “antecedentes” do romance gráfico, como os
livros de xilogravuras de Lynd Ward. […] Como não
estamos nos referindo de maneira alguma ao tradicional romance literário, não defendemos que o romance

• Os indivíduos não têm quase nenhum tempo livre
devido às suas rotinas de trabalho;
• A sociedade valoriza o aqui-agora (presenteísmo);
• Boa parte da população absorve um estado cultural
fascinado pela informação “nova”;
3
2

Termo cunhado por Lipovetsky na obra A era do vazio: ensaios sobre o
individualismo contemporâneo (1983).
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CRISTOVÃO, V. L.; DURÃO, A. B. de A. B.; NASCIMENTO, E. L. Debate em sala
de aula: práticas de linguagem em um gênero escolar. In: ENCONTRO CESUL,
5., Curitiba, 2003. Anais… Curitiba: CESUL, 2003.
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gráfico deva ter as mesmas dimensões nem o mesmo
peso físico de um romance. […] O objetivo do romancista gráfico é trabalhar a forma da revista de banda
desenhada [comic book] e elevá-la a um nível mais ambicioso e mais significativo. Isto implica normalmente
aumentar-lhe o tamanho, mas devemos acautelar-nos
para não entrar em disputas sobre quais são os tamanhos
aceitáveis. […] Basta que nos perguntemos se esse trabalho aumenta ou não a totalidade do conhecimento
humano. […] Os temas dos romancistas gráficos são
toda a existência, inclusive as suas próprias vidas.
Fonte: CAMPBELL, Eddie. Manifesto (revisto) do “Romance
Gráfico”. Tradução de Pedro Moura. Lerbd, 22 abr. 2006. Disponível em: <http://bit.ly/3u7jaHo>. Acesso em: 12 fev. 2021.

Informe que a tradução literal de graphic novel é
“romance gráfico”. No entanto, esclareça para os(as)
alunos(as), professor(a), que nem sempre basta traduzir uma palavra para compreendê-la em contextos
culturais diferentes. Na língua inglesa, “romance” se
refere às histórias mais extravagantes, heroicas e fantasiosas. “Novel” denomina um retrato mais realista
da sociedade, e narra costumes e acontecimentos
do cotidiano.
Na língua portuguesa, a palavra “romance” é utilizada para se referir aos dois termos anteriormente
mencionados – histórias heroicas/fantasiosas e realistas – e a obras literárias mais extensas, com vários
personagens. Já a palavra “novela” é usada para textos
narrativos em prosa, mais curtos que o romance, bem
como para as produções de histórias audiovisuais que
exploram o cotidiano de pessoas em situações diversas.
Então como sanar a dúvida? Graphic novel é romance? Ou é novela?
ANÁLISE
A gigantesca barba do mal envolve a narração ficcional de acontecimentos (mesclados ao sentimento
de realismo e aos “causos” de incremento imaginativo); seus personagens são muitos – a população
de Aqui –, mas não são caracterizados um a um,
pormenorizadamente; pelo contrário, são homogeneizados. A trama acompanha a trajetória de um
único personagem, Dave, o protagonista; Darren, o
coadjuvante, também é caracterizado na história,
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sutilmente, mas de modo geral não encontramos a
típica diversificação de personagens tão comum ao
gênero romance. Enfim, será que estamos diante de
um gênero híbrido?
TRATA-SE DE ROMANCE APLICADO
A UM ESTILO GRÁFICO INOVADOR
Se internacionalmente A gigantesca barba do mal
foi caracterizada como romance gráfico (graphic novel) é porque a obra cria um retrato pseudorealista
da sociedade, e narra costumes e acontecimentos do
cotidiano (hiper)moderno das grandes cidades. Mas
que fique claro que novel, em inglês, não lembra a
caracterização básica de romance. Graphic novel indica
transformações na literatura, no modo de expressão
artística, na arte de ilustrar e comunicar mensagens,
sentimentos, sugestões. Classifica, enfim, um estilo
novo em criação, moderno e adaptado à linguagem
sequenciada e dinâmica dos quadrinhos – mas não se
reduz ao termo HQ. Graphic novel não é um livro de
narrativa curta, como um conto, mas denso em volume de texto (texto misto, não só verbal, mas também
visual). Seu conteúdo pode ser fantástico ou verossímil;
caracteristicamente é ficcional, escrito em prosa e
costuma envolver uma rede de personagens em cena.
No contexto criado especificamente por Stephen Collins, a narrativa visual nos transporta ao
ambiente (hiper)moderno, no qual a maioria das
pessoas segue uma tendência, os comportamentos
são imitativos em toda parte e os sujeitos sociais
integram uma massa homogênea, um tanto amorfa
– massa de manobra, com sujeitos alienados, estandardizados pelo sistema (corporativo, consumista,
hipermoderno). A grande quantidade de personagens em cena pode a princípio nos lembrar da
caracterização de um romance, mas não estamos
diante de um romance tradicional. Estamos diante
de uma inovação em processo.
Artistas gráficos, chargistas, cartunistas, desenhistas, criadores de HQs e escritores contemporâneos
alimentam esse estilo denominado graphic novel. Aspectos narrativos, tais como descrição do quadro, da
situação e das ações, estão presentes nesse estilo –
e em A gigantesca barba do mal. Também há espaço
para diálogos e pensamentos na apresentação visual.
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UM LUGAR INTERMEDIÁRIO
A gigantesca barba do mal se assemelha em alguns
traços à “novela” (texto intermediário entre o conto
e o romance), no entanto ratificamos: mescla abordagens realistas e fantásticas – lembra-se que explicamos
que em âmbito internacional novelas caracterizam
situações mais realistas? Logo, devemos nos lembrar
de duas características principais da obra de Collins:
os personagens são muitos, ainda que homogeneizados e previsíveis, e pouco se distinguem uns dos
outros – as exceções são Dave e Darren. A obra é
híbrida, uma vez que traz em seu enredo conteúdos
imaginários e inverossímeis (a Barba descomunal),
mas faz menção a comportamentos realistas, típicos
de uma sociedade moderna, urbana, dominada pela
força do trabalho, metas de produtividade, tecnologias de mediação, falta de tempo para a vida social
e alienação coletiva. Por isso, é classificada como
romance gráfico: um gênero que melhor abarca todas
essas características em jogo.
APRENDENDO COM OS GÊNEROS:
TRANSITANDO ENTRE SABERES
O romance narrativo tradicional evidencia a presença de um narrador, responsável por contar uma
história na qual os personagens atuam em um determinado espaço e tempo. O romance costuma ter
uma extensão maior do que a novela e o conto. Por
sua dimensão e amplitude enunciativa, muitas vezes
consegue abraçar diversos outros gêneros em sua estrutura. No romance há uma nítida sequência de fatos
interligados que ocorrem ao longo de certo tempo.
Cinco elementos básicos integram sua estrutura: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço.
Outro aspecto a ser destacado é que o romance é
um gênero narrativo da prosa literária, no qual há mais
detalhamento e encadeamento de ações. Seu conteúdo
não deve estar associado ao romance romântico, em
termos de histórias de conteúdo amoroso, pois os
temas e as abordagens desse gênero narrativo podem
ser variados – desde perspectivas policiais, históricas
e regionais a biográficas ou psicológicas.
No caso de um romance psicológico, por exemplo, a narrativa se volta menos aos condicionantes
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exteriores do meio ambiente social e cultural, e mais
aos motivos íntimos das escolhas e das ações humanas,
no fluxo de afetos e memórias do inconsciente para
o consciente, determinando comportamentos.
CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO NOVELA
Pluralidade dramática: ao contrário do que acon-

tece com o conto, a novela desenvolve vários enredos
ao longo da narrativa, que podem estabelecer conexões entre si.
Sucessividade: o enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada
ao longo da narrativa.
Tempo: na novela, o tempo é histórico, isto é, determinado pelo calendário e pelo relógio. A narrativa
é mais rápida que a do romance.
Espaço: tempo e espaço são definidos pela pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são
responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes
na narrativa.
Linguagem: depende das circunstâncias históricas
da narrativa. Se um fato é narrado na Idade Média,
a linguagem denota características da época. Se a
narrativa é desenvolvida na atualidade, a linguagem
acompanha os hábitos culturais contemporâneos de
um determinado local.
Personagens: não há limite de personagens e,
ao longo da trama, novas podem surgir, assim como
outras podem ser retiradas, tudo em prol do fio narrativo. Mas não costuma haver muitos personagens
em cena – tal como ocorre no romance.
Enredo: diferentemente do que acontece com o
romance, cuja extensão é maior (o que permite um
ritmo mais lento), a novela segue um ritmo mais acelerado. As ações dos personagens são essenciais para a
narrativa, por isso a novela tornou-se um texto que
pode ser facilmente adaptado para a teledramatização
ou radiodramatização.4
Após esse ciclo de troca de ideias, envolvendo
gêneros, subgêneros, semelhanças e especificidades
narrativas, os(as) alunos(as) podem ser convidados(as)
4

PEREZ , Luana Castro Alves. Novela. Português: o seu site da língua
portuguesa. Disponível em: <http://bit.ly/3u79exz>. Acesso em: 12 fev. 2021.
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a uma visita à biblioteca para escolher e se familiarizar com obras afins (romances, novelas, HQs, livros
ou periódicos que editam charges e cartuns). Pode
também ser feito um levantamento de autores e textos ao longo de um ciclo programado de tempo, e
esses textos podem circular na turma, por exemplo,
semanalmente, instigando leituras, seleção literária e
interesse livre.
Compartilhe com os(as) alunos(as), por fim, a
sensação de que nem sempre é tarefa fácil classificar
uma obra em uma determinada “família literária”,
porque a narrativa pode apresentar elementos comuns a outros gêneros, o que dificulta sua automática
identificação. Comente também, professor(a), que em
obras contemporâneas essa flexibilidade acontece,
é natural e pode enriquecer a trama. Ou seja, uma
obra pode abrigar em seu interior discursos múltiplos, mistos e, ainda assim, ser classificada por sua
característica mais marcante. Por isso é importante
ter acesso a gêneros, estilos, obras e autores diferentes
para aprender com sentido.
Ao final dessa rica conversa sobre gêneros literários, professor(a), ofereça aos(às) alunos(as) na sala de
aula referências de graphic novels que vêm conquistando
o público jovem mundo afora.
Avancemos, assim, na jornada do entendimento.

PARA SABER MAIS
Professor(a), lembre-se sempre de revisitar o paratexto ao final da obra literária. As informações lá
aportadas complementam o seu trabalho em sala
de aula, principalmente no que diz respeito aos
elementos narrativos da obra, ao seu enredo e ao
projeto gráfico.

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:

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
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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.
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Sempre que desejar, acesse a BNCC5
a partir do QR Code ao lado e consulte
os textos que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas nas
propostas de atividades.

ACESSE:

PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
Professor(a), nesta seção você encontrará orientações e sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas, principalmente, nas aulas de Língua
Portuguesa, História e Arte.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 esse
nível de ensino. Será trabalhado, de modo especial,
o desenvolvimento das capacidades argumentativa e
inferencial dos(as) estudantes, tanto por meio da escrita
quanto através da oralidade e da produção multimídia.
Haverá estímulo ao posicionamento crítico, à análise
de efeitos de sentido estéticos e ao protagonismo
dos(as) estudantes. As sugestões apresentadas estão
organizadas em três grandes blocos, que tratarão da
pré-leitura, da leitura e da pós-leitura da obra.

Pré-leitura
PROPOSTA 1
Duração: 50 min
Momento 1: preparando a chegada do livro na
sala de aula
Anuncie aos(às) alunos(as) a chegada do livro,
professor(a). O protagonista que vamos conhecer é
alguém que parece encontrar conforto na organização
e que vive num lugar marcado pela previsibilidade.
Seu nome é Dave.
Vamos observar que, pela leitura do Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 798), o termo
“conforto” pode estar associado ao efeito de confortarse, ao estado de quem é ou está confortado, a algum
5

Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 19 abr. 2021.
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tipo de alívio ou consolo, bem como a um bem-estar
material, a uma comodidade física satisfeita. Algumas
variantes para “conforto” são: lenitivo, aliviamento,
consolação. No entanto, na literatura, as palavras servem a muitos fins – inclusive figurados. Por isso, neste
exercício, pergunte aos(às) estudantes o que é conforto
para eles(elas). O que nos proporciona conforto e o
que nos conforta ou alivia?
Dave se acalma com alguns truques e hábitos, o
que lhe proporciona certa consolação – após a leitura saberemos que o ato de desenhar funciona como
lenitivo para Dave.
Faça o seguinte questionamento aos(às) estudantes:
será que nós também podemos desenvolver hábitos
ou padrões de comportamento que verdadeiramente
nos relaxem e aliviem pressões diárias, como ouvir
música, nadar, caminhar ao ar livre, apreciar a natureza,
andar de bicicleta?
Depois da leitura, vamos retomar as noções que
foram, neste momento, expressas por meio de diálogo
oral – entre os(as) alunos(as) com mediação do(a)
professor(a) – e confrontá-las com os sentimentos do
protagonista Dave, em A gigantesca barba do mal.

Orientações/resolução: Professor(a), após
lançar as perguntas, dê liberdade aos(às) estudantes para que se expressem livremente, não os(as)
pressione a se manifestarem, valorize cada contribuição, ainda que não esteja adequada dentro do
tema abordado, permita que este diálogo instigue
a leitura da obra.
Língua Portuguesa: (EM13LP01),
(EM13LP20), (EM13LP46), (EM13LP49).

Momento 2: diálogo entre os gêneros
Professor(a), apresente para os(as) estudantes os gêneros textuais que dialogam com A gigantesca barba do
mal, especifique cada um deles e recorra, se necessário,
à seção “Aprofundamento”, que pode ajudá-lo(la) a
conhecer um pouco mais sobre interdiscursividade
entre os diversos textos. Diante dessas características,
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já podemos incitar os(as) alunos(as) a compartilharem
impressões no que tange à obra.
Lance esta indagação: Será que estamos diante
de uma narrativa psicológica? Afinal, há trechos em
que o protagonista mergulha em apreciações e pensamentos. Dave, enquanto exercita o hábito – e truque
– de desenhar a (sua) rua, intimamente descobre algo
por baixo das aparências; aprecia e divaga, embalado
por uma canção – sempre a mesma, “Eternal flame”
(Eterna Chama).
Orientações/resolução: Professor(a), de fato,
a obra reflete a íntima rotina, o modo de viver e agir do protagonista e dos personagens
secundários, imersos em ações repetitivas e
condicionantes, mas não nos parece o caso de
classificar A gigantesca barba do mal como uma
narrativa psicológica, uma vez que nesta história
os condicionantes exteriores assumem um papel
essencial para a compreensão do enredo.

Orientações/resolução: Professor(a), se houver um acervo na biblioteca de sua escola que
possa ser utilizado para essa atividade, não deixe
de usá-lo.Traga para a sala exemplares de HQs,
tirinhas, charges e cartuns ou leve os(as) estudantes até a biblioteca para que tenham acesso
a esse material. Ou, ainda, peça que tragam de
casa algumas HQs para a realização da atividade. Busque outras graphic novels para que os(as)
alunos(as) consigam perceber as diferenças entre
esse gênero e os demais textos que também são
compostos por imagens.
Língua Portuguesa: (EM13LP02),
(EM13LP04), (EM13LP28), (EM13LP30),
(EM13LP32).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG102),
(EM13LGG202), (EM13LGG302),
(EM13LGG303).

Língua Portuguesa: (EM13LP01),
(EM13LP20), (EM13LP46).

Leitura

Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG302),
(EM13LGG601).

PROPOSTA 2

Momento 3: graphic novel
A descoberta do conteúdo da obra literária
pelos(as) alunos(as) deve ser um momento especial,
de valorização do tema, do gênero, do autor e das
abordagens, professor(a).
A gigantesca barba do mal é caracterizada como graphic
novel: banda desenhada no formato de livro, adaptada
a diferentes abordagens gráficas. Detalhes interessantes
podem ser estudados a partir da especificidade desse gênero, professor(a). Crie uma dinâmica na classe
que explicite particularidades relativas à graphic novel e
aprendizagens simultâneas sobre outros (sub)gêneros.
Abordagem possível: será que estamos diante de um
livro ou de uma HQ? Estamos lendo um romance ou
uma novela? Será algum estilo ou (sub)gênero novo?
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Duração: 50 min
Explorando, por partes,
as sequências enunciativas
Eis um livro que oferece ao leitor e ao mediador de leitura um mix de assuntos relevantes para a
interlocução e a inferência. Há aspectos simbólicos e
semióticos em cena. Por isso, procure trabalhar com
os(as) alunos(as), professor(a), as partes do texto, a
estrutura básica da narrativa.
Introdução: Aqui e Lá coexistem, mas entre elas
existe um oceano profundo. Aqui é um território de
aparência ordeira, impecável, previsível, além de ser
cercado por nítido limite; Lá representa imensidão,
limiar, fronteira, negação; Dave vive metodicamente
contido em seu espaço social.
Desenvolvimento: as pessoas ao redor parecem
dispersas e solitárias, e se entretêm com mediações
(TV, celular etc.); Dave observa o mundo que passa
defronte a sua janela, mas ignora o mar e convive com
13

afogueada como indício de transmutação – o tipo de
coisa que não poderia acontecer em Aqui; o pelo começa
a crescer no seu rosto; Dave é expulso do trabalho,
banido; seu caso – tido como bizarro – passa a estar
nas mídias a toda hora, vira notícia, perigo nacional,
caso de segurança pública; Dave, um sujeito comum,
até então invisível, à margem da sociedade, começa a
ser notado e vira o centro das atenções na ilha, porque
destoa e dá início a uma rede de acontecimentos que
afeta a estrutura local (ver imagem 2).
Dave tenta cortar a Barba, mas ela volta a crescer e a
crescer; Dave desenha, observa e se cala (ver imagem 3),
mas intimamente ele tem insights sobre os tipos sociais
de Aqui, tão diversos (ver imagem 4) e, no entanto, a
imagem refletida do mesmo; toda uma especulação
midiática se prolifera a partir do crescimento incessante da Barba de Dave, o que gera espaço para inúmeras
explorações comerciais; sugere-se em dado momento
da narrativa que, para o especialista Darren Black, de
HERE (Aqui) para THERE (Lá) há apenas o acréscimo de uma letra, ou seja, conceitos díspares podem
existir em essencial pertencimento (ver imagem 5);
mais do que lugares, Aqui e Lá seriam forças, algo mais
ligado ao aspecto mental humano.

© Stephen Collins

as paredes sem janelas que bloqueiam a vista para a
imensidão; Dave também teme a desordem, o caos,
tudo que fica além dos limites de Aqui, ou seja, Lá –
um lugar aonde ninguém nunca tinha ido.
Dave exercita um hábito e um “truque” para tentar não pensar em nada – escuta incessantemente
“Eternal Flame” – quando está em casa, para afogar
os pensamentos de Lá e evitar sonhos bagunçados;
Dave saboreia as manhãs preenchidas com rotina de
trabalho, ações previsíveis e mecânicas; na cidade, os
indivíduos parecem existir em bolhas, mergulhados no
individualismo e com olhos vidrados nos celulares;
os objetivos essenciais parecem abafados pela meta
da produtividade; os dias são solitários e os pensamentos se assemelham a espaços vazios; escapatória a
esta maçante rotina parece não haver, mas o mundo
organizado de Aqui está prestes a desabar.
Por baixo da aparência das coisas, uma nova força
desponta a partir do que sempre esteve ali – o pelo,
algo que vem de dentro para fora (ver imagem 1). A
princípio ninguém notou a mudança em Dave, porque
todos eram socialmente dispersos em Aqui; mas dia
após dia a mente de Dave busca e não encontra propósitos em seu trabalho; em seu rosto sobe uma sensação

Imagem 1 (p. 83)

Imagem 2 (p. 86)

M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

Imagem 3 (p. 100)

14

© Stephen Collins

Imagem 5 (p. 109 e 110)

© Stephen Collins

Imagem 4 (p. 172)

Imagem 6 (p. 181)

Imagem 7 (p. 210)

A plateia (público das mídias), os radicais e os
comentaristas especulam e julgam o perigo da Barba;
a janela de Dave vira motivo de audiência permanente para os espectadores citadinos; quando tudo sai
do controle e a Barba invade telhados, arredores da
casa de Dave e a cidade, uma força tarefa integrada é
convocada; observa-se pelas ilustrações que lado de
dentro e lado de fora da Barba se misturam e recusam
uma definição; a população vivencia novas sensações.
Clímax: Três meses depois são instauradas contenções de controle e modelagem para a gigantesca Barba
(ver imagem 6), mas nada é capaz de detê-la em seus
movimentos imprevisíveis e livres; a Barba avança
para dentro de Aqui; o povo primeiro assiste a tudo e
depois também se remodela (ver imagem 7), fato que
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

Imagem 8 (p. 179)

se expande para animais, plantas e hábitos; Dave observa
as mudanças, mas existe ainda o medo diante de algo
novo e a repressão, por isso a população decide se livrar
de Dave, excluí-lo da sociedade, e vocifera contra ele insultos (“demônio”,“terrorista”) e maldições;“Abaixo!”,
“Fora!”, “Matem!” (ver imagem 8); surge “finalmente”
na ilha um plano para dar fim ao problema denominado “Barba do mal”; os homens de poder deliberam e
decidem o que fazer com Dave sem se preocupar em
entender o motivo por trás de tal fenômeno único na
história de Aqui; mensagens oficiais são divulgadas anunciando uma medida; Dave e o povo encaram os fatos e
aceitam a “verdade” – era simplesmente mais asseado assim; a Barba é alçada (ver imagem 9), e Dave tem, enfim,
uma visão de plenitude e imensidão; livram-se de
15
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Imagem 9 (p. 202)

Imagem 11 (p. 219)

Imagem 10 (p. 222)

Flame, que não deixa que a história morra; a história é
reenquadrada, recontada inúmeras vezes no Memorial
(ver imagem 11), onde a imagem da Barba de Dave
estampa produtos (ver imagem 12); agora, quando algo
inevitável surge em meio às dificuldades e sem espaço
para crescer, ela vem à tona (na pele das coisas); fica no
ar… Será que tudo isso representa o início de uma nova
equação (Lá) nas estruturas de pensamento de Aqui?
Ninguém ainda sabe...; o personagem Darren é o único
sujeito – aparentemente lúcido – que ainda busca dar
algum sentido aos detalhes, às partes fragmentadas da
história (ver imagem 13).

© Stephen Collins

Dave – para trás fica somente a peruca, objeto artificial,
símbolo de aparência associado ao preenchimento de
uma “falta” e da aceitação (social e pessoal).
Desfecho: O “Caso da Barba” chega ao fim aos
olhos da população de Aqui; mudanças sutis são perceptíveis na antiga Zona da Barba (ver imagem 10);
existem habitantes que espontaneamente adotam novas
tendências e alternativas na rotina, e manifestam um
pouco menos de medo que antes; o fato extraordinário
(Caso da Barba), com o tempo vira passado; a história,
de tão explorada comercialmente, torna-se um estilo
de vida quase clichê, banalizada; daí o Museu Eternal

Imagem 12 (p. 218)
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

Imagem 13 (p. 215)
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Estimule os(as) alunos(as) a comentar e a partilhar
ideias sobre a estrutura narrativa de A gigantesca barba
do mal: contexto, espaço, tempo, personagens, enredo
e narrador.

opiniões ou impressões. Faça-lhes as seguintes perguntas:
• O que podemos enxergar para além da aparência
das coisas situadas na ilha de Aqui?
A análise deve se expandir aos efeitos de sentido
das imagens em A gigantesca barba do mal (sequenciação,
formatação, relação verbo-visual).

Orientações/resolução: Professor(a), apesar
de A gigantesca barba do mal ser uma obra com
um considerável número de páginas, é possível que uma primeira leitura seja realizada
em conjunto com os(as) estudantes em sala de
aula. Assim sendo, realize essa atividade com
os(as) estudantes e peça que eles(elas), em outra oportunidade, realizem a releitura da obra
com o intuito de observar detalhes que uma
primeira leitura não permite observar. Após
esse primeiro momento, apresente-lhes alguns
conceitos que permitam associar os aspectos
semióticos aos simbólicos.

Capítulo I
“Debaixo da pele de todas as coisas há algo que ninguém pode saber” (p. 15).
“A função da pele é manter tudo lá dentro e não
deixar nada aparecer “ (p. 17).
“A rua de Dave, sem dúvida, era organizada. Não que
isso fosse incomum, é claro” (p. 22)
“Por toda parte tudo era impecável e meticulosamente
ajeitado” (p. 23).
“‘Toda parte’ era Aqui. Uma ilha bem grande” (p. 24).

Momento 2: explore simbolicamente a relação
do texto verbal com o texto visual

Língua Portuguesa: (EM13LP02),
(EM13LP03), (EM13LP04).

Apreciação: Exercitem a leitura complementar,
verbo-visual.
Explore com os(as) alunos(as), professor(a), a questão da complementaridade de sentidos, afinal tudo
é interdependente em A gigantesca barba do mal. O
ferramental gráfico-sequencial que o autor utiliza
serve à comunicação de ideias, sobretudo conotativas.
Apreciem as ilustrações do livro, buscando perceber
suas relações com o texto verbal.

PROPOSTA 3
Duração: 50 min
Momento 1: atividade interpretativa
voltada para o grupo

© Stephen Collins

Professor(a), peça que os(as) estudantes, em observação às primeiras frases do livro, comentem suas

Imagem 14 (p. 130 e 131)

Imagem 15 (p. 162 e 163)

M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

17

Orientações/resolução: Professor(a), a leitura
de uma obra com tais características possibilita
realizar inferências através dos atributos das imagens apresentadas, por isso é necessário analisar
com interpretações pessoais e/ou coletivas as
páginas intervalares (brancos gráficos e pausas
mentais) e páginas ilustradas finais (“borrões”).
Afinal, todo o conjunto é significativo para o
entendimento da obra.
Língua Portuguesa: (EM13LP03),
(EM13LP04).

Afinal: “a noção de Lá estava sempre lá. Repousando silenciosa em algum lugar. Como […] entre as
lacunas imaginárias que conectam um momento ao
outro” (p. 52).
Comente também, professor(a), que a diferença
entre esses dois advérbios se dá apenas pelo acréscimo de
uma letra, quando escritos em língua inglesa (here – there).
Convide os(as) estudantes a criar legendas ou
novas versões textuais para o texto do livro, tendo por
base a seleção de algumas ilustrações de A gigantesca
barba do mal.

Orientações/resolução: Professor(a), cuide para
que todos escolham imagens e tente permitir que
haja diversidade entre elas. Solicite que os(as) estudantes apresentem suas produções e, posteriormente, montem um painel em sala de aula com o
resultado dos trabalhos.

PROPOSTA 4
Duração: 50 min
Trabalhando com as imagens

© Stephen Collins

Conforme mencionado anteriormente neste material digital, a literatura pode brincar com as palavras
e os sentidos quando instaura um contexto onde as
ações se desenvolvem.

Imagem 16 (p. 110)

Observem o que podemos inferir a partir das
imagens apresentadas acima. Os personagens de Aqui
têm dificuldade em permitir uma pitada de Lá no seu
dia. Acreditam que esse outro lugar sem fronteiras é
foco de caos e desordem (ver imagem 16). Mas e se
Lá nunca tivesse sido um lugar? E se Lá e Aqui de fato
se integram? Coexistem (em nós) como uma força
mental? Se nunca significaram coisas diferentes, mas
tão somente uma impressão de diferença (THERE)?
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

Língua Portuguesa: (EM13LP03),
(EM13LP04), (EM13LP45), (EM13LP46).

PROPOSTA 5
Duração: 50 min
Exercendo o protagonismo
Como A gigantesca barba do mal é uma obra que
apresenta diversas possibilidades de trabalhos com
as áreas do conhecimento, permita que os(as) estudantes possam, inclusive, sugerir temas de aula
(interdisciplinares) caso se sintam motivados e instigados por questões sociais, filosóficas, históricas etc.
Os conceitos a seguir podem ser destacados pelo(a)
mediador(a), e outros mais podem ser acrescidos
pelos(as) alunos(as).
• Alienação;
• Segregação social;
• Medo do futuro;
• Excentricidades e centralidades (foco: mundo
contemporâneo);
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• Invasão midiática;
• Mundo das aparências.
Orientações/resolução: Professor(a), caso
os(as) estudantes não se sintam confortáveis em
sugerir que os temas sejam apreciados, organize
aulas baseadas nas sugestões acima. Por se tratar
de temas transversais, convide outros(as) docentes
a participarem ou assumirem a atividade.
Língua Portuguesa: (EM13LP03),
(EM13LP04), (EM13LP45), (EM13LP46).

PROPOSTA 6
Duração: 50 min
Mediação de leitura
De modo original e inventivo, o ilustrador Stephen Collins se apropria da linguagem dos quadrinhos
e das graphic novels para criar diferenciais comunicativos nas cenas via evidenciações, contrastes, sugestões,
aparência do real e simulação social.
Façam uma análise visual do livro. Há páginas
em que todas as pessoas retratadas olham para baixo,
para seus próprios celulares, e não trocam olhares
nem interagem umas com as outras; em outras ilustrações, todos caminham juntos na mesma direção,
para o centro de Aqui (centro comercial da cidade);
há cenas em que Aqui é retratada como a cidade perfeita; na sequência, constata-se que ninguém queria
de fato morar ali; visualizamos que Aqui é rodeada
pelo mar, mas as casas são totalmente voltadas para
dentro, com paredes sem janelas para o horizonte.
São diversos, enfim, os contrastes que povoam esta
sugestiva história.
Pergunte aos(às) alunos(as), professor(a), se eles
aceitam o desafio de procurar no livro A gigantesca
barba do mal passagens que colocam em cena contrastes visuais e conotativos – por exemplo, entre o
repetitivo som exterior (música “Eternal flame”),
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o som interior (pensamentos de Dave) e o silêncio
habitual como efeito das relações humanas escasseadas; contrastes entre diferenciação e estandardização;
novidade e mesmice; estupefação e apatia; paciência
e impaciência; serenidade e radicalismo; calma e
impulsividade; discrição íntima e espetacularização
(superexposição do outro).
Um desafio criativo pode ser descrever, por meio
da apreciação das ilustrações, como é caracterizado
nesta ficção o ambiente da cidade e o ambiente de
trabalho.
De modo cooperativo, a partir da troca de ideia
com outros(as) estudantes, peça que os(as) alunos(as)
comentem: Qual parece ser o estado mental das pessoas em Aqui, uma vez observadas suas posturas em
ações rotineiras? Dispersivas, alegres?
O que podemos inferir a partir da perspectiva de
anúncios e periódicos, capas de livro, letreiros e faixas
ilustrados em A gigantesca barba do mal? Observe –
e indique aos(às) alunos(as) – que há páginas que destacam: “comprem já”; “controle seu subconsciente”;
venda de seguros; vendas associadas ao sentimento de
felicidade (happy).
Troquem ideias a respeito do que ocorre na ilha
de Aqui quando os salões passam a estar “fechados
para serviço com a Barba” (p. 171). Uma silenciosa
transformação tem início?
Como percebemos que no contexto da história
um fato extraordinário (Barba de Dave e seu colossal
tamanho) ao longo do curso da vida vira passado e,
de certa forma, banaliza-se para a população? Comente a frase: “Tão familiar quanto uma canção
pop” (p. 217).
Juntos – professor(a) e alunos(as) –, explorem os
quadros sequenciados ilustrados e descubram o quanto
as imagens podem ser potencialmente comunicativas.
Forme, professor(a), grupos de alunos(as). Estimule a partilha de ideias. A cada cinco, por exemplo,
um(a) deverá ser convidado(a) a escrever um ou
dois parágrafo(s) sobre as sequências eleitas de A
gigantesca barba do mal. Os(as) demais devem manifestar opinião.
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Orientações/resolução: Professor(a), permita que os(as) estudantes sejam os protagonistas
dessa atividade, porém ajude-os a percorrer um
caminho que lhes propicie conhecer um pouco
mais as relações sociais presentes no livro, mas
que são reflexos das atitudes empreendidas pela
sociedade em que vivemos. Peça que, no final,
após a apresentação dos parágrafos por eles(elas)
escritos, que escolham frases de incentivo à superação das dificuldades pelas quais passamos e
espalhem-nas pela escola.
Língua Portuguesa: (EM13LP03),
(EM13LP04), (EM13LP15), (EM13LP16).

uma imagem representativa da obra. Marque uma
data para a entrega e permita que os(as) alunos(as)
que se sentirem confortáveis leiam para os demais
sua produção. Outra sugestão é que eles(elas) criem
um fanzine ou um blog para a exposição dos textos.
Língua Portuguesa: (EM13LP06),
(EM13LP15), (EM13LP18), (EM13LP21),
(EM13LP34).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG102),
(EM13LGG202), (EM13LGG302),
(EM13LGG303).

PROPOSTA 7

Pós-leitura

Duração: 50 min
Resenha crítica

PROPOSTA 8

Em face desse aprendizado, professor(a), podemos
igualmente convidar os(as) alunos(as) a lerem outras
resenhas, depoimentos ou críticas literárias. O mais
importante é estimular a pesquisa, o intercâmbio de
ideias e o acesso a diferentes modos de escrita e de
significação do texto.
Collins também expõe nas ilustrações de A gigantesca barba do mal a pluralidade midiática e a profusão
textual espalhada pela ilha de Aqui. Tais comunicações, inclusive, já estão tão integradas ao meio (Aqui)
que parecem fazer parte de sua constituição – talvez
nos remetendo à chamada era da informação. Motive
os(as) alunos(as) a pesquisarem esse
conceito. A título de exemplificação, leia a resenha crítica “A gigantesca barba do mal: uma crítica ao
que é padronizado pela sociedade”,
Disponível em:
escrita por Isabelle Simões.
<http://bit.ly/3k0C7qw>.
Acesso em: 13 abr. 2021.

Orientações/resolução: Professor(a), como atividade de encerramento das discussões acerca do
livro, instrua os(as) estudantes a produzirem uma
resenha que seja composta por um texto crítico e
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Duração: 50 min
Momento 1: roda de conversa
No livro de Collins, vimos que muitas são as atitudes dos personagens que indicam passividade e
influenciação – por exemplo, por manobra política
e midiática. Os problemas na ilha de Aqui parecem
intensificados pela falta de vínculos sociais, pela centralidade dos negócios – na vida humana – e pelo
medo do advir (futuro).
Neste momento, professor(a), faça uma roda de
conversa e discuta com os(as) alunos(as):
• Quais são as principais formas de alienação que
podem prejudicar a formação de opinião, a postura
cidadã consciente e a democracia de um povo?
Orientações/resolução: Professor(a), a partir
das respostas dos(as) estudantes, vá anotando as
principais palavras no quadro ou na lousa para,
após a realização da próxima atividade, retomarem
a discussão baseando-se nessas palavras.
Língua Portuguesa: (EM13LP15),
(EM13LP46).
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Momento 2: tipos de alienação
existentes na sociedade
Vamos ler a seguir um texto jornalístico6 para
refletir. O excerto tem viés crítico-filosófico e foi
escrito em linguagem coloquial. Observe, professor(a),
se os(as) alunos(as) já conheciam estas noções – de
alienação – ou se estão, pela primeira vez, entrando em
contato com esse assunto. Descubra se eles conhecem
outros tipos de alienação – pessoal ou coletiva; na
saúde ou alimentação; no ambiente familiar, regional,
nacional, internacional etc. Permita que se exprimam.
Convide os(as) alunos(as) à leitura, professor(a).
A alienação social: na qual os humanos não se reconhecem como produtores das instituições sociopolíticas e oscilam entre duas atitudes: ou aceitam
passivamente tudo o que existe, por ser tido como
natural, divino ou racional, ou se rebelam individualmente, julgando que, por sua própria vontade e
inteligência, podem mais do que a realidade que os
condiciona. Nos dois casos, a sociedade é o outro
(alienus), algo externo a “nós”, separado de “nós”,
diferente de “nós” e com poder total ou nenhum
poder sobre “nós” (CHAUÍ, 2000, s. p.).
A alienação econômica: na qual os produtores não
se reconhecem como produtores, nem se reconhecem nos objetos produzidos por seu trabalho. Em
nossas sociedades modernas, a alienação econômica
é dupla: em primeiro lugar, os trabalhadores, como
classe social, vendem sua força de trabalho aos proprietários do capital (donos das terras, das indústrias,
do comércio, dos bancos, das escolas, dos hospitais,
das frotas de automóveis, de ônibus ou de aviões
etc.). Vendendo sua força de trabalho no mercado
da compra e venda de trabalho, os trabalhadores são
“mercadorias” e, como toda mercadoria, recebem
um preço, isto é, o salário.
Porém, os trabalhadores não percebem que foram
reduzidos à condição de “coisas que produzem coisas”; não percebem que foram desumanizados e coisificados. Em segundo lugar, os trabalhos produzem
alimentos (pelo cultivo da terra e dos animais), objetos

6

TIPOS de alienação existentes na sociedade. Portal Educação. Disponível em:
<https://bit.ly/2ZnhPye>. Acesso em: 12 fev. 2021.
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de consumo (pela indústria), instrumentos para a
produção de outros trabalhos (máquinas), condições
para a realização de outros trabalhos (transporte de
matérias-primas, de produtos e de trabalhadores). A
“mercadoria trabalhador” produz mercadorias. Estas, ao deixarem as fazendas, as usinas, as fábricas, os
escritórios e entrarem nas lojas, nas feiras, nos supermercados, nos shoppings centers parecem ali estar
porque lá foram colocadas (não pensamos no trabalho
humano que nelas está cristalizado e não pensamos
no trabalho humano realizado para que chegassem
até nós) e, como o trabalhador, elas também recebem
um preço (CHAUÍ, 2000, s. p.).
O trabalhador olha os preços e sabe que não poderá
adquirir quase nada do que está exposto no comércio, mas não lhe passa pela cabeça que foi ele, não
enquanto sujeito e sim como classe social, quem
produziu tudo aquilo com seu trabalho e que não
pode ter os produtos porque o preço deles é muito
mais alto do que o preço dele, trabalhador, isto é, o
seu salário (CHAUÍ, 2000, s. p.).
Apesar disso, o trabalhador pode mostrar aos outros
as coisas que ele fabrica, ou, se comerciário, que ele
vende, aceitando não possuí-las, como se isso fosse
justo e natural. As mercadorias deixam de ser percebidas como produtos do trabalho e passam a ser vistas
como bens em si e por si mesmas (como a propaganda
as mostra e oferece) (CHAUÍ, 2000, s. p.).
A alienação intelectual: resultante da separação
social entre trabalho material (que produz mercadorias) e trabalho intelectual (que produz ideias). A
divisão social entre as duas modalidades de trabalho
leva a crer que o trabalho material é uma tarefa que
não exige conhecimentos, mas apenas habilidades
manuais, enquanto o trabalho intelectual é responsável exclusivo pelos conhecimentos.Vivendo numa
sociedade alienada, os intelectuais também se alienam. Sua alienação é tripla: – Primeiro, esquecem
ou ignoram que suas ideias estão ligadas às opiniões
e pontos de vista da classe a que pertencem, isto é,
a classe dominante, e imaginam, ao contrário, que
são ideias universais, válidas para todos, em todos os
tempos e lugares. – Segundo, esquecem ou ignoram
que as ideias são produzidas por eles para explicar
a realidade e passam a crer que elas se encontram
gravadas na própria realidade e que eles apenas as descobrem e descrevem sob a forma de teorias gerais. –
Terceiro, esquecem ou ignoram a origem social das
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ideias e seu próprio trabalho para criá-las; acreditam
que as ideias existem em si e por si mesmas, criam
a realidade e a controlam, dirigem ou dominam.
Pouco a pouco, passam a acreditar que as ideias se
produzem umas às outras, são causas e efeitos umas
das outras e que somos apenas receptáculos delas ou
instrumentos delas. As ideias se tornam separadas de
seus autores [sociais], externas a eles, transcendentes
a eles: tornam-se um outro (CHAUÍ, 2000, s. p.).7

Motive os(as) estudantes a analisarem outros textos
ensaísticos ou jornalísticos, a compararem fontes narrativas e a compartilharem oral e criticamente as ideias.
Orientações/resolução: Professor(a), retome
as contribuições dos(as) estudantes escritas no
quadro e analise se a ideia prévia que eles(elas)
tinham se confirmou após a leitura do texto.
Língua Portuguesa:
(EM13LP03), (EM13LP04),
(EM13LP46).

PROPOSTA 9
Duração: 50 min
Momento 1: estrutura da resenha
Professor(a), repasse com os(as) estudantes alguns
conceitos próprios das resenhas, apresentando-lhes as
seguintes questões:
a) Qual a estrutura de uma resenha crítica?
Título, autoria, data; algumas vezes é expresso o
campo editorial, ou seja, a parte do periódico onde
a matéria é apresentada ao público-alvo. No caso de
publicação on-line, algumas palavras podem vir destacadas no texto e virar hiperlinks.
b) Quais as características do gênero crítica
literária?
Analisa um texto em termos estéticos, linguísticos
e retóricos.
7

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000
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c) Como é o discurso dentro de uma linha
editorial crítica?
Trata-se de um texto argumentativo, detalhado,
que apresenta o enredo da obra literária, seus temas
principais, abordagens inventivas e de alcance global;
pode haver espaço ao opinativo.
d) Qual parece ser o tema ou o assunto
principal do livro que vamos ler?
e) O que o texto destaca sobre a ambientação de A gigantesca barba do mal?
f) Você se sentiu instigado a ler a obra após
ter contato com este texto?

Orientações/resolução: Professor(a), os(as) estudantes podem responder às questões apresentadas verbalmente ou através da escrita. O
importante é que eles(elas) consigam apreender
a estrutura básica necessária de um texto para
que ele seja classificado como pertencente ao
gênero resenha. Organize um momento para
socialização das respostas; se oral, permita que
a maioria dos(as) estudantes participe da atividade; caso as respostas sejam escritas, promova
um debate a fim de aprofundar o conhecimento
acerca do gênero.
Língua Portuguesa: (EM13LP01),
(EM13LP02), (EM13LP05), (EM13LP16).

Momento 2: orientando a produção textual
Apresente os seguintes questionamentos para
os(as) estudantes.
a) Como faço para elaborar um texto crítico
em sala de aula?
Primeiro, leia várias críticas literárias com os(as)
estudantes; disponibilize esse material, professor(a).
Observe os argumentos e as abordagens utilizados.
Basicamente, uma crítica vai ser construída em cima
da análise do enredo, do contexto e do impacto da
obra na mente humana.
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b) Um texto crítico pode ser também reivindicatório?
Sim. O texto reivindicatório pode tratar, por
exemplo, de direitos, fomentar princípios democráticos e engajar-se na solução de problemas.
c) Crítica (literária) é sinônimo de falar mal,
depreciar, apontar defeitos?
Não. A crítica é um convite ao pensar. O termo
“crítica” deriva do verbo grego Krinéin, que remete
à ação de julgar algo. Mas, em literatura, a crítica
literária é uma análise avaliativa – positiva, negativa
ou mista – das produções artísticas. O autor de uma
crítica literária valoriza a metalinguagem, ou seja, o
processo de escritura dos autores, bem como a estruturação como um todo da obra – linguagem, contexto,
inteligibilidade, originalidade etc.

Orientações/resolução: Professor(a), assim
como na atividade anterior, permita que haja o
maior número de estudantes participantes.
Língua Portuguesa: (EM13LP01),
(EM13LP02), (EM13LP05), (EM13LP16).

PROPOSTA 10
Duração: 50 min
Videocrítica
Será que os(as) alunos(as) já pensaram em gravar uma crítica literária em vídeo? Isso também é
possível via softwares, os quais trabalham a edição de
textos e geram bastante aprendizado.
Que tal exercitar esse hábito após leituras ficcionais? O resultado pode ser compartilhado entre os
colegas da turma. Para fazer um vídeo é necessário:
1. Planejamento: reflita sobre o que vai falar, para quem (público-alvo) e em quanto
tempo.
2. Roteiro: é o caminho percorrido para contar
uma história, que pode ser linear ou não. O
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roteiro de ficção comenta personagens, trama,
temáticas, gênero, contextualização da obra,
quem é o autor e, no caso de uma crítica literária, qual foi a impressão da obra. Para saber o
que falar, faça perguntas para que você saiba o
que vai abordar: há aspectos inventivos na
obra analisada? Quais sentimentos ela desperta no leitor? Quais são os assuntos principais
que caracterizam a trama? Como é desenvolvido o enredo no contexto escolhido? etc.
Reflita sobre o público que vai assistir a esse
vídeo e onde ele vai ser passado – na sala de
aula ou num festival escolar.
3. Tempo/Local: durante o processo de preparação, é importante estipular quanto tempo
vai durar a produção (pesquisa, criação de
roteiro e gravação) e o vídeo final, e escolher um local adequado e silencioso, além do
melhor enquadramento. Qual será o plano
visual do vídeo? A linguagem audiovisual
deve ter um propósito. Pode ter um plano
geral (mais aberto, que contextualiza amplamente); um plano de conjunto (limita mais
os elementos do horizonte de visão, tem mais
foco); o plano americano (enquadra acima da
cintura e deixa um pequeno espaço acima da
cabeça das pessoas filmadas); o plano médio (é
como o dos telejornais, enquadra um pouco
abaixo do peito e deixa um pequeno espaço
acima da cabeça); o plano close (fecha mais
a câmera, enquadra acima do peito e pode
até cortar um pouco da cabeça do narrador
ou entrevistado), o bigclose (ou plano de
energia estética, fechado num plano enfático,
por exemplo, evidenciando a boca, as mãos,
uma parte do rosto de alguém etc.), o plano
detalhe (revela um objeto); e o contraplano
(a câmera simula o olhar do outro).
4. Gravação: Monte seu equipamento no local
escolhido e fale tudo que você estudou! Se
achar necessário, edite o vídeo – corte partes
desnecessárias, ajuste o som retirando ruídos,
insira fundo de imagem, combine fotos com
diferentes tipos de enquadramento etc.
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PARA SABER MAIS
Conheça os conceitos de roteiro, planos de imagem, produção e direção audiovisual no Canal
Futura, disponível nos QR codes:

de circunstâncias pode fazê-los(as) compreender que
alguns livros são atemporais, outros pertencem a um
tempo – quando a história ficcional tem relação direta com um período histórico existente –, enquanto
alguns livros são atemporais ainda que sugestivamente
expressem determinados contextos sociais, históricos,
econômicos, midiáticos etc.
LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA

<https://bit.ly/3as9xv6>.
Acesso em: 18 abr. 2021.

<https://bit.ly/3rVbwhA>.
Acesso em: 18 abr. 2021.

<https://bit.ly/2ZoZe4C>.
Acesso em: 18 abr. 2021.

Pré-leitura
PROPOSTA 1

Orientações/resolução: Professor(a), divida
os(as) estudantes em grupos e determine que
elaborem uma crítica textual sobre A gigantesca
barba do mal utilizando recursos diferentes. Por
exemplo, um grupo cria um podcast; outro, um
texto para ser publicado em uma revista especializada; outro grupo poderá criar um esquete
com uma cena em que haja indicações literárias e,
portanto, a crítica da obra; ou ainda, a simulação
de uma entrevista com o autor. Permita que os(as)
estudantes decidam qual é a melhor forma de
produção da crítica e aceite as sugestões trazidas
por eles. Combine com a turma uma data para
as apresentações.

Duração: 50 min
Despertando a curiosidade para a leitura
Que tal lermos uma crítica literária elaborada com
base na tradução do livro de Stephen Collins, A gigantesca barba do mal? Assim, professor(a), os(as) alunos(as)
poderão se familiarizar com a essência da trama, com
o gênero (crítica literária) e encontrar indícios de possíveis interlocuções para a história, além de analisar um
texto argumentativo. Convide-os(as) à leitura da crítica
literária assinada por Luiz Santiago.8

Crítica: A gigantesca barba do mal
Luiz Santiago
Em sua primeira graphic novel, A gigantesca barba
do mal (2013), Stephen Collins resolveu trabalhar
de uma maneira surreal e diferente de algumas das
coisas pelas quais já passamos ao longo da vida – e
que percebemos o tempo inteiro ao nosso redor:
o conformismo; a ação robótica diante do cotidiano; o medo e a ignorância como porta de entrada
para o preconceito e a segregação; as políticas de
extermínio de tudo o que é diferente; e a ação
[político-social] de “lavar as mãos” – ação tomada
pelo Estado e pelas chamadas “pessoas de bem”
diante daquilo que não conhecem.

Língua Portuguesa: (EM13LP12),
(EM13LP14), (EM13LP15), (EM13LP16),
(EM13LP18), (EM13LP45), (EM13LP46).

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
Todo um conjunto de conversações e pesquisas
prévias, por ocasião da seleção do livro de trabalho e
antes da leitura em si, literária e interpretativa, pode
alimentar diálogos argumentativos e de formação de
opinião. É essencial criar terreno para a chegada do
livro e suas especificidades. Enfim, sempre é muito
positivo, professor(a), que o(a) aluno(a) apreenda que
o livro faz parte de um contexto. Essa inter-relação
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL
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SANTIAGO, Luiz. Crítica: A gigantesca barba do mal. Plano Crítico, 10 jun. 2017.
Disponível em: <http://bit.ly/2LXVkwy>. Acesso em: 12 fev. 2021.
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O livro pode ser visto como uma fábula cheia
de caminhos interpretativos possíveis, cabendo no
lado corporativo, no lado psicológico, nas relações
humanas mais pontuais e, claro, na própria comunidade global, uma vez que o “fator barba” aqui
representado pode ser qualquer coisa tabu ou que
não faça parte do cotidiano de uma nação específica,
gerando muitos problemas para quem se mostra
diferente da massa. E convenhamos, esta não é uma
situação exclusiva de alguns países. Ela pode ser
encontrada em todos os lugares, dos ditos lugares
mais receptivos às liberdades individuais, aos mais
fechados em relação a isso, achando que possuem
o direito de dizer para as pessoas o que é certo e
o que é errado fazerem com suas próprias vidas,
muitas vezes usando a carta religiosa para bater o
martelo moral: Deus quis assim e pronto.

Imagem 17 (p. 122)

Imagem 18 (p. 148)

Dave, o protagonista desta aventura, mora na costa
da Ilha de Aqui, espaço geográfico cercado pelo Mar
e que, em seu extremo, leva-nos ao território de Lá.
Aqui é um lugar ordenado.Todos caminham muito bem
asseados e barbeados; as casas são perfeitamente alinhadas e as árvores podadas; os animais imaculadamente
tosados e as pessoas seguem alheias ao mundo, focadas
em seus celulares, cumprindo de maneira cíclica as suas
tarefas do dia: trabalhar, comer, dormir, trabalhar…
Ninguém reclama da rotina. Não existem revoluções,
passeatas, programas de televisão e artigos mostrando
o lado horrendo dessa homogeneidade passiva, desta
tradição de valores incorruptíveis que deixam todos
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

parecidos com produtos recém-saídos da fábrica. O
diferente não é bem-vindo em Aqui. O diferente é o
caos, é obra de Lá. Em Aqui reina a ordem, sempre foi
assim, não faz nenhum sentido mudar ou questionar.
Para Dave, esse discurso e modo de vida funcionaram bem por toda a sua vida. Ele não tinha do que
se queixar. Possuía um emprego que não sabia muito
bem o que era, mas tudo bem. Ouvia em loop a canção
“Eternal Flame”, do The Bangles. Comia no mesmo
restaurante, a mesma comida. Desenhava as pessoas da
rua para se entreter. Tudo estava em ordem. Até o dia
em que o único pelo que ele tinha no corpo, aquele
que jamais conseguiu arrancar de vez, pois crescia imediatamente, começou a “empelar” ainda mais, tomando
todo o seu rosto e dando início a um caos social, o
evento da “gigantesca barba do mal”.
Durante toda a narrativa, que é composta por
uma diagramação que exige muitas pausas do leitor;
estratégicas paradas para pensar em quadros de diversos
tamanhos e diferentes acabamentos; para comparar
desenhos, para sentir o vazio que vai, aos poucos,
tomando o personagem, assim como a sua gigantesca Barba toma-o por completo e vai modificando a
cidade inteira. O público deve prestar atenção nas
dicas que Collins deixa ao longo do caminho, começando com sua reafirmação de que certas coisas estão
“debaixo da pele” e depois utilizando substantivos
ou construções diferentes para indicar o “brotar” da
Barba. Alguns vão ver uma clara dinâmica de ID, EGO
e SUPEREGO; alguns verão uma tremenda crítica à
sociedade contemporânea; outros verão uma fábula
sobre o preconceito ou uma história de amadurecimento. E todas essas visões estão corretas.
Apenas no final o autor abre demais a sua corrente
narrativa, o que para mim atrapalhou a conclusão da
história [pois tudo fica no campo sugestivo], mas nada
que tire da graphic novel a força de seus significados e o
quanto essa situação se adapta ao nosso dia a dia e pode
ser vista como “normal” para todo aquele que tem uma
gigantesca barba do mal ou pertence a um dos muitos
grupos de malvadas barbas gigantescas que pululam em
nossa sociedade. Pessoas que são acusadas de trazerem
o mal de Lá para a ordenança de Aqui. Pessoas que
quebram a tradição de Aqui. Pessoas que não seguem as
leis milenares, divinas, imutáveis de Aqui e expõem sua
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barba do mal quando deveriam raspá-la para parecerem
iguais a todo mundo. O padrão. O rosto liso, o rosto
certo, o único rosto possível. Mas o que ninguém de
Aqui percebe é que algumas barbas não são raspáveis.
Alguns pelos não param de crescer. Ninguém é igual.
E é essa diferença que nos torna humanos.
Por mais triste que pareça, essa história é um olhar
para o diferente e para a monotonia que nos cerca e
que às vezes estão tão perto de nós, que não sabemos
direito como lidar com elas. Mas esta é também uma
história de esperança. A esperança de que ao assumir a
Barba e os pelos, o povo de Aqui possa olhar para tudo
isso de maneira diferente. De maneira normal. Natural.
Aceitando e convivendo com a Barba dos outros. Um
longo caminho que só a primeira crise da Barba em um
“Aqui” de qualquer lugar do mundo é capaz de começar.
PARA SABER MAIS
Na seção “Aprofundamento”, você encontrará
breves definições de Id, Ego e Superego, termos
próprios da psicanálise.

Depois, sonde entre os(as) alunos(as) se eles(elas)
apreciaram a experiência de ler uma crítica literária,
se isso incitou a curiosidade intelectual deles para descobrir a obra de Collins, ou se prefeririam ler a crítica
literária após terem contato direto com a história.Tenha
esse parâmetro em mente, professor(a); aproprie-se das
impressões dos(as) alunos(as) sobre os argumentos críticos da matéria e utilize essas experiências da melhor
forma possível em planejamentos de futuras atividades
durante a leitura do livro de Collins.
Orientações/resolução: Professor(a), retome
com os(as) estudantes o primeiro parágrafo da
crítica e questione se eles já passaram por algumas das situações descritas. Elabore questões que
possam ajudar a nortear o diálogo.

Leitura
PROPOSTA 2
Romance ou novela?
Compartilhe com os(as) alunos(as) uma dúvida
recorrente: “Como saber se é romance ou se é novela?”. Converse com eles(elas) a respeito de nuances
da obra de Collins. Explicite que até para críticos
literários as classificações não são simplistas. Compreendê-las exige reflexão e observação, além de
permanente aprendizado.
Pergunte aos(às) alunos(as): O volume de texto
em A gigantesca barba do mal lhes parece intermediário? Algo entre o conto e o romance, cuja caracterização seria denominada novela? Por que então
optar pelo termo graphic novel?
Após esses aprendizados, podemos dizer com
certeza que um livro é um romance a partir de 40 mil
palavras? É algo simples assim a classificação literária?
Ou depende de um cruzamento de informações?
Professor(a), aproveite essa oportunidade de comparação entre gêneros para refletir com os(as) alunos(as) que a dúvida muitas vezes pode aperfeiçoar
nossos saberes e entendimentos, porque nos coloca
em movimento.

Orientações/resolução: Professor(a), permita
que os(as) estudantes apresentem seus conhecimentos acerca dos temas abordados, porém, ao
final da discussão, tome a palavra e ajude-os(as)
a consolidar os conceitos que lhes permitam
diferenciar os gêneros literários.
Língua Portuguesa: (EM13LP01),
(EM13LP04).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG103),
(EM13LGG301), (EM13LGG601).

Língua Portuguesa: (EM13LP01),
(EM13LP20), (EM13LP46), (EM13LP49).
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Pós-leitura

sociocultural, como forma de trazer ao texto informações de outra área do saber, no caso a Literatura.

PROPOSTA 3
Duração: 50 min
Portfólio
Num dia fatídico, Dave se vê como a raiz de um
gigantesco problema: uma barba irrompe seus poros,
cresce sem controle, altera sua aparência, desafia a
lógica e a ciência. Logo ela (a Barba) se tornará uma
questão de segurança pública e irá abalar as estruturas
de Aqui, figurativa e literalmente. A gigantesca barba
do mal é um livro sobre coisas que, em um primeiro
momento, podem parecer um obstáculo, mas que,
na verdade, libertam. Afinal, durante a leitura percebemos fatos bizarros dentro da organização social
já instaurada: “‘Toda parte’ era Aqui” (p. 24). Lá “era
um lugar aonde ninguém nunca tinha ido” (p. 32).
A população temia o desconhecido pelo que ouvira
falar a respeito de Lá: “as histórias eram o bastante”
(p. 32). Preferiam o que era seguro ao que poderia
“tirar-lhes a organização […] misturando seus antes,
agoras, depois” (p. 35).
Tendo por base textos de apoio – a escolha é
do(a) professora(a) –, peça aos(às) alunos(as) que escrevam um texto dissertativo-argumentativo. Nessa
produção, os(as) 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 que respeite
os direitos humanos, com base nas competências de
avaliação da prova de redação do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM).
A gigantesca barba do mal é uma obra com o
potencial de motivar a discussão sobre temas de
extrema importância para a sociedade brasileira,
como “Os perigos da alienação social: superexposição e espetacularização midiática”. A
análise do enredo e dos personagens pode ajudar na
construção de interessantes argumentos e repertório
M ATER IA L D I G I TA L D O P ROF E S S OR – A GI GA NT E S C A BA RBA DO MAL

Orientações/resolução: Professor(a), tal proposta pode ser trabalhada em conjunto com
o(a) professor(a) de Redação, caso não se trate
do(a) mesmo(a) profissional que lecione as duas
disciplinas. Peça que os(as) que se sentirem
confortáveis leiam suas produções. Então, recolha os textos, faça a devida revisão e devolva-os
aos(às) estudantes para que possam ser reescritos com os ajustes necessários. Posteriormente,
montem um portfólio colecionando todas as
redações dos participantes.
Língua Portuguesa: (EM13LP03),
(EM13LP04), (EM13LP15), (EM13LP16).

ARTE

Pré-leitura
PROPOSTA 1
Duração: 50 min
Trilha sonora da minha vida
Professor(a), aproveite para escutar a canção “Eternal flame” com os(as) estudantes, informe-lhes que ela
funciona como uma trilha sonora da história, apresente a tradução da letra e, a partir das associações que
podem ser feitas, pergunte quais são as expectativas que
eles(elas) têm acerca da obra. Questione se eles(elas)
possuem alguma música que marcou um momento
de suas vidas. Determine uma data e solicite que eles
apresentem para a turma sua trilha sonora, informando
o motivo pelo qual a canção é marcante.
Orientações/resolução: Antes das apresentações, converse com a turma sobre o respeito aos
gostos musicais dos colegas, evitando, assim, que a
exposição que farão gere conflitos. Que tal montar
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Língua Portuguesa: (EM13LP03),
(EM13LP04), (EM13LP34), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG102),
(EM13LGG104), (EM13LGG201),
(EM13LGG301), (EM13LGG601),
(EM13LGG602).

Leitura

A estética da obra em questão sensibiliza as emoções daquele(a) que lê e percorre a narrativa, conota
uma forte contenção de emoções por parte de Dave,
expõe o extravasamento implacável da Barba cidade
adentro, cobre sentidos (sobre)naturais, modos de
existir e de agir moldados por propósitos e tendências
pouco conscientes e pouco consistentes.
Experiências estéticas podem nos fazer ter a sensação de entrar no mundo (estético representacional) via apreciação, interpretação e (multi)relações
mentais.
Observem como três imagens formam uma mensagem no texto visual de Stephen Collins.
© Stephen Collins

uma playlist com todas as músicas escolhidas pelos(as) alunos(as)?

PROPOSTA 2
Duração: 50 min
A estética como fator diferenciador

Imagem 19 (p. 16)

Imagem 20 (p. 17)

Quatro planos visuais (ver imagem 21) – integrados a outras ilustrações na página –, e uma mensagem
subconsciente é enunciada.

© Stephen Collins

As ilustrações são muito interessantes e sugestivas
em A gigantesca barba do mal. Faz parte da invenção
do texto de Stephen Collins mesclar texto verbal e
visual, a fim de convidar o leitor a descobrir sentidos
não óbvios, mas sutis e paralelos, seja na disposição
textual, sejam nas representações sombrias, nos enquadramentos focais, na fragmentação dos quadros
ilustrados, nos preenchimentos exacerbados (Barba),
nos espaços vazios, nas ações manifestas dos personagens, na apatia destas e na expressão dos velados
arranjos políticos de efeito social.

Imagem 21 (p. 56)
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• Lendo obras de referência (obras sobre estética);
• Apreciando detalhadamente a estética de algumas
obras que lhes chegarem às mãos;
• Visitando museus;
• Coletando material (capas, livros, quadros, esculturas, fotografias, desenhos etc.);
• Observando fenômenos (naturais ou não);
• Formulando hipóteses;
• Analisando sensivelmente os fenômenos.

Pós-leitura
PROPOSTA 3
Duração: 50 min
Mas o que é estética?
Indagações pertinentes: será que compreender as

emoções, as ideias e as mensagens – estéticas – que
são despertadas ao se observar uma obra ilustrada tal
como esta, de autoria de Stephen Collins, nos ajuda,
direta ou indiretamente, a entender o mundo de hoje –
nosso Aqui – e suas formas expressivas? O mundo e as
comunicações em voga? Os juízos de valor? Formas
de inclusão e exclusão sociais? Dinâmicas modernas
padronizadas? Medos inconscientes? Leituras superficiais do mundo diante de excessos de informação?
© Stephen Collins

Explique para os(as) alunos(as), professor(a), que
eles(elas) poderão descobrir que para a estética importa a percepção do que é considerado belo e as diferentes formas de arte e técnica artística, assim como
a relação entre materialidade, ideias e formas. Como
os(as) estudantes podem chegar a esse conhecimento
do que tem valor estético?

Solicite então, professor(a), que os(as) estudantes produzam cartuns ou tirinhas retratando alguma
cena de uma música que eles(elas) gostem, independentemente do estilo. Eles deverão, posteriormente,
apresentar as produções para os(as) colegas.

Imagem 22 (p. 15)

Imagem 23 (p. 96)

© Stephen Collins

Orientações/resolução: Professor(a), marque
uma data para os trabalhos e organize um cronograma para que haja tempo suficiente para todas
as apresentações ocorrerem. Outra sugestão seria
que, posteriormente, os(as) estudantes elaborassem um blog contendo todos os trabalhos.
Língua Portuguesa:
(EM13LP07), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG103),
(EM13LGG201), (EM13LGG301),
(EM13LGG601).

Imagem 24 (p. 34 e 35)
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Vamos iniciar um debate de ideias a respeito do
que compreendemos ou queremos compreender em A
gigantesca barba do mal. Sugestões para a troca de ideias:
A essência da beleza é somente o que é belo? Ou
outros sentimentos e pensamentos podem também
revelar beleza para nós? A beleza das coisas pode
existir em algo simples ou existe somente em obras
de arte? Aquilo que todos fazem necessariamente
é o melhor para a sociedade? Devemos nos sentir
seguros apenas dentro da experiência do que está rigidamente sob controle? Fora de experiências cíclicas
só há o caos? Tudo que cria estranhamento é ruim?

Orientações/resolução: Professor(a), organize
um debate com os(as) estudantes e, se possível,
apresente a eles(elas) obras de arte consagradas e
peça que as analisem e tentem observar se o valor
atribuído a elas é pertinente e por qual motivo.
Diga-lhes que a estética também pode estar
presente, além das obras de arte, nas manifestações
naturais.
Língua Portuguesa: (EM13LP07).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG103),
(EM13LGG201), (EM13LGG301),
(EM13LGG602).

PROPOSTA 4
Duração: 50 min
Construindo uma estética
Solicite, professor(a), que os(as) estudantes façam
uma leitura dinâmica das ruas da cidade, de modo a
coletar informações visuais que integram, alteram e
significam o espaço urbano – ou o rural. Podem ser
usadas fotografias como registro dos tipos de circulação no meio, dos ritmos envolvidos nos deslocamentos, dos semblantes das pessoas etc.
Há muito a ser observado e que pode vir a ser
enunciativo para os(as) estudantes – oralmente ou
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via legendas. As observações devem ser realizadas de
forma atenta, concentrada, interpretativa. A atividade
pode contar com um(a) ou mais professor(a) mediador(a), caso a proposta envolva outras disciplinas – por
exemplo, Português e História; Português e Artes.
O objetivo final do trabalho deve visar à apreciação
estética, a um aprofundamento do conhecimento, e,
principalmente, ao protagonismo dos(as) alunos(as).
Tais ações podem até mesmo gerar uma pesquisa
de ação científica aplicada ao Ensino Médio.
PARA SABER MAIS
Para compreender como desenvolver uma metodologia de pesquisa científica, consulte o Portal
BNCC: Disponível em: <http://bit.ly/3dvbHMJ>.
Acesso em: 17 abr. 2021.
Evidencie aos(às) alunos(as), professor(a), que as
perguntas têm muita importância. Assim como os
diálogos. O livro A gigantesca barba do mal explicita,
por exemplo, ideias que não estão no texto verbal,
mas, sim, nas indagações que surgem a partir da interpretação narrativa.

Orientações/resolução: Professor(a), solicite
que os(as) estudantes montem cartazes com o
resultado da pesquisa realizada na cidade e, depois de apresentarem aos(às) colegas de classe,
elaborem um mural em uma área de circulação
da escola para a divulgação dos trabalhos.
Língua Portuguesa: (EM13LP07),
(EM13LP30), (EM13LP32), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG201),
(EM13LGG301), (EM13LGG601).

A partir dessa reflexão, lance um desafio motivacional:
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Que tal incluir no planejamento semestral de
atividades questões trazidas pelos(as) alunos(as)? O
objetivo declarado do(a) professor(a) será escutar
mais as demandas dos(as) estudantes – no lugar de
trazer algo já totalmente fechado no plano de aula.
Dessa forma, a partir do que os(as) estudantes trouxerem, será estipulado um processo de aprendizado
mais interativo.
Tal ação tende a criar grande circulação de conhecimentos, positivas trocas, empatia, interação e respeito ao outro, e desenvolverá o protagonismo dos(as)
alunos(as), a autoconfiança e o autoconhecimento.

Orientações/resolução: Professor(a), quando
os(as) estudantes se veem envolvidos e participantes dos processos de construção do conhecimento, conseguem se desenvolver mais e ganhar
mais confiança para realizar as atividades propostas. Permita que as sugestões trazidas por eles(elas)
façam parte do planejamento das próximas aulas.
Língua Portuguesa: (EM13LP07),
(EM13LP30), (EM13LP32), (EM13LP54).
Linguagens e suas Tecnologias:
(EM13LGG101), (EM13LGG201),
(EM13LGG301), (EM13LGG601).

HISTÓRIA

Pré-leitura
PROPOSTA 1
Duração: 50 min
Roda de conversa
Os(as) alunos(as) podem ser convidados(as) a
refletir sobre o que é mais marcante, associativo e
identitário no século XXI. Por exemplo: o que marca
a geração do século XXI? Quais as tendências deste
século? Quais os maiores desafios e oportunidades?
Como é o ritmo de vida? Quais os meios e os bens
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à disposição? Qual o papel da tecnologia na vida das
pessoas? Quais são as principais doenças contemporâneas? O que são crianças digitais?
Professor(a), sempre que possível, pesquise e
compartilhe com os(as) alunos(as) eventos e acontecimentos, leituras e filmes que cultural e historicamente foram ou ainda são representativos para a
sociedade, por serem inovadores e/ou emblemáticos
para discussões.
Orientações/resolução: Professor(a), instigue
os(as) estudantes a apresentar suas opiniões acerca
das questões propostas, estimule-os(as), se possível,
com pequenos vídeos que abordem as mudanças
sociais e tecnológicas pelas quais o mundo passou
nos últimos anos.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS401).
Língua Portuguesa:
(EM13LP03).

Leitura
PROPOSTA 2
Duração: 50 min
Atividade cultural
No ano 1936, o genial ator, diretor, roteirista e produtor inglês Charles Chaplin (1889-1977)
lançou um filme chamado Tempos Modernos. Nesse
longa-metragem, Chaplin retrata a vida urbana nos
Estados Unidos no ano de 1930, demonstrando os
modos de produção industrial baseados na divisão e
na especialização do trabalho na linha de montagem.
Na história, a carga de trabalho é intensa, e a produção sempre mais veloz faz com que o personagem
principal sinta na pele os sintomas – quase enlouquecedores – da industrialização. Repetição, aceleração
e opressão marcam simbolicamente a narrativa. Os
trabalhadores são retratados como peças de uma grande
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engrenagem, cujo objetivo é a obtenção de lucro pela
produção em série.
Convide os(as) alunos(as) a assistir ao filme Tempos
Modernos. Relacione a narrativa às dimensões da vida
social, econômica e histórica no período (1936). No
filme, o homem se adapta à atividade massiva-repetitiva, porém manifesta efeitos psicológicos de abalo,
e as exigências do seu chefe são sempre dirigidas à
produtividade e ao desempenho.

Orientações/resolução: Professor(a), você
pode valer-se desse momento para criar uma
interessante discussão com os(as) alunos(as)
sobre os meios de produção contemporâneos,
não só necessários e importantes para a industrialização e fabricação de mercadoria, mas
também capazes de pressionar trabalhadores em
diversas partes do mundo – por exemplo, via
trabalhos repetitivos e substituição de mão de
obra pela automação dos processos produtivos.
A análise pode avançar e avaliar os impactos das
tecnologias na vida profissional e nas dinâmicas
sociais – ocupação das metrópoles, especialização no trabalho, desemprego, submoradia,
desigualdades no acesso aos bens de consumo,
pressões sociais etc.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS104),
(EM13CHS202), (EM13CHS401),
(EM13CHS402).
Língua Portuguesa:
(EM13LP01), (EM13LP03),
(EM13LP04), (EM13LP14).

Pós-leitura
PROPOSTA 3
Duração: 50 min
Debate
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Outra possibilidade é fomentar um momento
de reflexão em que os(as) alunos(as) sejam capazes,
ativamente, de reconhecer e discutir o significado de
eventos populares – tais como manifestações e greves, ou eventos noticiosos de repercussão. Caso um
debate ganhe espaço, ressalte para os(as) estudantes
que o debate e a discussão mediada são formas de
tratamento de problemas e apreciação de possíveis
resoluções. Trata-se, portanto, não apenas de exercitar um embate ideológico, mas de um esforço de
construção de resoluções de problemas utilizado
por sociedades democráticas para que seja possível
chegar à conclusão mais adequada possível para todos os envolvidos. Assim sendo, a atividade do debate é de grande valia para a formação educacional
dos(as) alunos(as), pois estimula o desenvolvimento
do pensamento crítico e a prática da elocução, além
de auxiliar no processo de desenvolvimento do raciocínio lógico.

Orientações/resolução: Professor(a), a estrutura de um debate formal envolve três grupos
distintos: aqueles que defendem a resolução de
um problema previamente levantado, aqueles
que se opõem à resolução apresentada e aqueles
que deverão julgar a qualidade das evidências
apresentadas e as argumentações das duas partes.
Organize os(as) estudantes nesses três grupos,
escolha os temas a serem debatidos e medeie a
discussão. Como encerramento da atividade, o
grupo que ficar encarregado de dar o veredito
da discussão deverá escrever um texto com as
justificativas para a tomada de decisão e lê-lo
aos demais.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS501),
(EM13CHS503), (EM13CHS504).
Língua Portuguesa:
(EM13LP01), (EM13LP04),
(EM13LP15).
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SOCIOLOGIA/FILOSOFIA

Pré-leitura
PROPOSTA 1
Duração: 50 min
O que é um sociólogo?
Leia com os(as) estudantes, professor(a), a entrevista com Stephen Collins, o autor de A gigantesca
barba do mal, para propor-lhes algumas reflexões.
Para continuar nosso briefing de tendências sobre imagens conceituais, havia um homem com
quem precisávamos conversar – o ilustrador Stephen Collins, cujos desenhos do The Guardian
visualizam nuances sociais mutantes e cujo novo
livro brinca com conceitos visuais em torno da
“Barba”.
Stephen Collins é uma espécie de sociólogo visual,
sintonizado com as nuances, sutilezas e mudanças
mínimas em nossa cultura e comportamento, que
então interpreta com um humor gentil e absurdo. Como a maioria dos jovens ilustradores hoje
em dia, ele é polivalente: um cartunista, novelista
gráfico, artista visual. Fale-nos sobre A gigantesca
barba do mal […].
Collins: – Um dia essa coisa horrível e sem sentido
acontece com ele – Dave é atacado por uma barba
maciça e sem sentido saindo de seu rosto – e então
seu destino é decidido pelos significados que outras
pessoas aplicam a ela.
Fonte: ENTREVISTA com Stephen Collins. Image Source.
Disponível em: <http://bit.ly/3u9SJRC>. Acesso em: 12
fev. 2021.

• O que será que o texto quis dizer ao associar
Collins a uma espécie de “sociólogo visual”?
• O que faz ou estuda um sociólogo? Qual sua
área de atuação?
Explique, finalmente, que Sociologia é uma ciência social que utiliza vários métodos de investigação
empírica e análise crítica para desenvolver um corpo
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de conhecimento sobre ordem social, aceitação e
mudança, ou evolução social. Sociólogos praticam
estudos – teóricos e de campo – a respeito da sociedade, dos padrões de relações e interações sociais
e investigam a cultura cotidiana.
Comente com os(as) alunos(as), professor(a),
que Stephen Collins se assemelha a um sociólogo
visual pelo fato de, artisticamente, conseguir ilustrar,
conforme um projeto ficcional, nuances da vida
organizacional do homem em sociedade, buscando
explicar sua natureza, as estruturas que compõem o
meio social e as relações que se estabelecem entre
indivíduos, instituições e meios de comunicação
de massa.
Uma vez compreendida a analogia, peça aos(às)
alunos(as), professor(a), que busquem trechos do livro
que representam esse olhar sensível de Collins para
a sociedade e seus padrões organizativos.

Orientações/resolução: Professor(a), divida
os(as) estudantes em grupos, informe-lhes algumas páginas em que poderão encontrar cenas
com as quais possam criar analogias com a sociedade contemporânea, peça que escrevam tópicos
em uma cartolina e apresentem suas observações
aos colegas.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS501), (EM13CHS502).
Língua Portuguesa: (EM13LP30),
(EM13LP34), (EM13LP53).
PROPOSTA 2
Duração: 50 min
Mudança de hábito
Mencione aos(às) alunos(as) que um hábito pode
ser algo livre ou regular, conforme uma disciplina diária ou semanal. Um hábito pode configurar uma, ou
mais, atividade que envolva sensibilidade, inclinações,
capacidades e comprometimento.
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Outro aspecto a ser considerado numa roda de
conversas é que podem existir hábitos que vocês
desejam mudar – enquanto estudantes, filhos(as),
irmãs(os), enfim, seres humanos. Refletir sobre isso
é importante porque gera autoconhecimento e pode
implementar boas mudanças para a vida.
Nesse sentido, sugerimos acesso a um link audiovisual, com depoimento de Charles Duhigg, autor de
O poder do hábito (2012). O vídeo trata essencialmente
de comportamentos que gostaríamos de mudar pela
caracterização do que é hábito, levantamento de hipóteses, conhecimento de fatores que disparam um
hábito ou mania e de como criar autocontrole diante
de situações indesejadas e que disparam recompensas
mentais que flutuam em nossas rotinas e controlam
certos hábitos repetitivos. O vídeo,
narrado em inglês, permite ativar legendas em português, e está disponível em <https://bit.ly/3txj4rQ>.
Acesso em: 14 abr. 2021.

Orientações/resolução: Professor(a), pergunte
aos(às) estudantes o que eles gostariam de mudar e o que eles gostariam de manter em sua
personalidade.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS501).
Língua Portuguesa:
(EM13LP16), (EM13LP20).

Leitura
PROPOSTA 3
Duração: 50 min
Momento 1: a indústria cultural
Na obra há textos imagéticos que são desenvolvidos em uma sequência de páginas, ainda que haja
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texto verbal, e são mais importantes por apresentarem
mais significados que o texto escrito. Por exemplo, no
início da obra, ao apresentar a cidade; quando o fio de
barba é abordado; ao se mencionar “Lá”; Dave indo
trabalhar; quando chegava em casa e ia desenhar; entre
muitos outros exemplos. Solicite que os(as) estudantes
analisem as sequências abaixo:
a) Observem criticamente o contraste entre “ordem” e “desordem” nos efeitos visuais do monitor operacional (computador) de Dave – antes,
durante e no dia da fatídica reunião de trabalho;
b) Observem o que consta nas “Normas de asseio” da empresa em que Dave trabalha e se há
algum absurdo intrínseco – não se barbear e não
se apresentar ao trabalho é motivo de demissão;
c) Observem a profusão, na cidade, de publicidades (“Controle seu subconsciente”; F&G
Seguro de Vida; A&D Seguro Residencial), reclames (“Compre já o seu…”), placas (Mr. Barista’s, Happy Lunch), comunicações televisivas
e coberturas midiáticas (O dia da Barba – um
documentário; depoimentos, coberturas jornalísticas, “Notícia urgente”; “Força tarefa é barbarizada”, “Crise da Barba”, “Plano Balão para
a Barba do mal’”), faixas (“à venda”; “Indústrias
A&C”,“Fora mal!”,“Abaixo a Barba, terrorista!”,
“Matem esse demônio”), cartazes por decreto
(“Fechado para serviço com a Barba”); e também a camiseta de Dave “ITEK”, serigrafada em
uma escrita que lembra tecnologia, velocidade
e transmissão.
Em seguida, pergunte a eles:
• Qual o papel da indústria cultural e dos meios de
comunicação de massa no que se refere à profusão de informações e à divulgação ininterrupta,
à valorização do fato “novo” (a novidade) e à
espetacularização do real?
Orientações/resolução: Professor(a), caso
considere necessário, aprofunde com os(as) estudantes os conceitos de indústria cultural (alguns teóricos como Theodor Adorno e Walter
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Benjamim poderão ajudá-lo no aprofundamento dessa análise) e espetacularização do real,
que podem ser abordados através da indicação
que se encontra na seção “Aprofundamento”.
Além disso, poderá instruir os(as) estudantes
a realizarem uma pesquisa para ampliar o conhecimento.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS104),
(EM13CHS501).
Língua Portuguesa:
(EM13LP30), (EM13LP32).

Momento 2: princípios
éticos-solidários fundantes
O que poderia trazer mais bem-estar para a vida
das pessoas de Aqui diante de tais dilemas? Sondar os(as)
alunos(as). Ouvir opiniões e interpretações críticas.
Diálogo aberto: descubram também outros trechos de A gigantesca barba do mal em que notamos a
presença (sutil ou declarada) de movimentos de rua
ou manifestações sociais – de transformação ou radicalização. O que parece mobilizar a opinião pública
de Aqui: a consciência do problema, o fascínio pela
espetacularização do caso ou o anseio de extirpar o
mal a qualquer custo?

Orientações/resolução: Professor(a), organize um debate com os(as) estudantes sobre o
tema: O poder das manifestações sociais,
no intuito de discutirem essas questões. Peçalhes que realizem uma pesquisa para tomar
conhecimento das diversas manifestações que
ocorrem no mundo e são capazes de mudar o
rumo da história.
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
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(EM13CHS103), (EM13CHS104),
(EM13CHS501).
Língua Portuguesa:
(EM13LP30), (EM13LP32).

Pós-Leitura
PROPOSTA 4
Duração: 50 min
O que aprendi?
Apresente, professor(a), aos(às) estudantes as questões a seguir para discussão acerca do aprendizado que
obtiveram com a leitura da obra.
a) O que é possível depreender após a leitura de
A gigantesca barba do mal?
b) A ilha de Aqui parece ser um ambiente acolhedor para se viver? Justifique.
c) O problema de Aqui está no controle da (des)
organização ou em outra parte?
d) Os cidadãos só percebem o outro quando este
está em evidência nas mídias?
e) As pessoas são solidárias umas com as outras?
f) Por que será que são chamadas de “plateia”?
g) O termo que dá nome à ilha – Aqui – parece
ter algo a ver conosco?
Outra estratégia para a realização dessa atividade
de síntese seria sugerir que os(as) estudantes, individualmente ou em grupos, elaborassem questões de
múltipla escolha, com quatro alternativas e o gabarito de respostas, e as entregassem ao(à) professor(a)
organizador(a) para a realização de um Quiz.

Orientações/resolução: Professor(a), o mais
importante dessa atividade é verificar qual foi
o aprendizado dos(as) estudantes com a leitura
do livro. Independente da estratégia utilizada,
procure averiguar se A gigantesca barba do mal
conseguiu trazer reflexão para os(as) estudantes.

35

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS501).
Língua Portuguesa:
(EM13LP06), (EM13LP47).

APROFUNDAMENTO
O texto de Stephen Collins menciona termos que
podem gerar pesquisas e planejamentos indagativos.
Vamos rever alguns deles e sugerir, em sala de aula, o
desenvolvimento de tais conceituações. Nesta seção
também apresentamos termos e conceitos utilizados
no desenvolvimento deste material digital, os quais
merecem ser devidamente desenvolvidos para melhor
aproveitamento das temáticas e atividades apresentadas.
A charge surgiu no início do século XX, com o
objetivo de formar oposição a governos e impérios. A
charge, em geral, é caracterizada pelo exagero, tendo
como objetivo satirizar um acontecimento da atualidade. Pode ou não conter texto verbal, pois o foco
está na imagem. Com objetivo político e social, a
charge estimula uma visão crítica e bem-humorada a
respeito de acontecimentos do cotidiano. Dessa forma,
para interpretar bem uma charge basta estar antenado
aos acontecimentos, pois ela sempre fará referência a
temas recentes ou atuais.
O cartum, assim como a charge, utiliza-se de humor e crítica. É majoritariamente um texto visual,
podendo ou não conter falas. No entanto, o cartum
apresenta uma realidade genérica, atemporal, não
havendo limites de tempo em sua expressão visual.
Com isso, não está necessariamente ligado a nenhum
acontecimento histórico ou político.9
Curador é o profissional responsável pela seleção
de obras de arte para uma exposição, que também
pode ser designado como diretor artístico. A curadoria é uma profissão relativamente recente, pois ganha
projeção no mercado a partir dos anos 1980, tendo

9

SARTEL, Marcelo. História em Quadrinhos. Português: o seu site da língua portuguesa.
Disponível em: <http://bit.ly/3dhvTl0>. Acesso em: 17 fev. 2021.
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os anos 1950 como responsáveis por esse destaque,
devido ao crescimento do mercado de arte.10
Entropia é um termo da Física que define o grau
de desordem de um sistema e está relacionado à 2ª
Lei da Termodinâmica. Essa desordem significa o
grau de organização do sistema.11
Éris é conhecido como Planeta Menor ou Décimo Planeta. Situado nos confins do sistema solar, é
também designado como planeta anão, em uma região
conhecida como disco disperso.12
Espetacularização do real: diz respeito às pessoas
da hipermodernidade que têm liberdade individual. A
sociedade está amparada pela apoteose consumista – não
só de bens materiais, mas também, inclusive, de notícias,
e informações –, as relações sociais passam por distanciamentos mediados, a cultura tende a ser frívola
diante da existência do outro, as pessoas nas grandes
cidades tendem cada vez mais a serem imediatistas,
ou seja, há um estilo de vida “agorista”, acelerado
e agitado, facilmente manipulado pela sedução das
pequenas satisfações cotidianas. As informações são
freneticamente disseminadas por instituições midiáticas, como televisão, rádio, internet. E a informação
propagada em alta velocidade e disponível em múltiplas telas ganha status de conhecimento. […] Paira
nas nuvens digitais a sensação de poder apropriar-se
dos mais diversos saberes. Uma ilusão criada pela
superabundância do saber consultável que deflagra
um quadro de empobrecimento do intelecto, enfraquecido pelo desprestígio da reflexão aprofundada
e pela falta de investigação cuidadosa de fontes primárias. Para o teórico Gilles Lipovetsky, sucesso e
status social estão diretamente ligados à colocação
no mercado, tudo logicamente orientado para a capacidade de comprar o que representa os ideais de
uma vida moderna plena. […] Ao mesmo tempo, o
mercado descarregou sobre o indivíduo o peso total
de sua subsistência, de sua própria situação social e

10

CHRIST, Giovanna. O que é: curadoria. SP-Arte 365, 27 out. 2020. Disponível
em: <http://bit.ly/3dmc5Ni>. Acesso em: 17 fev. 2021.

11

GOUVEIA, Rosimar. Entropia. Toda Matéria. Disponível em:
<http://bit.ly/3auhpfR>. Acesso em: 07 fev. 2021.

12

ÉRIS (planeta anão). Wikipédia. Disponível em: <http://bit.ly/2ZsMn1m>.
Acesso em: 17 fev. 2021.
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profissional. A chave para um futuro “de sucesso”
passou a depender da subjetividade individual, da
capacidade de auto-organização, polivalência, proatividade e constante readaptação de cada cidadão.
[…] A insegurança e a sensação de estar à deriva,
num mundo cada vez mais competitivo, por vezes faz
terra arrasada no saber sobre si e sobre o outro. Sob
a análise de Zygmunt Bauman, o padrão consumista
se desloca para o campo relacional instantaneamente.
Os vínculos não são sólidos, são endemicamente
instáveis e duvidosos; as relações são negociadas por
meio de trocas, num jogo de benefícios e ganhos.
Num universo governado pelo mercado, nasce uma
sociedade fechada em seu próprio gozo, entorpecida, incapaz de mobilizar-se pelos valores morais e
éticos. […] Somente quando a moral e a ética da
coletividade se desvincularem da compulsão consumista e se restabelecerem laços sociais primordiais,
será possível pensar um projeto de educação capaz
de formar sujeitos éticos, mobilizados a subverter a
ordem político-econômica que condiciona tantos à
segregação, à invisibilidade e à exclusão.13
Graphic novel: de livros clássicos até histórias contemporâneas, as Histórias em Quadrinhos (HQ) vêm
ganhando mais e mais espaço entre os leitores. E o
mercado editorial vem surfando essa onda. Em (2017),
a Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou uma
nova categoria do prêmio Jabuti, a principal premiação de literatura no país: trata-se da categoria “HQs
e seus subgêneros”. Graphic novel é o análogo na arte
sequencial a uma prosa ou um romance. Um pouco
diferente das histórias de super-heróis multisseriadas
e com novos volumes a cada estação, mas ainda explorando quadros sequenciais – em geral de forma
lúdica e original. São histórias com início, meio e
fim, não periódicas. Uma característica comum aos
romances gráficos é a estilização do artista: cada um
desenvolvendo seu método de desenho, cores e formatos (quadros, cenas, fragmentações de blocos visuais etc.). As histórias costumam ser mais longas que
as HQs tradicionais, com maior desenvolvimento e

13

AQUINO, Isis; DIPP, Renata. A escola (a)pesar: a educação em tempos de
leveza hipermoderna. Educação, Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 471-477, set.-dez.
2018. Disponível em: <https://bit.ly/3bcJ18p>. Acesso em: 12 fev. 2021.
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destaque para o formato e a impressão. Normalmente
a encadernação é mais detalhada e a qualidade do
papel é superior.
Fonte: FIGUEIREDO, Natália. Graphic novel, HQ ou história em quadrinhos?. Estante blog, Seção Livros e HQs, 01 dez. 2017. Disponível em:
<http://bit.ly/3u6BMHJ>. Acesso em: 12 fev. 2021.

HQ ou Histórias em Quadrinhos, gibis, revistinhas,
banda desenhada e narrativas gráficas: todos esses são
termos usados para um tipo de narrativa contada por
meio de desenhos e textos sequenciais complementares
normalmente impressos no formato horizontal. Nos
EUA, as HQs são conhecidas como Comic Books, e
os maiores exemplos que podemos citar são a Marvel
Comics e a DC Comics. No Brasil, as HQs se popularizaram enormemente com as publicações das revistinhas da Turma da Mônica e do Menino Maluquinho,
respectivamente assinadas por Mauricio de Sousa e
Ziraldo. Os jovens costumam gostar muito das HQs
no estilo mangá, associado ao gênero light novels. E os
romances gráficos (graphic novel) costumam voltar-se a
um público leitor mais experiente – jovens e adultos
–, adaptado a narrativas mais densas, longas, maduras,
profundas e elaboradas.
Id, Ego e Superego foram conceitos desenvolvidos
por Sigmund Freud, fundador da Psicanálise. Essas
três instâncias formam o que ficou conhecido por
“psique humana”14:
O Id é o componente nato dos indivíduos, ou
seja, as pessoas nascem com ele. Consiste nos desejos,
nas vontades e nas pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo
prazer. A partir dele desenvolvem-se as outras partes
da personalidade humana: Ego e Superego. O Ego
surge a partir da interação do ser humano com a
sua realidade, adequando seus instintos primitivos (o
Id) ao ambiente em que vive. É também chamado
de “princípio da realidade”. O Ego regula e tenta
satisfazer, ao mesmo tempo, os impulsos do Id, mas
de modo realista e menos imediatista. O Superego se
estrutura a partir do Ego. É a representação dos ideais
e valores morais e culturais do indivíduo. Atua como
um “conselheiro” para o Ego; alerta sobre o que é
14

EGO, Superego e Id: Qual a diferença entre ego, superego e id? Diferença.
Disponível em: <http://bit.ly/3qxOhK5>. Acesso em: 07 fev. 2021.
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ou não moralmente aceito, conforme os princípios
absorvidos pela pessoa ao longo da vida. O Superego
começa a se desenvolver a partir do quinto ano de
vida, quando o contato com a sociedade começa a
se intensificar.
Juracán é o nome atribuído pelos espanhóis a uma
divindade do caos e da desordem. De acordo com a
mitologia Taíno, o zemi de Guabancex foi confiado
ao governante de uma terra mística,Aumatex, fazendo
dele o “Cacique do Vento”, com a responsabilidade de
apaziguar repetidamente Juracán durante seu longo
reinado. O vento, porém, era extremamente necessário
para viagens entre as ilhas e para a colheita. Por essa
razão, outros caciques ofereciam a Juracán parte da
comida durante a cerimônia de cohoba. Por vezes, os
esforços de Aumatex falhavam, deixando a deusa furiosa,
ocasião que, enfurecida, deixava seu domínio com a
intenção de trazer destruição a todos em seu caminho,
desencadeando os “juracánes” ou furações. Juracán diz
respeito às forças incontroláveis da natureza.15
Memorial tem várias acepções, a depender da função assumida, mas todas elas estão ligadas à noção
de memória. Pode ser um documento escrito para
pleitear algo a uma autoridade pública; uma nota ou
instrução diplomática; livro de escrituração comercial;
obra literária cujo passado vivido ou testemunhado
é evocado; relatos de memória. Monumento erigido
para assinalar um acontecimento histórico.16
Metalinguagem é a linguagem que se serve dela
mesma para explicar, expressar, demonstrar algo. Por
exemplo, se alguém pergunta o significado de uma
palavra, essa pessoa usou a linguagem na sua pergunta; e a resposta também fará uso do mesmo código
(linguagem) para oferecer o significado da palavra.
Um filme que trate de como é fazer cinema também
é uma metalinguagem. O desenho de alguém desenhando ou a pintura de um artista pintando, idem.
Quando o pintor holandês Vincent van Gogh pintou
seu autorretrato, estava também fazendo uso da metalinguagem. Na literatura, quando o escritor se vale

15

JURACÁN. Wikipédia. Disponível em: <http://bit.ly/3aw7S86>. Acesso em: 07
fev. 2021.

16

MEMORIAL. In: DICIO. Disponível em: <http://bit.ly/3dmObRZ>. Acesso em:
07 fev. 2021.
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das palavras para expor ou jogar com procedimentos
construtivos do discurso, faz uso de metalinguagem.
Multimodalidade é um conjunto de informações
semióticas que o(a) leitor(a) deve utilizar para leitura
e compreensão de textos que se materializam em diferentes suportes. A escrita, atualmente, não consegue
representar devidamente os usos da língua. Linguagens
gráficas, verbais e visuais aparecem conjugadas em
livros, filmes, programas de TV e exigem cada vez
mais dos(as) leitores(as) um modo de ler capaz de
manipular essas formas de expressão da linguagem.17
Tirinhas apresentam-se como uma espécie de
história em quadrinhos mais curta. Podem fazer ou
não críticas sociais. Elas contam com personagens
que normalmente são apresentados em sequência; as
histórias podem ter continuidade.
POTENCIALIDADE CRIATIVA
Professor(a), este é o momento de dar asas à imaginação! Para imergir ainda mais no universo do gênero apresentado neste material digital, propomos
que você desafie sua turma a produzir uma graphic
novel, ou charges, ou cartuns, ou, ainda, tirinhas. Antes, porém, é importante que façam uma pesquisa
para escolher com qual dos subgêneros vão trabalhar.
Peça-lhes que pesquisem vários autores, entendam o
máximo que puderem do processo criativo deles e,
num diário de bordo, façam anotações de detalhes,
verbais ou visuais, que lhes chamaram mais a atenção,
pois serão importantes no seu processo criativo. Peça
que escolham uma temática que tenham vontade de
ver desenvolvida e pesquisem sobre ela em diferentes
fontes e os diálogos intertextuais que vão explorar,
sempre tomando nota de tudo. O processo criativo
deverá ser desenvolvido, por etapas, em sala de aula,
de preferência em parceria com os(as) professores(as)
das disciplinas contempladas neste material digital. O
trabalho pronto deverá ser apresentado para a comunidade escolar, numa exposição que terá a curadoria
de um grupo de alunos(as).

17

MULTIMODALIDADE. In: GLOSSÁRIO Ceale. Disponível em: <http://bit.ly/2Niw98L>.
Acesso em: 07 fev. 2021
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS
COMPLEMENTARES
A seguir vamos sugerir algumas produções que
colocam em foco, sobretudo, os quadrinhos e a exclusão social, afinal A gigantesca barba do mal é um
romance gráfico que bebe na fonte dessa linguagem e que aborda, sutilmente, efeitos desse tema.
Portanto, apresentamos vários diálogos possíveis,
derivados da temática desenvolvida pelo autor, num
processo de aproximação intertextual indireto, já
que não foi sugerido por meio de referências, citações ou alusões existentes na obra, mas através de
inferências possíveis.
Matéria Jornalística – “Professor Paulo Bezerra:
‘Cada personagem tem vida própria’: tradutor de
Dostoiévski comenta diversos aspectos da obra do
escritor russo”. Nesse texto, Paulo Bezerra explica,
por exemplo, que há duas formas de exclusão social
na obra do filósofo e escritor russo Fiódor Dostoiévski: 1) o indivíduo faz parte do sistema, mas
não é por ele visto nem reconhecido, e sua revolta
é passiva (cita Makar Diévuchkin, protagonista de
Gente pobre); 2) o indivíduo é visto pelo sistema e
dele excluído de fato (cita o personagem Raskólnikov, em Crime e castigo).
Fonte: NOGUEIRA, Paulo. Professor Paulo Bezerra:“Cada personagem
tem vida própria”: tradutor de Dostoiévski comenta diversos aspectos
da obra do escritor russo. Estado de Minas, 20 nov. 2020. Disponível em:
<https://bit.ly/3qxiM2K>. Acesso em: 12 fev. 2021.

Gente pobre é o primeiro romance do escritor

russo Dostoiévski. A obra é classificada pelos críticos
literários como um romance social. Hoje um clássico
da literatura, foi escrita durante os anos de 1844 e
1845, e publicada em janeiro de 1846. A temática
trata das desigualdades e injustiças sociais bem como
das pequenas alegrias e dos constantes sofrimentos
vividos por aqueles que sentem na pele o peso da
exclusão social. Os personagens caracterizados na
ficção são humildes habitantes da cidade russa de
São Petersburgo.
Fonte: DOSTOIÉVSKI, F. M. Gente Pobre.Tradução de Boris Schnaiderman.
São Paulo: Editora 34, 2003.
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Dicionário – Está disponível na internet desde
agosto de 2020 o dicionário biográfico Excluídos da
História, publicado pela Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp). Concebido a partir do trabalho
de 6.753 estudantes de todo o Brasil – dos últimos
anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio –
que participaram da 11ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), em 2019, o dicionário contém
2.251 verbetes sobre personagens da história do Brasil
que nunca ou quase nunca aparecem nos livros didáticos
oficiais.18 Conforme a coordenadora da Olimpíada, a
historiadora e professora Cristina Meneguello, a ideia do
dicionário se baseou no samba-enredo de 2019, História
para ninar gente grande, da Estação Primeira de Mangueira,
que fala dos personagens “esquecidos” e “silenciados”
pela história oficial. A música inspiradora conta “a história que a história não conta” e mostra o “avesso do
mesmo lugar”. Para escutá-la, acesse:
<https://bit.ly/3doFZk2>. Acesso
em: 14 abr. 2021.
Filme Extraordinário. 1h51min de duração. Lançamento: 2017. Gênero: Drama. Direção: Stephen
Chbosky. August Pullman é um garotinho que nasceu
com uma desordem craniofacial congênita. Aos 10
anos, ele vai começar a frequentar a escola pela primeira vez, e tudo o que ele quer é ser tratado como
qualquer outra criança pelos novos colegas. A obra
trabalha conceitos de diferença, segregação social, solidariedade e ética nas relações. Mensagem fundante:
devemos sempre valorizar a essência
de cada um e nunca julgar ninguém
pela aparência. Trailer disponível em:
<https://bit.ly/2Nyw8NQ>. Acesso em: 14 abr. 2021.
Documentário – A revista britânica 2000 AD reve-

lou ao mundo grandes nomes nos quadrinhos, como
Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis, Neil Gaiman, Brian Bolland e outros, que posteriormente
foram trabalhar na DC Comics. Future Shock! é um
18

Explore os verbetes em: <http://bit.ly/37pcURL> e saiba mais sobre a ONHB.
Acesso em: 19 abr. 2021.
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documentário de 110 minutos, dirigido por Paul Goodwin, que traz depoimentos de profissionais britânicos
e norte-americanos do ramo dos quadrinhos, e trata
da história da criação da revista 2000 AD na década de
1970, suas principais influências e tendências, colocando
em destaque personagens e estilos. O
vídeo está em inglês e pode ser visualizado com legendas em português.
Trailer disponível em: <https://bit.
ly/3s4d7lb>.Acesso em: 14 abr. 2021.
Álbum – Música “Sofridos e excluídos”, da banda
CPM 22, álbum Depois de um longo inverno, faixa 10.
Fonte: CPM 22. Sofridos e excluídos. São Paulo: Universal Music, 2013.
Disponível em: <http://bit.ly/37pssVv>. Acesso em: 17 fev. 2021.

Profissões – Guia do ilustrador.Trata-se de uma obra
gratuita para download, assinada por Ricardo Antunes,
que conta com a parceria de 11 ilustradores profissionais
para explicar ao leitor o que é ilustração; a importância
do portfólio; a importância de uma formação cultural
e artística; como chegar ao mercado de trabalho; o que
são pedidos de criação; quem serão os clientes numa
agência.Também são dadas dicas de como se dar bem
no primeiro emprego como ilustrador e destacar seu
trabalho. Há ainda um guia técnico ao final, interessante
para quem deseja aprender mais sobre material digital
e ferramentas de trabalho. Um guia para quem deseja
começar uma vida profissional no ramo. Disponível
em: <http://guiadoilustrador.com/>. Acesso em: 14
abr. 2021.
Entrevista audiovisual – Entrevista com a premiada
quadrinista Emil Ferris, autora de Minha coisa favorita
é monstro (2017).
Fonte: TUMEY, Paul. The Emil Ferris Interview: Monsters, Art and
Stories (Part. 1). The Comics Journal, 16 fev. 2017. Disponível em: <http://
bit.ly/3quL265>. Acesso em: 12 fev. 2021.
Fonte: TUMEY, Paul. The Emil Ferris Interview: Monsters, Art and
Stories (Part 2). The Comics Journal, 22 fev. 2017. Disponível em: <http://
bit.ly/3pvBFC2>. Acesso em: 12 fev. 2021.
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA
Professor (a), nesta seção apresentamos a bibliografia utilizada para elaboração deste material digital.
Com certeza servirá de apoio para o desenvolvimento
das atividades aqui propostas. De definições de dicionários, passando por concepções filosóficas e teóricas;
de matérias de jornais a crítica literária; do cinema aos
quadrinhos, aqui você encontra um pouco do que foi
o nosso propósito: criar um percurso analítico para que
A gigantesca barba do mal seja uma sólida experiência
de letramento literário.
A ESCOLA (A)PESAR
O artigo aborda o conceito de “sociedade hipermoderna” refletindo um tipo de sociedade que
demanda da escola a personalização do ensino, e
a customização e espetacularização da experiência
escolar. O texto traz questionamentos acerca do
hiperconsumismo e reflete o lugar da escola e da
educação diante desses novos paradigmas. Para
tal, aproxima-se das teorias de pensadores como
Zygmunt Bauman e Gilles Lipovetsky.
AQUINO, Isis; DIPP, Renata. A escola (a)pesar: a educação em
tempos de leveza hipermoderna. Educação, Porto Alegre, v. 41, n. 3,
p. 471-477, set.-dez. 2018. Disponível em: <https://bit.
ly/3k0lOu0>. Acesso em: 12 fev. 2021.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Documento oficial que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que
todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base.
Brasília: MEC/Consed/Undime, 2018. Disponível em: <https://
bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 17 abr. 2021.

BRASIL ESCOLA
A matéria aborda os temas: educação, um direito
fundamental de todos; educação e desenvolvimento humano; a importância da educação formal e
informal (vivencial); educação escolar; etapas de
ensino; as divisões da educação no Brasil (LDB);
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a situação da educação no Brasil; a importância
da educação.
SOUSA, Rafaela. Educação. Brasil Escola. Disponível em: <https://
bit.ly/3quDYXh>. Acesso em: 12 fev. 2021.

CIDADANIA & CULTURA
Fernando Nogueira da Costa é professor titular do
Instituto de Economia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). O blog se propõe a sustentar e
partilhar ideias nos campos da Cidadania (economia,
política, sociedade e comportamentos) e da Cultura
(arte, cinema, livros, música, futebol, humor e internet).A matéria em questão comenta especificamente
a obra de Richard Sennett, O artífice (1997), e define
para o leitor os conceitos de “artífice” e “alienado”,
exemplificando, por meio de referências teóricas, o
que é o “trabalho alienado”, a “habilidade artesanal”,
o “desenvolvimento da capacitação” e as “variedades
dos tipos de inteligência humana”.
NOGUEIRA, Fernando. O artífice. Cidadania & Cultura, 19 abr. 2016.
Disponível em: <https://bit.ly/3s6GT8L>. Acesso em: 12 fev. 2021.

DEBATE EM SALA DE AULA: PRÁTICAS DE LINGUAGEM EM
UM GÊNERO ESCOLAR
O estudo deVera Lúcia Lopes Cristovão da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Adja Balbino
de Amorim Barbieri Durão (UEL) e Elvira Lopes
Nascimento (UEL) trata, especificamente, dos eventos enunciativos e das práticas sociais; de como a
ação de linguagem implica adaptações ao contexto;
e de como os Parâmetros curriculares nacionais
(PCNs) apresentam propostas e ideias fundamentadas na concepção enunciativa bakhtiniana.
CRISTOVÃO,V. L. et al. Debate em sala de aula: práticas de linguagem em um gênero escolar. In: ENCONTRO CESUL, 5.,
Curitiba, 2003. Anais… Curitiba: CESUL, 2003.

DICIO
O site é um dicionário de português contemporâneo, com mais de 400 mil verbetes com definição,
classificação gramatical, etimologia, sinônimos, antônimos, entre outros aspectos relativos ao funcionamento de um vocábulo em língua portuguesa.
Nele encontramos uma definição para “memorial”.
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MEMORIAL. In: DICIO. Disponível em: <http://bit.
ly/3dmObRZ>. Acesso em: 07 fev. 2021..

DICIONÁRIO HOUAISS
Marco na produção editorial brasileira, o Dicionário Houaiss conta com 228 mil verbetes e mais
de 380 mil definições. Apresenta, portanto, a mais
ampla seleção de verbetes já feita na Língua Portuguesa e serve de referência a pesquisadores(as),
professores(as) e alunos(as).
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1. ed.
São Paulo: Editora Objetiva, 2001.

DIFERENÇA
Este site compara semelhanças e diferenças de
tudo para oferecer uma compreensão didática para
questões por vezes complexas. Nele encontramos
uma diferenciação entre Id, Ego e Superego.
EGO, Superego e Id: Qual a diferença entre ego, superego e id?
Diferença. Disponível em: <http://bit.ly/3qxOhK5>. Acesso em:
07 fev. 2021.

EDDIE CAMPBELL
É um artista de história em quadrinhos escocês. Provavelmente mais conhecido do público
e crítica literária por seu trabalho de ilustrador e
editor em From Hell (2016), lançado em parceria
com o autor Alan Moore. O manifesto de 2014
de Campbell define a graphic novel muito mais
como um movimento (contínuo) do que como
uma forma. Fundamental é o conteúdo, o estilo,
o tema narrativo.
CAMPBELL, Eddie. Manifesto (revisto) do “Romance Gráfico”.
Tradução de Pedro Moura. Lerbd, 22 abr. 2006. Disponível em:
<https://bit.ly/3u7jaHo>. Acesso em: 18 fev. 2021.

ENTREVISTA COM STEPHEN COLLINS
Alguns assuntos destacados na entrevista com
Stephen Collins são: imagens taquigráficas e uso
dos clichês (gramática do universo publicitário);
conceitos sociais; mundo simbólico; coletivismo
moderno e neomoderno; forças comunicativas
que gerenciam e moldam o mundo; visão passiva
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ou simplista do mundo; imagens da impotência;
significantes visuais e a opinião de massa.
ENTREVISTA com Stephen Collins. Image Source. Disponível em:
<https://bit.ly/3u9SJRC>. Acesso em: 12 fev. 2021.

GLOSSÁRIO CEALE
Contém centenas de verbetes na área da alfabetização, leitura e escrita. Elaborado por especialistas,
serve como subsídio diário na preparação de aulas.
Consultamos o seguinte verbete nesse glossário:
“Multimodalidade”, escrito por Brian Street.
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva et al. (Orgs.). Glossário Ceale:
termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores. Belo
Horizonte: Ceale, 2016. Disponível em: <http://bit.ly/3aw81s5>.
Acesso em: 12 fev. 2021.

GRAPHIC NOVEL, HQ OU HISTÓRIA EM QUADRINHOS?
Esta matéria de 2017 apresenta a nova categoria
anunciada no Prêmio Jabuti: HQs. Discorre sobre
a popularidade crescente do gênero, define graphic
novel e comenta quatro obras interessantes de romance gráfico: Morro de favela, de André Diniz;
Escolhas, de Felipe Cagno; Persépolis, de Marjane Satrapi; O Árabe do Futuro: uma Juventude no
Oriente Médio (1978-1984), de Riad Sattouf.
FIGUEIREDO, Natália. Graphic Novel, HQ ou História em Quadrinhos? Estante blog, Seção Livros e HQs, 01 dez. 2017. Disponível
em: <https://bit.ly/3u6BMHJ>. Acesso em: 18 fev. 2021.

JAMES SMART
É londrino, escritor e resenhista de livros; também
escreve críticas literárias divulgadas no The Guardian, um jornal diário britânico, independente,
conhecido, até 1959, como Manchester Guardian.
SMART, James. Críticas literárias. The Guardian. Disponível em:
<http://bit.ly/3rZLPfC>. Acesso em: 12 fev. 2021.

LUANA ALVES
É professora, autora, pesquisadora e contribui com
conteúdos de Português e Literatura em sites voltados a estudantes do Ensino Médio, em preparação para o ENEM. No texto “Novela”, ela trata
pormenorizadamente do gênero novela, aponta
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características, obras de referência e compartilha
com o leitor os motivos de esse gênero ser, por
vezes, considerado conflituoso na hora das classificações literárias (entre novela, conto e romance).
PEREZ, Luana Castro Alves. Novela. Português: o seu site da Língua
Portuguesa. Disponível em: <https://bit.ly/3u79exz>. Acesso em:
12 fev. 2021.

MACBETH
É uma tragédia clássica escrita pelo dramaturgo
inglês William Shakespeare que conta a história
de um regicídio e suas consequências. Na trama, o
casal de vilões Macbeth e Lady Macbeth sujam as
mãos de sangue para chegar ao trono da Escócia.
Podemos destacar no enredo a ambição humana,
a cobiça desmedida e os fantasmas que assombram
os atos criminosos. A obra parece ter sido escrita
entre 1603-1607, mas só foi publicada em 1623,
ainda que o primeiro relato de uma performance
da peça seja de abril de 1611.
SHAKESPEARE,William. Macbeth.Tradução de Manuel Bandeira.
São Paulo: Cosac Naify, 2009.

MARCELO SARTEL
O texto de apoio a estudantes e docentes trata
do gênero HQ, características, origem, tipos de
história em quadrinhos e popularidade atual.
SARTEL, Marcelo. História em Quadrinhos. Português: o seu site
da língua portuguesa. Disponível em: <https://bit.ly/3dhvTl0>.
Acesso em: 12 fev. 2021.

MY FAVORITE THING IS MONSTERS
Ambientado no cenário político tumultuado do
final dos anos 1960 em Chicago, My Favorite Thing
is Monsters é o diário gráfico fictício de Karen Reyes,
de 10 anos, retratada por si mesma como uma “lobismoça”.A obra é repleta de surpreendentes imagens
afins ao universo de terror e monstros. Ferris tem
formação como desenhista industrial e designer,
e é mestre em escrita criativa pelo Art Institute
of Chicago. Após o lançamento da obra, um dos
ídolos de Ferris, Art Spiegelman (de Maus), depois
de ler o livro disse: “Emil Ferris é uma das artistas
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de quadrinhos mais importantes do nosso tempo”.
Ferris ganhou o Prêmio Ignatz em 2017 de excelente graphic novel e o Prêmio Lynd Ward em 2018
de melhor graphic novel, entre outros, por essa obra.
FERRIS. Emil. My Favorite Thing is Monsters. São Paulo: Quadrinhos na Cia, 2019.

O PODER DO HÁBITO
O vídeo de divulgação do livro de mesmo nome,
escrito pelo repórter do New York Times Charles
Duhigg, trata essencialmente de comportamentos que gostaríamos de mudar pela caracterização
do que é hábito, do conhecimento de fatores que
provocam um hábito e de como criar autocontrole
diante de situações indesejadas.A chave para mudar
o que não funciona na nossa vida é justamente
entender como os hábitos funcionam.
DUHIGG , Charles. O Poder do Hábito. 21 set. 2012. 1 vídeo
(3’26’’min). Publicado pelo canal Editora Objetiva. Disponível em:
<https://bit.ly/37prvwp>. Acesso em: 12 fev. 2021.

PORTAL EDUCAÇÃO
O texto especifica três tipos de alienação (social,
econômica e intelectual), tendo por base de fundamentação teórica o livro Convite à Filosofia (Ática,
2000) da escritora e filósofa brasileira Marilena
Chauí, professora emérita de Filosofia Política e
Estética da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
(USP). O Portal Educação, a saber, possui uma
equipe focada no trabalho de curadoria de conteúdo. Artigos em diversas áreas do conhecimento são
produzidos e disponibilizados para profissionais,
acadêmicos e interessados em adquirir conhecimento qualificado.
TIPOS de alienação existentes na sociedade. Portal Educação. Disponível em: <https://bit.ly/2ZnhPye>. Acesso em: 12 fev. 2021.

SP-ARTE
É a Feira Internacional de Arte Moderna e Contemporânea de São Paulo. Nasceu em 2005 e situou o
Brasil no mercado mundial de arte. Ocorre sempre
em abril, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo. Neste site
encontramos comentário sobre curadoria.
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CHRIST, Giovanna. O que é: curadoria. SP-Arte 365, 27 out. 2020.
Disponível em: <http://bit.ly/3dmc5Ni>. Acesso em: 17 fev. 2021.

TIAGO REIS
A matéria aborda o conceito de efeito manada e os
impactos do comportamento de manada em diversas
áreas da vida, indo desde a estética até os investimentos. O autor trata, por exemplo, do efeito manada
na Bolsa de Valores e do que fazer para fugir disso.
REIS, Tiago. O que é efeito manada e como fugir desse tipo de
armadilha? SUNO, 28 ago. 2019. Disponível em: <http://bit.
ly/3uc90W0>. Acesso em: 12 fev. 2021.

TODA MATÉRIA
É um site de conteúdos escolares. Nele acessamos
o conceito de “entropia”.
GOUVEIA, Rosimar. Entropia. Toda matéria. Disponível em:
<https://bit.ly/3auhpfR>. Acesso em: 12 fev. 2021.

VINÍCIUS SIQUEIRA
É pós-graduado em Sociopsicologia pela Escola
de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP)
e editor do Colunas Tortas. A entrevista em questão trata fundamentalmente dos conceitos de Lipovetsky sobre a hipermodernidade e do ensaio
Tempo contra tempo. Apresentam-se conceitos e a
visão do autor sobre a sociedade atual, a moda
como instituição social, o prazer hedonístico e a
pós-modernidade. E A gigantesca barba do mal faz
alguns cruzamentos críticos interessantes, tendose em vista o pensamento de Lipovetsky de que
a narrativa, artística e sugestivamente, retrata uma
sociedade pós-moderna convivendo com tecnologias de processamento e distribuição de informação,
marcada pelo desinvestimento público, pela exacerbação do individualismo, pela pressão dos ritmos de
trabalho, pela perda de sentido das grandes instituições morais, sociais e políticas, e por um consumo
– sobretudo de informações – desbragado. Para o
filósofo (Lipovetsky), “as pessoas procuram uma
forma de aliviar o peso da vida” nas grandes cidades.
SIQUEIRA,Vinicius. Os tempos hipermodernos de Gilles Lipovetsky.
Colunas Tortas, 5 set. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/3s41KtC>.
Acesso em: 12 fev. 2021.
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WIKIPÉDIA
Administrada pela Fundação Wikimedia, a Wikipédia é uma enciclopédia de licença livre, multilíngue, baseada na web e escrita de maneira colaborativa. Sua finalidade é coletar e desenvolver
conteúdo educacional público para divulgação
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global. Aqui tivemos acesso a informações sobre
o planeta anão Éris e, na versão inglesa, ao verbete Juracán.
JURACÁN. Wikipédia. Disponível em: <http://bit.ly/3aw7S86>.
Acesso em: 07 fev. 2021.
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