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O mínimo imenso
João Anzanello Carrascoza | ORGANIZAÇÃO DA ANTOLOGIA: Juliana Galvão |

Carta ao(à) professor(a)
É com prazer que lhe convidamos à leitura e à
exploração do Material Digital do(a) Professor(a),
um registro que possibilita um trabalho literário
formativo, interdisciplinar, analítico, propositivo e
integrador de diferentes áreas do conhecimento.
Este material objetiva auxiliá-lo(a) no trabalho
em sala de aula com o livro de contos O mínimo
imenso, de João Anzanello Carrascoza.
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 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 para promover uma trajetória escolar
que faça mais sentido e gere maior engajamento
dos(as) estudantes, em observação a demandas
e desafios da sociedade contemporânea.
Os conteúdos abordados neste material digital
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 do material digital contempla as diversas áreas do saber – Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia,
Sociologia e Filosofia), Ciências da Natureza e
suas Tecnologias (Biologia, Física e Química),
Matemática e suas Tecnologias (Matemática) e
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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(a)
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 apresentados, a saber, em estrutura tríade de atividade:
pré-leitura, leitura e pós-leitura. Além disso, sugestões complementares e de aprofundamento
também serão apresentadas.
Em valorização ao desenvolvimento do pensamento crítico e às propostas de estímulo ao(à)
jovem estudante quanto ao seu futuro pessoal e
profissional (BNCC – Projetos de Vida), este material digital vai fomentar exercícios de autoconhecimento, sugerir discussões sobre atuação social
responsável e/ou apresentar 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 é expandida. Dessa forma, eles(as)
ganham autoconfiança e passam a se envolver de
forma mais motivada em aprendizados colaborativos, enquanto sujeitos proativos, e com autonomia
para emitir ou tomar decisões.
Obras literárias – contos, romances, poemas,
crônicas, antologias etc. – que em seus apelos e
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temas criam um interesse espontâneo no leitor ou
ganchos interdisciplinares motivadores devem ser
bem-vindas e valorizadas em sala de aula, uma vez
que na nova flexibilização curricular os(as) estudantes estarão cada vez mais aptos 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, tem
de ser levado a sério o firme compromisso com a
educação integral do(a) aluno(a).
Como orientação geral, vale observar que as
atividades deste material digital abordam sobretudo conteúdos de História, Geografia e Língua
Portuguesa, dada a especificidade da obra. O mínimo imenso trata de laços familiares, perdas,
zombarias, fantasias, choques de realidade, grandes e primeiros amores, dilemas da juventude,
saudade, partilhas, conformação, instabilidades
emocionais, sentimentos de culpa, remorso, euforia, ansiedade, empatia, vida e finitude. A fim
de explicitar objetivamente as habilidades e as
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, 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)

1

SOARES, 2011, p. 17-48.
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alunos(as) a atingirem 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.
Boa leitura!

Sobre o autor
João Anzanello Carrascoza é um escritor paulista, nascido em 1962, na cidade de Cravinhos.
É autor de romances, contos e obras infantojuvenis. Estreou no mercado editorial com a obra
Hotel solidão (1994). É graduado em Publicidade
e Propaganda pela Escola de Comunicações e
Artes (ECA-1983), com mestrado (1999) e doutorado (2003) em Ciências da Comunicação pela
Universidade de São Paulo (USP), onde é professor da disciplina Redação Publicitária. É também docente do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Práticas de Consumo da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), com
pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ - 2014) sobre a interface publicidade
e literatura.
O autor tem grande percurso literário e
já foi premiado, por exemplo, pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil, na categoria
Jovem Hors-Concours, por Caleidoscópio de vidas (2020), pela Associação Paulista de Críticos
de Arte (Prêmio APCA) por Aquela água toda
(2012), e pela Câmara Brasileira do Livro (Prêmio
Jabuti) por O volume do silêncio (2006), além de
ter recebido prêmios internacionais, como Radio
France (RFI, Paris) e The White Ravens (Library
Munich, Alemanha).
Em suas obras, Carrascoza aprecia contrastar,
polir e jogar com os sentidos e as palavras, sobretudo acerca de temas ligados às experiências do
cotidiano. Declara-se apaixonado por leituras e
bibliotecas e escreve de modo original. Impacta,
assombra e comove o(a) leitor(a) via múltiplos
recursos de linguagem, fazendo do texto uma
experiência envolvente.
4

Em sua história pessoal, Carrascoza vem de
uma família ligada a livros, amante de leituras,
com tradição em contação oral de histórias. Seu
pai e sua mãe valorizavam a literatura, e ele, desde menino, aprendeu a amar a companhia dos
livros e as bibliotecas. Cedo percebeu que os
livros guardam histórias, simbologias, sentimentos, tempos e espaços em suas camadas e várias
superfícies. Fascinou-se, quando criança, pelas
contações do pai, nascidas da imaginação; na
mãe percebeu constância, vendo-a sempre com
um livro nas mãos, por prazer e hábito. O bisavô
materno fazia poemas, conforme anos depois
descobriu. O tempo passou, e com encantamento
Carrascoza mergulhou em suas próprias experiências. Tornou-se contista experiente. Como
professor, declara-se sobretudo animado pela
oportunidade de aprender – além de ensinar –
com o ofício, valendo-se da vocação e do amor
aos livros e à leitura.
Em sua vida profissional, atuou como publicitário (redator), mas depois do lançamento de
Hotel solidão e O vaso azul, nos idos de 1990,
passou a dedicar-se integralmente à docência e
à vida de escritor. Carrascoza já publicou mais
de quinze livros infantojuvenis, mais de dez livros de contos e quatro romances, além de ter
participado de várias adaptações de clássicos da
literatura universal. O mínimo imenso é sua obra
mais recente.

Sobre a organizadora
Juliana Galvão é mestre em Letras pela
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e
autora da dissertação “Do fim ao recomeço: um
estudo do conto ‘O vaso azul’, de João Anzanello
Carrascoza”. Esta pesquisa está estruturada em
uma apresentação crítica da obra do autor, traz
um cotejo reflexivo das versões existentes do
conto e uma interpretação textual expansiva a
diálogos literários e interartes.
Na apresentação do livro, Juliana Galvão
compartilha com os(as) leitores(as) de O mínimo imenso seu assombro e fascínio ao ler João
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Carrascoza pela primeira vez, e também o valor de estar atento(a) à chegada dos livros em
nossas vidas, pois a partir das leituras se move
o nosso saber.

Sobre a obra
O mínimo imenso reúne 16 contos de João
Carrascoza. A antologia que temos em mãos
agrupa narrativas escritas a partir da década
de 1990. Trata-se, portanto, de uma coleção de
textos literários selecionados e que expressam
unidade estilística e afinidade temática.
A descoberta do conteúdo da obra literária pelos(as) alunos(as) deve ser um momento
especial de (re)conhecimento do gênero, dos
temas, e da trajetória literária do autor. Faça da
chegada do livro na sala de aula e da comunicação de O mínimo imenso um acontecimento
importante no semestre.
Nos contos, aspectos estilísticos e simbólicos propositalmente se enredam em rotinas,
laços parentais, situações familiares, viagens,
banalidades cotidianas, partilhas, ausências,
lembranças marcantes, simplicidades, belezas,
assombros, constatações, perdas, alegrias, resignações e na primeira vez de sensações infantis,
juvenis e adultas.
A narração de Carrascoza é sensível e pungente, comove e impacta, porque nos põe em
contato com os sentimentos, as expectativas,
os medos e a autorreflexão dos personagens,
os quais vivem fases transitórias de suas vidas,
regadas à alegria ou à dor e, em suas rotinas,
rememoram (pessoas ou situações), sonham,
lutam, insistem, cantam, silenciam, encorajam-se,
alguns desfalecem, vivendo cada qual sua história, seu momento de desenvolvimento interior,
diante de experiências novas ou sinas, fatalidades
da vida. Somos confrontados ao longo da leitura
com o amor e a saudade, o companheirismo e a
zombaria, a diversão e o tédio, a patuscada e a
depressão, a hospitalidade e o desnorteio, o extravasamento e o lamento represado, a plenitude
e o vazio.
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A linguagem e o interdiscurso
Carrascoza gosta de brincar com as palavras,
sua musicalidade, sentidos, contrastes, jogos imagéticos e enunciativos. A linguagem é sua principal matéria-prima. Os relacionamentos humanos
estão na base das comunicações e descobertas
existenciais. Os textos reunidos em O mínimo
imenso são intimistas – priorizam a expressão
dos sentimentos –, guardam nuances poéticas e
dramáticas, apresentam-se variados: ora ternos,
ora rascantes. Quanto ao interdiscurso, na literatura podemos fazer uso da memória e de terceiros
dentro do discurso autoral, de modo que há uma
percepção de que os discursos nascem de relações,
sendo que a identidade dos personagens se estrutura a partir da relação com outras identidades:
O personagem ganha forma (forma-sujeito) na apropriação subjetiva que se faz dos
acontecimentos narrados. O interdiscurso
é o “todo complexo”, é aquilo que se situa
em pontos de troca, de relação. Há sempre
um “já dito”, o que chamamos de memória
discursiva e que volta através do interdiscurso (PÊCHEUX, 1995).

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 a contextualização de ideias,
circulações (transdisciplinares) 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
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criativas; diálogos intertextuais que promovam
situações de trabalho colaborativas etc.
Os assuntos abordados em O mínimo imenso
são relevantes para exercícios de debate, inferência, estudos de figuras de linguagem, autoconhecimento e produção textual. As histórias
são enriquecidas por sentimentos à flor da pele,
delicadezas, saudades afiadas, pregnâncias psicológicas, íntimas reflexões e idiossincrasias
expressivas.
Em O mínimo imenso os personagens estão
envolvidos em descobertas capitais e lutas íntimas, colocando em primeiro plano a temática das
inquietações da juventude. O enredo dos contos
ambienta-se ora nas casas, ora na fazenda, ora na
escola, ora no ir e vir, mas, sobretudo, simula a interioridade, o âmago dos personagens, conforme
um universo cotidiano que nos remete ao familiar
(a casa, a escola, os pais, os irmãos, os tios, os avós,
os primos) e, por vezes, à novidade (viagens, primeiras paqueras, sonhos de infância, choques de
realidade). As situações narradas são verossímeis;
as emoções e os sentimentos descritos são demasiadamente humanos.
Ressalta-se ainda o poder estético das palavras e a presteza de Carrascoza em transmutar
linguagem textual em projeção visual, quando em
harmonia com os significados e sentidos, projetando no(a) leitor(a) representações imaginárias
por meio de seus contos. O(A) leitor(a) parece
transportado(a) pela via da literatura para cenas
e ambientes escritos:
O pão, crocante, vinha da mesma padaria
em que minha mãe comprava, o leite e a
manteiga eram das mesmas marcas consumidas em casa, mas o café da manhã com
meu avô era mais saboroso: tinha aquelas
facas e colheres enormes, tinha pires e xícaras com desenhos e bordas lascadas, tinha
a toalha quadriculada da época de minha
avó […] tinha a grande mesa da copa, tinha
o meu avô, o sorriso dele, a alegria de estar
com ele. Mas tudo se acabava no almoço de
domingo em casa […] Aí nos despedíamos
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e eu ia viver a semana com outros meninos, já cheio de saudades do nosso fim de
semana e desejando com todas as minhas
forças que os dias passassem logo e eu pudesse estar novamente com ele (“Preto-ebranco”, p. 35).
A temática atravessa os conflitos humanos
e revela a consciência individual dos personagens, assim como ansiedades, dúvidas, emoções,
pensamentos e estados d’alma, os quais expõem
assombros, crises, dissimulações, desejos, receios,
angústias, constrangimentos, vulnerabilidades,
abusos, coragem, (im)potência e muitos outros
sentimentos.
A ambientação dos contos inclui, portanto,
o espaço cotidiano da vida e as trocas sociais,
mas valoriza-se deveras o espaço mental – as
sensações, as emoções, o oculto, o sugerido, o
pressentido –, envolto em circunstâncias de embate, separação, desilusão, excitação, aventura,
contentamento, amadurecimento. Entram em
cena alegrias, partilhas, o fatídico e o desigual
habitam O mínimo imenso.
Por isso, professor(a), os conceitos que a
seguir vamos apresentar potencialmente contribuirão para uma bagagem de experiências que,
trabalhadas de modo integrado e não fragmentado, podem incrementar de forma expressiva planos de aula, via debates e inferências, bem como
contribuir para a formação humana e profissional
dos(as) estudantes.

O mínimo imenso: conceitos-chave
De modo amplo, os conceitos a seguir criam
fios invisíveis de costura entre as temáticas sentimentais de boa parte dos contos que integram
O mínimo imenso: rotina e laços familiares, estupefação; enfrentamento; perda; alheamento;
dispersão da exterioridade; desassossego; saudade; vulnerabilidade; intimidade; companheirismo;
vicissitudes da vida; perda da inocência.
No entanto, como há acréscimos essenciais a
serem demonstrados e particularidades de uma
história a outra, estão resumidos, a seguir, conceitos
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que podem inspirar diálogos em sala de aula e motivar a percepção daquilo que é sensivelmente tematizado na literatura de Carrascoza.
Observe na companhia dos(as) alunos(as),
professor(a), como os contos fabricam uma espécie de circularidade que cria uma relação intertextual forte, interna. A literatura de Carrascoza
mostra-se imaginativa e impressiona por passar
uma sensação de reescritura infinita. Os contos
lembram o real, retratam laços familiares e também desamparos, conflitos íntimos comuns ao
meio humano.
A literatura está em movimento, como instrumento de resistência. O que isso quer dizer?
A literatura em O mínimo imenso tem estrutura,
elementos narrativos, estratégias textuais – aspectos tradicionais –, mas também inova, interpela,
provoca-nos por dentro. Assim, Carrascoza coloca
os(as) leitores(as) de cara no mundo por meio da
perspectiva existencial e verossímil de seus contos:
Comoveu-se ao vê-lo desse ângulo que realçava ainda mais a sua fragilidade. A ele
não tinha nada a oferecer senão a sua muda
resignação, a comida que nem sempre conseguia comprar com os caraminguás das
esmolas, a vida sem esperança […].
O menino ouviu outros estampidos. […] O
que estava acontecendo? Um vulto se inclinou sobre ele, não conseguia distinguir seu
rosto, mas sabia: era a mãe. E ela o abraçava
com força, podia sentir suas costelas magras e sua boca de café. Ouviu umas vozes
longínquas, um bulício, e experimentou
uma sensação de torpor, de tristeza, de
solidão. […] Tentou dizer à mãe que sentia
frio, mas não lhe saíam as palavras. Parecia
que ela o embalava no colo e o levava para
dormir no colchão. Onde estava a bola?
Queria pegá-la mas faltava-lhe força. Abriu
a mão, o lápis de cor caiu por terra. Ouviu
outro estampido, remoto. Depois, o zunir
do vento desfolhando as páginas brancas
de seu caderno, tingidas do mais vivo vermelho (“No morro”, p. 82-84).
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Gênero literário
Contos fantásticos incluem personagens e
acontecimentos impossíveis na realidade, ou
seja, não há qualquer explicação racional para
os fenômenos (sobre)naturais. Já os contos românticos baseiam-se em valores da burguesia,
amores platônicos, culto à natureza, entre outras
características afins ao movimento artístico-cultural denominado Romantismo – aspectos não
presentes na obra de Carrascoza. Assim, pode-se
dizer que O mínimo imenso é uma obra ficcional
que se aproxima de histórias realísticas.
O conto é um gênero literário marcado pela
concisão. Os textos costumam ser breves, bem
condensados. Cria-se um universo com acontecimentos de ficção, e o recorte temporal tende a ser
reduzido. A história costuma ter poucos personagens, é focada em um conflito único e apresenta o
desenvolvimento e a resolução do conflito.
As crônicas tratam de assuntos corriqueiros
da atualidade e, muitas vezes, são publicadas em
periódicos impressos ou digitais. O conto, por sua
vez, é uma narrativa curta, com um único conflito, e pode assumir diversas formas (contos de
fadas com seres mágicos, contos fantásticos ou
contos de ficção científica). Lima Barreto, Clarice
Lispector, João do Rio, Nelson Rodrigues, Rubem
Braga, Rachel de Queiroz e Carlos Drummond de
Andrade foram grandes escritores e cronistas. Já
Machado de Assis, Murilo Rubião, J. J. Veiga, Otto
Lara Resende e Dalton Trevisan são contistas de
reconhecimento nacional.
Drummond autocritica o cronista:
Chega um dia de falta de assunto. Ou,
mais propriamente, de falta de apetite
para os milhares de assuntos. […] Você
esperando que os outros vivam para depois comentá-los com a maior cara de pau
(“com isenção de largo espectro”, como
diria a bula, se seus escritos fossem produtos medicinais). Selecionando os retalhos
de vida dos outros, para objeto de sua
divagação descompromissada. Sereno.
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Superior. Divino. Sim, como se fosse deus,
rei proprietário do universo, que escolhe
para o seu jantar de notícias um terremoto, uma revolução, um adultério grego – às vezes nem isso, porque no painel
imenso você escolhe só um besouro em
campanha para verrumar a madeira. Sim,
senhor, que importância a sua: sentado aí,
camisa aberta, sandálias, ar condicionado,
cafezinho, dando sua opinião sobre a angústia, a revolta, o ridículo, a maluquice
dos homens. Esquecido de que é um deles
(ANDRADE, 1970 apud VIEIRA, 2015).
Para saber mais
Se você deseja obter mais informações sobre o gênero literário crônica,
visite o Portal da Crônica Brasileira:
<https://cronicabrasileira.org.br/>; e
a seleção gratuita de contos clássicos e
contemporâneos no portal Nova Escola:
<https://bit.ly/3qtwuTF>. Acesso em
18 abr. 2021 .

Elementos narrativos
Narradores
Como os contos abordam diversas temáticas,
também foram compostos sob diversas óticas.
Assim, encontraremos narradores oniscientes,
aqueles que narram o fato em terceira pessoa e
possuem todo o conhecimento da história, inclusive descrevendo pensamentos e sentimentos
dos personagens; os narradores personagens,
que fazem parte do enredo e atuam diretamente
na história, na maioria das vezes, são os protagonistas e vão narrando o episódio em primeira
pessoa; e os narradores testemunhas, aqueles que
fazem parte da história, ou seja, também são personagens, mas não os protagonistas, e utilizam
sua voz para contar a história sob seu ponto de
vista, esta também narrada em primeira pessoa.
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Personagens principais
Em O mínimo imenso encontraremos 16 contos com personagens variados. Aqui, apresentaremos uma breve lista dos que aparecem nas tramas,
alguns são caracterizados, porém, seus nomes não
são mencionados.
1. “Chamada”: Renata (personagem principal),
seu pai, sua mãe, Lourdes (que era uma das
serventes da escola), sua professora, os colegas da escola e o diretor.
2. “Antes do almoço”: o narrador, seu pai (que
trabalhava como carregador), sua mãe, seu
irmão, o dono do bar e os frequentadores.
3. “A hora”: o narrador, seu pai e sua mãe.
4. “Tango”: o narrador, sua mãe, seu tio, sua
tia, seus primos, a fazenda Santa Generosa e
o cavalo que dá título ao conto.
5. “Cadeira de balanço”: o narrador, sua avó e
a cadeira de balanço.
6. “Preto-e-branco”: o narrador, seu avô, seu
tio e sua mãe.
7. “Tio Gabriel”: o narrador, seu tio Gabriel
(espanhol, adorava falar palavrões e trabalhava atendendo clientes no armazém que
lhe pertencia em sociedade com o irmão), o
pai do narrador, a mãe do narrador, a irmã do
narrador (Maria) e a xícara.
8. “Cidade-mundo”: o narrador, a mãe, os tios
e a prima.
9. “Amor-menino”: o menino, sua mãe, o pai
e um desconhecido que os ajuda a trocar o
pneu do carro.
10. “Irmã”: o narrador e sua irmã.
11. “Adão”: Adão (personagem principal, engraxate e cantor), seu pai, o dono do bar,
as pessoas de quem engraxava os sapatos, o
cobrador e as músicas.
12. “Fala”: a narradora, o pai e a mãe.
13. “Alfinete”: o narrador, seu filho e sua esposa
falecida.
14. “Esparadrapo”: o narrador, seu irmão, sua
mãe e os colegas da escola.
15. “No morro”: o menino, sua mãe, a paisagem
vista do morro, os bandidos e os policiais.
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16. “Cristina”: o narrador, sua prima (Teresa),
sua futura namorada (Cristina), sua mãe e
seus colegas de escola.

Enredos
Os enredos em O mínimo imenso versarão
sobre diversas temáticas, mencionadas, anteriormente, na seção que apresenta a obra. Portanto,
não aprofundaremos esse conceito aqui, porém,
quando abordarmos a estrutura da obra, que ainda
será apresentada, é possível conhecer, individualmente, uma síntese de cada conto.

Tempo e espaço
Podemos dizer que, relacionado ao tempo, a
maioria dos contos abordará o passado recente
ou relacionado à infância dos personagens. Em
alguns deles, notamos claramente a passagem
do tempo, nos enredos em que a história relata
os fatos ocorridos quando os personagens ainda
eram crianças e, posteriormente, quando refletem acerca dos fatos vividos. O espaço é diverso,
a casa, a cidade, o campo, a escola, o cinema, o
bar, o armazém etc., inclusive, em um dos contos,
o espaço e o tempo podem ser caracterizados
como psicológicos, ou seja, são determinados
a partir da percepção do narrador e, também,
dos(as) leitores(as), por não haver uma marca
estrutural, tanto na narrativa quanto nas construções linguísticas utilizadas, que denuncie tais
características.

Estrutura
A seguir, apresentaremos uma síntese de cada
um dos 16 contos presentes em O mínimo imenso.
“Chamada”: relata a história de uma menina
que faltava muito à escola para cuidar da mãe que
estava doente. Certo dia o pai disse que ficaria com
a mãe para ela poder ir à escola. Renata vai muito
feliz, porém, durante a aula, começa a pensar na
relação com a mãe, até que chega a notícia de que o
pai havia vindo buscá-la e, sem que ele falasse algo,
ela compreendeu o que havia acontecido.
“Antes do almoço”: o pai do narrador trabalhava descarregando mercadorias, era uma pessoa
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muito agradável e gostava de conversar com os
filhos quando chegava em casa. Certa manhã o
pai os convidou para o acompanharem durante
o trabalho, mas somente o narrador aceitou o
convite. O pai disse à mãe que eles retornariam
antes do almoço. Os dois foram conversando
sobre alguns temas enquanto o pai fazia suas
entregas. Chegaram a um armazém de secos e
molhados antigo, onde o pai alertou que em breve terminaria o serviço. O homem foi saudado por
todos, e o menino se orgulhou disso. Beberam
algo e, enquanto o pai tratava de negócios, o filho
andava pelo armazém. Escutou quando a conversa do pai descambou para uma discussão; ele se
aproximou, mas não conseguiu ouvir o que discutiam. Notou que o pai estava triste. Os homens
assobiavam, gargalhavam, zombavam dele, mas
ele não ouviu o pai dizer nada. Ele quis quebrar
algumas coisas da loja em forma de protesto. Para
ele, o dono do armazém queria enganar seu pai.
Ele se aproximou, o pai o abraçou, os homens
mudaram de assunto. O dono do armazém não
aceitou a mercadoria, disse que não era boa. Na
volta à Kombi o pai chorava. O menino fingiu que
não viu para não o constranger. Notou a tristeza
no rosto do pai.
“A hora”: o narrador sempre recebia uma
ligação do pai, de segunda a sexta, na hora sagrada para ele, após o jantar. Ele não entendia
que aquilo era bom para o pai, somente anos
depois descobriu. Com o tempo, durante o dia
se esquecia do pai, mas sempre esperava a hora
da ligação que, quando chegava, parecia algo
natural. Com a saída do pai da casa, aquela era a
única hora em que os dois se falavam, e ele não
entendia por que passava tanto tempo sem vê-lo.
Ardia de felicidade quando as ligações chegavam,
a mãe nem precisava dizer quem era na hora de
entregar o telefone. Ele quase não dizia nada,
imaginava a face do pai e gozava o momento.
Quando adolescente, as ligações do pai continuaram, mas passaram a já não o queimar por dentro.
Procurava algo do pai nele e, quando encontrava,
se negava a aceitar. Ele passou a atacar o pai e
detestar a hora da ligação. Recusou-se muitas
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vezes a falar com ele. Ao amadurecer percebeu
que todos somos peixes e estamos cercados de
anzóis. Até que certo dia, o telefone toca, a mãe
dá a notícia da morte do pai. Ele revela que a prece
que escreve é como um band-aid.
“Tango”: o narrador vai passar uma temporada na fazenda do tio. Durante a viagem, vai se
encantando com a paisagem. Encantou-se também
na chegada à fazenda, com tudo o que lá tinha de
pessoas e animais, principalmente Tango, um cavalo
que, até então, ninguém havia conseguido domar.
Conheceu toda a fazenda e as coisas que por lá havia
na companhia dos primos. Também andou a cavalo
e se apaixonou por Tango. Certa vez, os homens
tentaram domar Tango sem sucesso, inclusive o tio
do narrador. Ele ficou ainda mais encantado com
o cavalo. Porém, certo dia em que o tio iria levá-lo
junto aos primos para conhecer a cidade próxima à
fazenda, ficou decepcionado ao notar que o animal
que estava puxando a charrete que os conduzia era
o garanhão Tango.
“Cadeira de balanço”: o narrador relata as
coisas que a avó não fazia. Ela vivia sentada na
cadeira de balanço que ninguém quis como herança quando ela morreu. Ele ficou com a cadeira
e a reformou, mas não se lembra da avó quando
se senta na cadeira. Só responde que era da avó
quando alguém pergunta.
“Preto-e-branco”: este conto apresenta a história de um garoto que adorava passar os sábados
na casa do avô. Sempre chegava após o almoço,
e a diversão que tinham era ficar assistindo a filmes mudos, em preto e branco, como O Gordo e
o Magro e os de Charles Chaplin. Um tio do garoto sempre dizia não entender a graça daquilo.
Comentava que seu pai estava estragando o neto.
O avô rebatia dizendo que havia mais cores no
preto-e-branco do que o filho imaginava. A mãe
levava o jantar, os dois comiam, conversavam, viam
as pessoas da varanda, o avô lhe contava histórias
e, antes de dormir, também lhe preparava leite
queimado, o melhor que o narrador já tomou, até
mesmo que o de sua própria mãe. Depois brincavam imitando os personagens dos filmes. Melhor
também era o café preparado pelo avô, apesar de
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ser da mesma marca que a mãe usava, pois compravam os produtos na mesma padaria. Depois
se despediam, e ele ficava ansioso pelo próximo
final de semana. Foi crescendo e se afastando do
avô, rareando as visitas, até que o avô morreu.
Recorda-se do avô, escrevendo com tinta preta
sobre o papel branco.
“Tio Gabriel”: o espanhol Gabriel, tio do narrador, o ensinara a falar todos os palavrões, até
os sete anos. O tio era atendente no armazém
que mantinha com o irmão. Os dois eram muito
unidos, o que não acontecia com o narrador e
sua irmã, Maria. O pai presenteou o irmão com
uma caneca, e ele só tomava café nela. Gabriel
presenteou o irmão com uma carretilha de pescar.
As mulheres vinham ao armazém para ouvir os
galanteios do tio. A irmã aprendia muitas coisas
com ele, por exemplo, a fazer contas, o que desagradou à mãe que havia tentado várias vezes sem
sucesso. A menina não gostava de ajudar a mãe,
mas, após ouvir histórias do tio, ela se convencia
disso. O tio sempre se envolvia com mulheres e
chegava bêbado em casa, mas mudou de comportamento após a viagem do irmão ao Pantanal,
quando estreara a carretilha. O pai do narrador
foi pescar novamente e nunca mais voltou. O tio
bebia café e assobiava “Jesus alegria dos homens”
quando recebeu a notícia; a mãe abraçou os filhos,
sufocando-os. A xícara do tio foi ao solo, mas somente a asa se quebrou. Gabriel escondeu a dor
e continuou com suas piadas. Uma amargura ia
tomando conta dele, mas só os de casa notaram.
Ele administrava o armazém sozinho; as coisas
não iam bem. O narrador passou a ajudar o tio,
então notou que ele bebia mais do que os clientes
e comia de tudo, o tempo inteiro. Para poupar os
parentes da metamorfose que sofria, Gabriel se
mudou para Salto da Purificação, a fim de trabalhar na loja de um amigo. Ficaram meses sem
se ver. Souberam que o tio trabalhava em uma
cadeia de supermercados. Os sobrinhos crescem,
e a obrigação de trabalhar os afasta ainda mais do
tio. Só o reencontraram no casamento da irmã.
Ele foi buscar o tio e compreendeu por que nunca
mais os havia visitado: a bebida deformou-lhe
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o rosto, as pernas afinaram, as mãos tremiam.
Levou a sobrinha ao altar, chorando e sorrindo.
Na festa, não ficou próximo aos noivos; pediu ao
sobrinho para acompanhá-lo. Conversaram e riram muito. A certa altura, Gabriel disse à sobrinha
que ela teria um menino. Quis ir embora. Pediu
ao sobrinho que o levasse à rodoviária, mas ele se
negou. O tio o convenceu a custa de muitos palavrões. Ele havia planejado tudo, até o horário em
que o ônibus sairia, para não atrapalhar. Gabriel
morreu e foi enterrado como indigente, antes
mesmo de a sobrinha voltar da lua de mel com
a notícia de que esperava um filho. O narrador
foi buscar as coisas do tio na pensão onde este
morava. Entregaram-lhe uma grande mala, onde
nada encontrou que o indentificasse, exceto uma
velha xícara embrulhada num lenço.
“Cidade-Mundo”: era a primeira vez que o
menino iria à cidade que diziam ser o mundo inteiro. Nela moravam os tios com uma filha. A mãe
o levaria para visitá-los. Não conhecia a prima.
Durante a viagem o menino ficou encantado com a
imensidão, não imaginava existir lugar tão grande.
Ele observava a paisagem pela janela. O menino
crescia com aquela vivência. Ficou hipnotizado.
Chegaram à rodoviária que também o impressionou. A mãe o pegou pela mão e, em um táxi, foram
à casa dos parentes. O menino queria ver além
das coisas. Chegaram a uma rua calma, casario
tranquilo, lembrando a aldeia do menino, encontraram os parentes, uma festa no recebimento, o
acolhimento, o descanso, o lanche, o suco; a vida
vigorava diferente ali, e o menino provava tudo
com avidez. Após o lanche, conhece a prima, que
chega com uma boneca, rosto sardento, olhos felizes pela novidade, acerca-se a ele, faladeira; foram
para o quarto, onde ele encontrou brinquedos que
conhecia e outras novidades. A prima mostrava-lhe tudo. Pensou que ela também fosse sozinha
e estava feliz pela presença dele. Levou-o para o
quintal. Apresentou-lhe os brinquedos, o bairro, as
redondezas. Ele ouviu-a, falou um pouco também,
alegrando-a. Foram chamados, surgiam planos de
passeios e outras visitas. Encantou-se com a prima
e com as descobertas de dentro de si.
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“Amor-menino”: uma mulher busca o filho
na escola e dirige-se à casa. Os dois contavam
as experiências vividas naquele dia. O menino
foi o primeiro a notar que o carro puxava para
um lado. A mãe também se deu conta. Disse que
havia furado um pneu e tentou parar para trocá-lo. Não conseguiu devido ao trânsito. Ele sentia
que ela precisava de ajuda. A mãe achou uma
rua ao lado de um viaduto e parou. Ele sentia
que precisava ser maior para ajudá-la. Foram
examinar o pneu. A mãe buscou as ferramentas
necessárias para a troca. Ela colocou o macaco
e se esqueceu de afrouxar os parafusos antes.
O menino notou a inabilidade da mãe. A noite
chegou repentinamente. Ele pensou que o pai
poderia ajudar. A mãe pegou o celular e ligou, mas
o pai não atendia. A mãe tentou retirar os parafusos com o auxílio dos pés, mas não conseguiu.
Pediu para o filho ficar ali, foi buscar ajuda. Não
conseguiu. Tentou novamente sem sucesso. O
menino a amava mais que tudo, mas era incapaz
de salvá-la. Um homem apareceu, ajudou-os, a
mãe agradeceu imensamente. Disse que logo
estariam em casa, e o menino podia amar a mãe
novamente sem culpa.
“Irmã”: narra, numa prosa poética, o nascimento da irmã, um ano mais nova, e desencadeia
uma série de situações e experiências vividas ao
lado dela. Sua morte precoce deixa um vazio sem
precedentes.
“Adão”: Adão é o nome do engraxate que
ganhou sua caixa de trabalho do pai. A mãe cantava-lhe diversas canções antes de morrer. O
menino aprendeu a cantar com a mãe e durante
o tempo em que trabalhou em um bar onde o
rádio ficava ligado o dia inteiro. Ele recebia, além
do serviço pelos sapatos engraxados, pagamento
pelas músicas que cantava. Todos faziam pedidos, e o menino os atendia. A notícia da cantoria
se espalhou. Ele passou a cantar diversas músicas
sob encomenda. Depois passaram a não querer
engraxar, mas pedir para Adão cantar. Aos sábados ia até a praça, pois havia mais pessoas e mais
trabalho. Um cobrador disse que lhe venderia um
radinho, já com as pilhas, por R$ 20,00. Ele então
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juntou o dinheiro, comprou o rádio e colocou-o
na caixa de engraxate. Ficou muito feliz. Ligou
o rádio, ouviu a notícia sobre Lula, mudou de
estação, achou uma música, lembrou-se da mãe,
desligou o rádio. Ia para casa e via as coisas das
palavras, ou as palavras das coisas: “Ele não era
mais a palavra menino, mas o menino mesmo, a
gerar o homem que um dia seria” (p. 65).
“Fala”: a menina estava na escola aprendendo
e era tão alegre que incomodava. A mãe fazia
compras quando chegou o pai, e a menina pulou
em seu pescoço. Ele a estupra. Não notaram a
mudança nela, achavam que ela só andava menos
falante. Ela se calava, o silêncio era seu medo no
último volume. Ele continuou com a violência.
Ela acabou perdendo a alegria que tinha. Criou
coragem e contou para todos o que se passava.
“Alfinete”: o homem acordou assustado com
o ruído do despertador, pois há anos era a esposa
quem o despertava. A solidão ao lado da cama. O
filho dormia no outro quarto. Levantou-se, foi se
lavar. Foi ao quarto do filho, mas não sabia como
acordá-lo, já que era a mãe quem fazia isso. Ele
passou a mão pelos cabelos dele e o chamou. O
menino acordou assustado, porque era o primeiro
dia sem ela e a falta da mãe lhe doía. O menino
sabia que era o pai quem estava ali. Outro desafio:
preparar o café. Pelo som do Cartoon Network
o pai soube que o filho já se levantara e estava
de uniforme. Teria que ajudá-lo a terminar de se
preparar. O menino sorriu na sala, parecendo não
sentir a perda. Não gostou das torradas. O pai lhe
disse que deveria ajudar. O tempo ia apagando as
marcas de criança. Conversaram sobre as disciplinas da escola e o futebol. O pai sentiu que o filho
o amava. Arrumou as coisas, notou os brinquedos
espalhados, as marcas de menino, penteou o filho,
lembrou-se dos cabelos da esposa. Reamarrou os
cadarços. A saudade feria-o como um alfinete,
mas não podia retirá-la. A primeira vez que tudo
se mostrava sem ela. No percurso para a escola, o
trânsito não incomodava, pois seria um momento
de convivência com o filho que quis saber quem o
buscaria, o pai disse que seria ele. Tinham tanto
a aprender, era só o primeiro dia.
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“Esparadrapo”: o narrador brincava com o
irmão na varanda, sentados em cadeiras de vime.
A mãe chamou-os para jantar. Apressado, o narrador prensou a mão entre a parede e o vaso de
samambaias. Sentiu muita dor. O polegar ganhou
uma mancha vermelha no início da unha. Só conseguiu esquecer a dor quando dormiu. No outro
dia, havia uma nódoa do machucado. Na escola
notavam e perguntavam. Não gostava de falar
sobre o episódio, por isso enrolou o dedo em
um esparadrapo, pois queria que a unha caísse,
mas ficou presa às carnes laterais, encravada. A
mãe levou-o ao médico que receitou uma pomada. Demorou uma semana para a unha se soltar
parcialmente. Certo dia, foi pegar o lanche e, ao
puxá-lo, o resto da unha se soltou. O dedo sem
unha foi a segunda fase, pois doía em tudo o que
fazia. Notou que uma perda só se realiza, plenamente, muito depois da sua ocorrência.
“No morro”: o menino morava em um barraco,
no alto do morro, com a mãe. Certa vez voltou à
casa correndo com o coador que a mãe havia pedido para ele comprar. Enquanto a mãe preparava
o café, ele decidiu descansar. Não conseguiu, pois
via a paisagem por uma fresta do barraco. Decidiu
pegar seu caderno e alguns lápis, e ir desenhar fora
de casa. Admirou a paisagem de lá de cima. Ouviu
estrondos como se fossem torcedores comemorando a vitória do time, mas achou que aqueles
estrondos eram diferentes. Desenhou um barraco
com uma antena de TV, o sol, as nuvens, uma
meia lua de prata, depois uma criança com uma
bola e uma mulher. Começou a pintar. Continuou
ouvindo as saraivadas. Os tiros cessaram. Ouviu
um tropel se aproximando. Pensou ser ensaio de
escola de samba. Os ruídos recomeçaram, agora
com gritos vindos dos barracos mais altos. Uns
rapazes passaram correndo, policiais atrás. O menino levou um tiro. A mãe se inclinou sobre ele.
Ela o apertava contra seu peito. O menino ouvia
vozes distantes, experimentou uma sensação de
torpor, de tristeza e de solidão. Tentou dizer que
sentia frio, mas não conseguiu. Deixou o lápis cair.
Ouviu outro tiro e o vento zunindo nas páginas do
caderno manchadas de sangue.
MATERIAL DIGITAL D O P RO F ES S O R – O M Í N I M O I ME NSO

“Cristina”: o narrador se apaixonou pela prima Teresa, que voltou para o Rio de Janeiro com
sua tia Imaculada. A mãe disse que elas retornariam para o Natal. Ele começou a sofrer, pois o
Natal ainda ia demorar muito. Na escola, uma
colega, Cristina, fez a prima Teresa desaparecer
de sua mente. No outro dia a vida retornou feliz.
Ela pediu que lhe esperasse. Andaram lado a lado.
Ela ofereceu o lanche, mas ele não quis; ofereceu
o suco, ela aceitou, e conversaram. Os colegas
chamavam, apontavam, mas eles não queriam se
separar. Quando a sós, ele perguntou se ela não
iria com ele à matinê. Aceitou. O grande dia tardou a chegar para ele. Começou a sonhar que era
o herói dela. Chegou o domingo, empurrava os
ponteiros do relógio. A sessão era às quatro, e ele
chegou meia hora antes. Ficou com medo de que
ela não fosse. Ele custou a esperá-la. Ela apareceu
e acenou para ele. Cumprimentaram-se com um
“oi”. Comprou balas, chegaram à sala, as luzes se
apagaram: noticiário, trailers e, enfim, o filme. Era
uma comédia, da qual riram muito. Oferecia balas
a ela, pois não sabia o que fazer. Ele acreditava
que ela sabia que ele estava apaixonado. Decidiu
pegar na mão dela e, antes que o filme acabasse,
criou coragem, e ela o acolheu com carinho. No
final do filme, soltaram as mãos e sorriram. Ele a
acompanhou até sua casa. Perguntou se ela havia
gostado, e ela disse que sim. Ele a abraçou, ela
aceitou meio sem jeito, depois deu-lhe um beijo
na bochecha e saiu correndo. A felicidade pulsou
forte dentro dele.

Projeto gráfico
A análise gráfica de uma obra, muitas vezes, cria um diálogo com as histórias contidas
nela. É importante que antes, durante ou depois
da leitura seja realizado um trabalho de aproximação e valorização dos aspectos gráficos que
também são influenciadores da escolha dos(as)
leitores(as) e podem dizer muito sobre alguns
aspectos sensíveis à fruição.
A capa de uma obra, na maioria das vezes,
é responsável pelo primeiro contato do(a)
13

leitor(a) com o texto. É responsável pelo primeiro encantamento e, possivelmente, pela conquista para a leitura do livro. Porém, ao passar a
capa, buscar o resumo da obra e as indicações
presentes na contracapa, é possível que o(a) leitor(a) também seja instigado(a) a embarcar no
universo de possibilidades que aquelas primeiras
imagens e palavras nos apresentam.
A capa de O mínimo imenso é impressa em
um tom marrom rosado, leva o título na cor
azul, centralizado em sua parte superior. Logo
acima do título, o nome do autor dos contos,
abaixo, encontra-se o nome da organizadora
da antologia e, na parte inferior, no lado direito, encontra-se o nome da editora, grafados na
cor amarela. Há, ainda, oito figuras em formato
de olhos, contendo no centro, ou seja, no que
se assemelha à íris, uma figura alusiva a algum
dos contos presentes no livro. Se analisarmos
a quarta capa, encontraremos mais três dessas
figuras, além de um trecho da apresentação da
obra por parte da organizadora.
As primeiras palavras de cada conto estão
sempre destacadas, bem como o fundo de sua
primeira página, impresso na cor bege-clara.
Há, ainda, salpicadas pelo livro, ilustrações de
autoria de Diogo Droschi, que aludem ao enredo
dos contos.

PROPOSTAS DE
ATIVIDADES I
Professor(a), nesta seção você encontrará
sugestões de atividades elaboradas à luz da BNCC
do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento de
habilidades previstas para essa faixa de escolarização. Serão valorizadas, sobretudo, atividades de
interpretação e inferência, bem como a vivência
de processos colaborativos em aulas de Língua
Portuguesa. As sugestões apresentadas a seguir
estão organizadas em três blocos, que tratarão
das fases de pré-leitura, leitura e pós-leitura.
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Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 50 min
Momento 1: análise dos paratextos
Vamos reunir algumas informações sobre os
paratextos, professor(a), a fim de motivar um olhar
mais curioso e atento dos(as) alunos(as) para a
materialidade do livro.
Antes de partir para a leitura literária propriamente dita, é importante motivar os(as) estudantes para a chegada do livro, um bem cultural.
É preciso aguçar a curiosidade deles(as) a respeito
do tema, do título, do livro que agora faz parte do
acervo da escola. Antes da leitura, pode ser feita
uma introdução ao autor e às suas obras publicadas; o livro pode circular pelas mãos dos(as)
alunos(as) e ser apreciado enquanto materialidade
e registro artístico (o objeto livro e sua estrutura
editorial). O essencial é ter em mente que durante
a pré-leitura os(as) alunos(as) devem ter abertura
para formular hipóteses a respeito da obra.

Paratextos: onde estão na estrutura
do livro e para que servem?
Professor(a), os paratextos incluem, por
exemplo: capas, orelhas, dedicatórias, epígrafes, apresentação, prefácio, introdução, sumário,
glossários, índices remissivos, resumos autorais,
notas finais etc.
Paratextos não definem a obra literária, mas
contribuem para seu entendimento. Por isso,
vamos aprender juntos a utilizá-los: na fase de
pré-leitura e de aproximação inicial, observe na
materialidade do objeto seu trabalho estético com
a linguagem; em seguida, observe o título, a ilustração de capa, o texto de quarta capa (sinopse, resenha, depoimento, crítica literária ou jornalística
etc.) e a folha de rosto. A parte textual vai incluir a
leitura propriamente dita, o encontro com a trama.
Após a leitura, observe se existe algum texto de
apoio na parte pós-textual da estrutura do livro.
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Orientações/resolução: considere os paratextos detalhadamente, professor(a), pois todo e
qualquer elemento editorial impresso compõe
a unidade do livro e pode fomentar o interesse
leitor, contextualizar a trama e motivar importantes intertextualidades. Ao apresentar
a capa para os(as) alunos(as), professor(a),
chame a atenção para o título e para as imagens. O que a ilustração mostra? O que o título
ressalta? Há algo sugerido na parte verbal e na
visual? Há outras informações relevantes que
são destacadas na capa? Questione se eles(as)
conhecem o autor.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP20,
EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG302,
EM13LGG602.

Momento 2: a quarta capa e o sumário
Abra o livro na frente dos(as) alunos(as),
professor(a), de modo que a imagem das capas
possa ser contemplada e apreciada na íntegra.
Será que as informações encontradas na quarta
capa confirmam as hipóteses levantadas anteriormente – na apreciação da capa? Sonde se
entre eles(as) ocorre a manifestação de novas
ideias a partir desta leitura integral (das capas),
expansiva e sugestiva. Após esta abordagem,
pergunte-lhes se ficaram curiosos(as) para iniciar
a leitura e quais são suas expectativas. Visitem o
sumário. Observem que ele facilita a localização
dos contos, a releitura situada e a observação do
conjunto. Observem também os títulos. Isso pode
ativar a curiosidade leitora.
Orientações/resolução: professor(a), instigue
os(as) estudantes a responderem às perguntas
apresentadas, mas tenha liberdade para formular outras que considerar adequadas à atividade. Leia os títulos dos contos apresentados
no sumário e permita que os(as) alunos(as)
façam inferências.
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Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP20,
EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG302,
EM13LGG602.

Proposta 2
Duração: 50 min
Análise da apresentação
Leiam a apresentação do livro. O que há de
essencial no texto? Será que os(as) alunos(as)
conseguem resumi-lo?
Juliana Galvão, que assina a organização da
obra, comenta na Apresentação sobre o valor de
estar atento(a) à chegada dos novos livros, de indicar, emprestar volumes; sobre a importância de
presentear amigos com livros, além de visitar bibliotecas, seus corredores, suas seções e estantes, pois
há um mundo de coisas pulsantes à nossa espera.
A organizadora relata e compartilha com o(a)
leitor(a), na apresentação, o impacto que foi ler
os primeiros contos de Carrascoza. Ela afirma
ter sentido um mix de emoções e perplexidade,
além do gosto pela descoberta dos textos: um
efeito de assombro – algo que ocorre a partir do
contato com as reinvenções e os efeitos de sentido literários.
Conforme a apresentação, a cada pessoa
agrada mais um gênero ou temáticas, e um livro
acaba puxando a companhia de outros. É preciso
experimentar! Ler é algo que recompensa, extrapola nosso campo de visão do mundo e ativa a
sensibilidade e a imaginação, pois para cada um
a leitura representa uma singular experiência.
Conhecer os personagens de Carrascoza nos
sensibiliza diante de embates íntimos e humanos,
“fugazes gestos” parentais ou amicais, tamanha
a sua expressividade literária.
Juliana Galvão aproxima parte do processo
criativo de João Carrazcosa do de Cora Coralina
(1889-1985), poetisa e contista brasileira de
grande expressão. Para discutir o título de O
mínimo imenso, convide os(as) estudantes a conhecerem um pouco sobre a literatura de Cora
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Coralina e a observarem nela de que maneira “o
vaivém da existência” se manifesta; o que há de
mínimo, o que há de imenso. Posteriormente,
solicite que comparem com os mínimos e imensos
encontrados no livro em estudo.
Para saber mais
Para conhecer os poemas de Cora
Coralina, acesse o artigo de Luana Alves,
“15 Poemas de Cora Coralina”, por meio
do QR Code ao lado. Disponível em:
<http://bit.ly/3cbclMP>. Acesso em:
12 abr. 2021.

Após as discussões, solicite que os(as) estudantes, em um parágrafo, tentem resumir o que
conseguiram apreender da leitura da apresentação.
Orientações/resolução: professor(a), solicite
que alguns(as) leiam os resumos que produziram. Ao final, recolha os textos e, posteriormente, faça uma revisão dos parágrafos adicionando
comentários que ajudarão os(as) estudantes a
melhorarem a produção textual.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP15,
EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG302,
EM13LGG602, EM13LGG603.

Proposta 3
Duração: 100 min
Momento 1: para que serve a literatura?
Após ler o trecho a seguir, do renomado crítico
literário Antonio Candido, reflita com os(as) estudantes, professor(a), os tópicos a seguir:
• De que modo a literatura pode contribuir para
o nosso autoconhecimento?
• Será que a literatura nos humaniza?
• Será que a literatura nos transforma?
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Antonio Candido, crítico literário, afirma, em
“O direito à literatura”:
o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo,
o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o
senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo
do humor, tudo isso nos humaniza. […]
A literatura desenvolve em nós a quota
de humanidade na medida em que nos
torna mais compreensivos e abertos para
a natureza, a sociedade, o semelhante.
A literatura muitas vezes nos sensibiliza
para diversos conhecimentos e emoções.
Paulo Freire, educador popular, patrono da
educação no Brasil, em seu livro Pedagogia
da autonomia afirma que: a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero
ofende a substantividade do ser humano e
nega radicalmente a democracia (FREIRE,
1996, p. 19-20). O desrespeito é uma prática do não reconhecimento da humanidade nos sujeitos. E a literatura pode nos
localizar nesse lugar do outro, através da
prática da alteridade, do reconhecimento
da humanidade nas diferenças (CANDIDO,
2011, p. 117).
Orientações/resolução: professor(a), permita que os(as) estudantes se expressem livremente propondo que relatem casos em que
conseguiram observar situações representadas em obras literárias que coincidiam ou se
assemelhavam a fatos reais. Reforce o valor da
empatia que, segundo Paulo Freire no trecho
lido, também pode ser exercitada através da
literatura.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.
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Momento 2: o papel da literatura
Livros podem nos tocar profundamente e nos
impulsionar a reflexões e a mudanças (internas e
externas), de forma individual ou coletiva. Diante
de nós, uma vez aberto um livro, encontramos
histórias, situações, circunstâncias, personagens
(e personalidades), a vida social contextualizada, ambiguidades, fatalidades, encantamentos
e muito mais.
Alguns(mas) leitores(as) encontram a alegria
da identificação na leitura. Outros(as) percebem
o quanto são excluídos(as) das histórias. Sendo
assim, tendo em vista o potencial comunicativo das
obras literárias e o quanto elas podem fomentar impressões, interpretações e nosso amadurecimento
humano, convide os(as) alunos(as), professor(a),
a algumas reflexões mediadas. Compartilhem sentimentos e ideias, visite a seção “Aprofundamento”
e leia o texto “O papel da literatura”.
Divida os(as) estudantes em grupos e peça
que definam os seguintes conceitos: memória,
família, violência, prazer, desejo, solidão, morte,
ou outros que gostaria de lhes apresentar.
Orientações/resolução: professor(a), peça
que os grupos formalizem os conceitos e, posteriormente, leiam para a turma as definições
que elaboraram. Organize uma sistematização
dos conceitos, talvez afixando-os no quadro
ou na lousa, para permitir que se chegue a um
consenso. Outra possibilidade de realização
da atividade é permitir que cada grupo defina apenas um conceito. Isso será importante
durante a leitura da obra.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Proposta 4
Duração: 50 min
Conto x Crônica
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Professor(a), aproveite esta oportunidade de
leitura para comparar – na companhia dos(as)
alunos(as) – conto e crônica. Ou, ainda, observe
na companhia dos(as) alunos(as), professor(a),
peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários – no caso, sugerimos a
observação de crônicas publicadas em periódicos
e a leitura de contos selecionados.
Orientações/resolução: professor(a), selecione alguns contos de O mínimo imenso e solicite que os(as) estudantes pesquisem crônicas
em periódicos (revistas, jornais) e, se possível,
imprimam uma cópia para trazer para sala de
aula. Leia um dos contos selecionados e peça
que um dos(as) estudantes leia uma crônica
que tenha trazido. Organize um diálogo permitindo que os(as) alunos(as) apontem as
diferenças e semelhanças que notaram entre
os gêneros.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP48,
EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Convide os(as) alunos(as) a começarem a
leitura de O mínimo imenso!

Leitura
Proposta 5
Duração: 120 min
Momento 1: leitura dos contos
Produza com os(as) alunos(as) comentários
apreciativos e críticos sobre O mínimo imenso.
Peça que eles(as) relatem o que acharam dos
contos e se houve identificação com alguma história, justificando a escolha. Outro aspecto que
devem observar é se o modo de escrita de O mínimo imenso parece se valer mais da linguagem
conotativa (figurativa, não literal) ou denotativa
(sentido literal). E se a linguagem predominante é
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emotiva e expressiva ou referencial e argumentativa. Peça também que identifiquem se há ironias
no texto – ainda que sutis. Alguns desses conceitos são explicados na seção “Aprofundamento”.
Pergunte aos(às) alunos(as) quais os enredos
que colocam em cena o campo, o mato, a fazenda, a cidade grande, os subúrbios, o morro e suas
geografias – reler, por exemplo, “Amor-menino”,
“Cidade-mundo”, “Tango”, “No morro”. Reflitam
nesta releitura o espaço geográfico e a relação
entre os personagens e o meio.
Questione aos(às) estudantes se os contos
são realistas ou fantásticos. Evidencie para os alunos(as) que os contos são ficcionais e se valem da
imaginação e invenção de Carrascoza, mas que as
ações correspondem a o que poderia acontecer no
mundo real (contos realistas). Como não abordam
o sobrenatural, os contos não são fantásticos.
Orientações/resolução: professor(a), é importante que esta atividade siga um cronograma
de apresentação, como a sequência da ordem
dos contos no livro. Você também pode organizar questionamentos que ajudarão a esclarecer
pontos cruciais para o entendimento dos contos
e da obra como um todo. Além disso, selecione
trechos que ajudem a exemplificar os conceitos
abordados em cada narrativa e que sinalizem
questões significativas para um(a) jovem, tais
como: sentimento de desprezo ou indiferença;
incompreensão filial; medo e angústia latentes;
vulnerabilidade social; frieza e desamor como
estopim para embates familiares; estresse emocional; experiência de trauma psicológico.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP20, EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49,
EM13LP52, EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Momento 2: produção de resumos
Professor(a), para fins de amostragem e em
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observação à riqueza dos contos, que tal pedir
que cada aluno(a) escolha – por exemplo – um
ou dois contos e faça um resumo pessoal com
apontamentos interligados ou uma breve descrição de acontecimentos fundamentais? O mais
importante é colocar no papel as ambientações,
os personagens e os principais acontecimentos
sequenciados – mentais e circunstanciais – que
dão coerência à trama.
Veja um exemplo de resumo produzido após
releitura do conto “Chamada” (p. 9-14):
O núcleo familiar do conto “Chamada” é constituído pela filha, pelo pai e pela mãe doente.
Devido à doença dela, as rotinas da família são
instáveis e compromete a vida estudantil da filha, que nem sempre pode ir à escola, pois precisa ajudar em casa. Quando é possível ir à escola,
a alegria acende os olhos da menina, que tem
a chance de reencontrar os colegas. No dia em
que o pai decide cuidar da mãe para que ela vá à
aula, o café da manhã é tomado com ansiedade.
Na lancheira, o pai colocara seu lanche preferido
e dera-lhe R$10,00 para comprar algum doce.
Ao sair, ela olha para a mãe e tenta adivinhar
em seu rosto um silencioso sinal de melhora. Há
sutis e tristes percepções, mas a menina segue.
Na escola, ela dissimula o desconforto de ser a
aluna cuja mãe vivia de cama. Há um desejo de
ser feliz atravessado pelo medo; as lembranças
da mãe povoam sua mente e a impedem de se
concentrar no acontecimentos do presente. Há
medo das surpresas cabíveis do dia; da verdade
funesta do dia. O pai estava na sala do diretor;
viera buscá-la. O diretor, outrora áspero, era
agora terno. Obediente, se deixa levar pela
mão do pai. Há uma compreensão íntima dos
fatos; do que não chegou a ser dito. A dor pela
perda da mãe dá a ela uma madureza precoce.
Para trás, naquele dia, ia ficando a criança que
a menina já não era.
Orientações/resolução: professor(a), para desenvolver esse exercício, siga as orientações/
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resoluções descritas no quadro anterior, presente no Momento 1 desta proposta.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP15, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP48,
EM13LP49, EM13LP52, EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Proposta 6
Duração: 50 min
Interpretação engajada à leitura dos contos
Observem, juntos, o foco narrativo e o conteúdo dos contos presentes na obra.
Quem conta as histórias (narrador) de O mínimo imenso participa delas ou não? Lembre aos(às)
alunos(as) que todo texto literário trabalha um
foco narrativo. Mas o que isso significa exatamente?
Explicite aos(às) alunos(as), professor(a).
Foco narrativo designa em quem a narrativa literária está centrada; ressalta aquele que narra uma
história (narrador ou eu-lírico). Em outras palavras,
o foco narrativo representa a “voz do texto”, isto é,
o ponto de vista a partir do qual é feita a narração.
Observe os três tipos de narrador:
• Narrador personagem;
• Narrador observador;
• Narrador onisciente.
Para saber mais
Leia o artigo “Tipos de narrador”, de
Warley Souza, publicado em Português:
seu site da língua portuguesa. Disponível
em: <http://bit.ly/3edLH8P>. Acesso
em: 12 abr. 2021.

Peça aos(às) estudantes que observem a posição do enunciador diante daquilo que é dito no
texto e se os textos foram escritos em primeira
ou terceira pessoa.
Quanto ao conteúdo de O mínimo imenso, a
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sugestão é que analisem, troquem ideias e promovam interlocuções a respeito de aspectos sensíveis
presentes nos contos. Busquem observar características particulares e conjunturais, ou seja, o
que torna um conto original, único, e também sua
pertença à obra, ao conjunto.
a. Há narrativas que nos aproximam de dores
psicológicas e mentais? De perdas e abatimentos profundos? De sentimentos de solidão e depressão?
b. Há narrativas que nos aproximam de expectativas infantis e juvenis? Ou de intensas alegrias experimentadas por ocasião de alguma
“primeira vez”?
c. As narrativas nos aproximam essencialmente
de aspectos memoriais e familiares?
d. Há narrativas que abordam laços familiares
pela caracterização de parentes amados e
muito significativos? E, em contraste, há
contos que abordam relações familiares frias
e que passam quase “em branco”?
e. Há narrativas que nos aproximam dos percalços da vida, do trabalho infantil, das desigualdades sociais, de violências urbanas e abusos
contra os direitos da criança e do adolescente?
f. Há narrativas que nos aproximam da fantasia
(ilusões) e depois apresentam, no enredo, uma
reviravolta (choque de realidade)? Podemos
enxergar uma transição (da infância – ou
adolescência – para outro nível de amadurecimento) e tomada de consciência após certos
acontecimentos narrados?
g. De que modo Carrascoza aborda, em O mínimo imenso, fatos que acontecem para os
personagens pela “primeira vez”?
Orientações/resolução: professor(a), esta
atividade interpretativa pode ser realizada
individualmente ou em grupos. Para a segunda opção, escolha previamente os contos e defina quais serão os(as) estudantes
responsáveis pela explicação/apresentação.
Como as questões são gerais, instrua-os(as) a
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realizarem adequações quando as análises não
se encaixarem no perfil dos contos.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP07,
EM13LP20, EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Pós-leitura

os(as) colegas. Faça com que eles(as) entrem
em acordo para organizar uma campanha na
escola com os slogans criados. Marque uma
data para a realização do trabalho.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP15, EM13LP46, EM13LP48,
EM13LP49, EM13LP52.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG204, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Proposta 7
Duração: 100 min
Escrita criativa
É interessante ressaltar para os(as) alunos(as),
professor(a), que, apesar de formarem uma unidade de pensamento essencial que envolve toda
a obra, os contos têm especificidades, o que pode
ser explorado interpretativamente, caso a caso.
Criando uma atividade divertida e dinâmica,
sugira aos(às) alunos(as) que identifiquem o assunto/tema de cada um dos contos e criem um
slogan a partir dessa descoberta, algo que favoreça atitudes éticas e solidárias, afins a campanhas
educativas de viés pedagógico-social. Essa observação fará com que os(as) estudantes percebam
conceitos e mensagens presentes nos contos.
As campanhas educativas são realizadas
para informar e mobilizar a população para um
comportamento mais adequado, justo, seguro e
solidário ou incentivar denúncias – por exemplo,
campanhas por um trânsito mais seguro, de
vacinação, para prevenir riscos de abuso sexual
e exploração infantil etc. Portanto, desenvolva
a atividade tendo esses objetivos em mente.
Orientações/resolução: professor(a), esta ativi-

dade serve como consolidação do aprendizado
acerca dos diversos conceitos abordados na
obra alvo O mínimo imenso e, também, nas
intertextualidades processadas através das
atividades realizadas. Peça que os(as) estudantes produzam slogans e socializem com
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Professor(a), no decorrer de sua leitura, você
perceberá que as sugestões de atividades em torno da organização da campanha aparecem em
outras propostas que se complementam. Essas
recomendações podem ser muito bem aproveitadas se desenvolvidas em conjunto com professores(as) de outras áreas do conhecimento.
Consulte o detalhamento das propostas a seguir
antes de planejar seu projeto transdisciplinar:
Propostas de atividades II:
Arte
Pré-leitura
Proposta 1 (p. 30)
Sociologia/Filosofia
Leitura
Proposta 2 (p. 33)
Pós-leitura
Proposta 3 (p. 34)

PROPOSTAS DE
ATIVIDADES II
De volta à aula, tentou entregar-se com
desvelo às tarefas e afastar-se de si mesma,
receosa de compreender o que verdadeiramente se passava consigo, de descobrir
outro significado para as surpresas daquele
dia (“Chamada”, p. 13).
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Carrascoza é um autor que valoriza aspectos intimistas, introspectivos, o existencialismo. O autor
explora as experiências interiores dos personagens,
tratando de questões existenciais e da busca por
sentidos. Sua prosa dá espaço a metáforas, antíteses, hipérboles e outras figuras de linguagem que
habitam emoções humanas. Paralelamente, seus
contos colocam foco na experiência concreta dos
indivíduos – por exemplo, em embates e pensamentos que vêm à tona nas trocas familiares.
A tragicidade pode ser um dos efeitos perceptíveis das escritas intimistas. Em seus esconderijos
textuais podemos encontrar almas ansiosas, inquietas, atormentadas, mas igualmente emoções
e sentimentos de alegria e euforia. Os discursos,
tais como os modos de ser humanos, são variados. Os contos nos presenteiam com vivências,
multifacetadas.
Tal como Carrascoza, outros escritores valorizam aspectos da linguagem que são expressivos
em comunicações sugestivas, profundas, íntimas
– via sentimentos dos personagens envolvidos.
Valorizaram em suas escritas o estado psíquico,
como retrato de cotidianos convulsivos, refletidos
interiormente ou problematizados. Muitas vezes,
tais obras, intimistas, estão associadas a interpretações de fundo psicológico e a fundamentações de
cunho confessional. A prosa e a poesia intimistas
são, em geral, comoventes e expressivas, o que é
válido experimentar na companhia dos(as) alunos(as), por meio de leituras literárias.

Língua Portuguesa/Literatura
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 50 min
Escrita intimista 1
Que tal conhecermos outros autores de prosa
e poesia intimista?
Se tivesse a tolice de se perguntar “quem
sou eu?” cairia estatelada e em cheio no
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chão. É que “quem sou eu?” provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade?
Quem se indaga é incompleto.
Tudo no mundo começou com um sim. Uma
molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a
pré-história da pré-história e havia o nunca
e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê,
mas sei que o universo jamais começou […].
Enquanto eu tiver perguntas e não houver
resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem
antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se
esta história não existe, passará a existir.
Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois
juntos – sou eu que escrevo o que estou
escrevendo. […] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas
que andam por aí aos montes.
Como eu irei dizer agora, esta história será
o resultado de uma visão gradual – há dois
anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de.
De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora
mesma em que sou lido. Só não inicio pelo
fim que justificaria o começo – como a
morte parece dizer sobre a vida – porque
preciso registrar os fatos antecedentes
(LISPECTOR, 1998).
Confesso-lhe que, infantilmente talvez,
gostava muito de ver uma obra minha num
palco. É que eu, no fundo, amo a vida.
Mário de Sá-Carneiro,
em carta a Fernando Pessoa
Fonte: SÁ-CARNEIRO, Mário de. Correspondência
com Fernando Pessoa. São Paulo: Companhia das
Letras, 2004. p. 143- 144.

Foi na França, durante a Segunda Grande
guerra: um jovem tinha um cachorro que
todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo
voltar do trabalho. Postava-se na esquina,
um pouco antes das seis da tarde. Assim
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que via o dono, ia correndo ao seu encontro
e na maior alegria acompanhava-o com
seu passinho saltitante de volta à casa. A
vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas
e ele correspondia, chegava até a correr
todo animado atrás dos mais íntimos. Para
logo voltar atento ao seu posto e ali ficar
sentado até o momento em que seu dono
apontava lá longe.
Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o
jovem foi convocado. Pensa que o cachorro
deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele
único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença
do dono bem-amado. Assim que anoitecia,
ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte.
Então, disciplinadamente, como se tivesse
um relógio preso à pata, voltava ao posto
de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro
não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia
chegando àquela hora ele disparava para
o compromisso assumido, todos os dias.
Todos os dias, com o passar dos anos (a
memória dos homens!), as pessoas foram
se esquecendo do jovem soldado que não
voltou. Casou-se a noiva com um primo.
Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos.
Só o cachorro já velhíssimo (era jovem
quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina.
As pessoas estranhavam, mas quem esse
cachorro está esperando… Uma tarde (era
inverno) ele lá ficou, o focinho voltado
para aquela direção.
Fonte: TELLES, Lygia Fagundes. A disciplinas do amor.
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980. p. 99-100.

Professor(a), tendo por base leituras de apoio,
não deixe de explicitar aos(às) alunos(as) que
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tanto na prosa quanto na poesia houve, no Brasil,
ao longo do contexto social e histórico do terceiro
período modernista (1945-1980), uma expressiva
literatura intimista, de sondagem psicológica e
introspectiva. Pesquisem autores, trechos de obras
e livros que se apropriaram desse estilo de escrita.
Orientações/resolução: professor(a), divida
os(as) estudantes em grupos e solicite que
pesquisem sobre a obra de autores brasileiros
que produziram literatura intimista para apresentar aos colegas trechos de livros ou poemas
como exemplo desse conceito. Sugestão de
autores: Cecília Meireles, Clarice Lispector, Lygia
Fagundes Telles, Lya Luft e Fernando Sabino.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP15, EM13LP46, EM13LP48,
EM13LP49, EM13LP52, EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Proposta 2
Duração: 50 min
Clubes de leitura
Caso os(as) alunos(as) se sintam motivados(as), experimentem a criação de Clubes de
leitura. Professor(a), procure estimular os(as) estudantes para que se agrupem livremente, em prol
de partilhas e gostos literários afins. Uma vez por
mês, podem ocorrer encontros virtuais ou presenciais. Caso os(as) alunos(as) não consigam encontrar um local para os encontros, estimule-os(as) a
criar um clube de leitura on-line. Contudo, antes,
pensem nos enfoques dos encontros/reuniões/
partilhas:
• Escolham um gênero, estilo ou movimento
literário em que vão focar a atenção.
• Escolham um livro inicial que fomente conversações no grupo.
• Leiam o livro e pesquisem resenhas sobre a
obra em fontes confiáveis.
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• Cada participante pode fazer uma lista com
cerca de cinco livros. Apresentem estas ideias
nas reuniões. Peçam recomendações de livros
na biblioteca. Todos devem discutir e votar.
Um livro, pelo menos, sempre deve ser escolhido para a próxima reunião.
Um clube do livro mais acadêmico, formal, se
concentra em aspectos como a intertextualidade, o
gênero literário, o estilo do(a) autor(a), o enredo e
os personagens da obra. Já um clube de leitura mais
social discute de modo informal a história (trama)
e os sentimentos que ela causa nos(as) leitores(as).
Orientações/resolução: professor(a), seria
muito interessante sua participação no clube
de leitura, caso os(as) estudantes optem por
criá-lo. Mas, muitas vezes, tanto o estilo escolhido quanto a escassez de tempo não permitem sua participação. Nessas circunstâncias,
organize-se para, no mínimo, acompanhar as
atividades realizadas por eles(as).
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49,
EM13LP52.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

que eles(as) produzam um conto de estilo intimista,
sobre algum fato marcante de suas vidas.
Um aspecto motivacional, pré-escrita, pode
incluir trazer fotos familiares para a sala de aula,
compartilhar momentos, ou rever as fotografias
em casa, entre familiares, antes da produção textual – como inspiração.
Sugerimos para esta atividade intertextual a leitura de contos de Laços de família, de Clarice Lispector,
e de A disciplina do amor, de Lygia Fagundes Telles,
ou outros que abordem a mesma temática.
Orientações/resolução: professor(a), essa
atividade também poderá ser elaborada utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis
na escola. Que tal pedir que os(as) estudantes
criem um blog ou um livro virtual onde apresentarão seus textos? Para a opção de entrega
dos textos, permita que sejam compartilhados
com os(as) colegas de turma em sala de aula.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP15, EM13LP18, EM13LP46,
EM13LP48, EM13LP49, EM13LP53, EM13LP54.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Proposta 4

Leitura
Proposta 3
Duração: 100 min
Escrita intimista 2
Indague os(as) alunos(as), professor(a), se
os trechos lidos em O mínimo imenso parecem
tratar mais de fatos ou de como os personagens
compreendem os fatos – narrados, vividos. Esta
será uma interessante atividade de interpretação,
em complementação à abordagem anterior, sobre a escrita intimista.
Caso a repercussão dos fatos no indivíduo seja
o destaque percebido pelos(as) alunos(as), peça
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Duração: 50 min
Debates
Nesse momento, professor(a), consciente
de que o grupo de estudantes não é homogêneo – mas, sim, plural – e que seus interesses e
demandas partem e desembocam em diversas
dimensões, utilize a atividade seguinte conforme
uma dinâmica colaborativa, atentando para os
múltiplos questionamentos dos(as) alunos(as),
suas formas de argumentação e posicionamento,
valorize suas preocupações e reflexões críticas, e
promova diálogos bem fundamentados a respeito
da pessoa humana e seus direitos inalienáveis.
Escolham juntos, na sala de aula, uma destas
questões para debater:
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Para o(a) aluno(a):
a. É possível sentir culpa quando não somos
culpados? Volte ao conto “Chamada” e observe o remorso que a menina sente, por
vezes, ao ver-se feliz tendo uma mãe doente
(p. 11); e no conto “Amor-menino” (p. 4751) observe o sentimento de impotência,
culpa e angústia do filho, que não consegue
ajudar sua mãe diante do incidente com o
carro. Reflitam o que o remorso e a culpa
podem provocar em nossa mente e estado
d’alma. Para a Psicologia, a culpa pode estar
associada a um “delírio de grandeza” quando nos sentimos insignificantes diante de
situações inesperadas e que não podemos
mudar. Pesquisem o assunto.
b. Dissimular uma opinião às vezes evita atritos e conversações desagradáveis. Mas dissimular inclui esconder, mascarar ou ocultar
algo. Será então que dissimular é o mesmo
que mentir? Releia o conto “Chamada” e
compreenda, no contexto, por que motivo
a menina “exercita o talento para dissimular”
sentimentos e situações para a amiga (p.
11). Reflitam o que pode acarretar ocultar
os próprios sentimentos.
c. Diante da zombaria, ou bullying, devemos esquecer a situação ou procurar ajuda, denunciar e conversar com amigos e parentes? No
conto “Antes do almoço”, pai e filho parecem
omitir acontecimentos e sentimentos por
sentirem-se acanhados, constrangidos (p.
15). No conto “Fala”, a menina sofre em casa
um abuso e aprende que “o silêncio era o seu
medo no último volume” (p. 67). Reflitam
situações em que denunciar, falar e contar
– não esconder o problema, a violência ou o
drama – é essencial para frear o desdém, a
zombaria ou o abuso (crime sexual, bullying
etc.). Reflitam sobre essas situações.
d. Na juventude a vida apresenta muitos dilemas, novas responsabilidades, dúvidas, desafios e incertezas em relação ao futuro. Será
que nesta fase da vida canalizar impulsos
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para atividades descontraídas, produções
artísticas e reuniões sociais (saraus, jogos
esportivos, gincanas etc.) pode ajudar no
desestresse juvenil? No conto “A hora”, o
menino cresce, vira adolescente, e por isso
“vivia desarrumado por dentro”, pois estava
atrás de sua verdade (p. 20). Ele “aprendera
a atirar pedras”, e seu pai era o alvo preferido
(p. 20). Reflitam atitudes agressivas e ações
de culpabilizar o outro.
e. Adultos muitas vezes agem com preconceitos. As crianças não; elas costumam se aproximar e logo estão a brincar, independente
de sexo, raça, nacionalidade etc. Por que
será que depois de um tempo o sentimento de discriminação ganha espaço na vida
de certas pessoas? No conto “Tango”, as
crianças ao se encontrarem lançam umas às
outras alguns olhares desconfiados, “desses
que as crianças se medem sem malícia, só
[pela] surpresa de descobrirem que existem outras iguais-distintas a elas” (p. 24).
Reflitam a espontaneidade e a beleza dessa
passagem, e como seria um mundo melhor,
sem preconceitos.
f. Em que medida os contos “Adão” e “No morro” retratam desigualdades sociais? Peça que
os(as) alunos(as) observem a frase “curvado
em reverência aos fregueses” (p. 59) e outras sutilezas textuais. Reflitam consequências do trabalho infantil e o que fazer para
combater a violência que provoca vítimas
de balas perdidas no Brasil.
Durante o debate, motive os(as) alunos(as) à
clareza dos discursos, à escuta atenta (do outro), a
prestarem atenção na entonação de suas falas e na
seleção dos argumentos. Demonstre, professor(a),
a importância de que os argumentos – no debate
– estejam embasados em leituras e pesquisas referenciadas, entrevistas, notícias e fontes confiáveis
e/ou estatísticas. Afinal, um sujeito com opinião
formada está melhor capacitado para responder a
perguntas, produzir textos ou argumentos e debater com os(as) colegas.
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Destaque aos(às) alunos(as) que a estrutura de um debate formal envolve três grupos
distintos: aquele que defende a resolução de um
problema previamente levantado, aquele que
se opõe à resolução apresentada e aquele que
deverá julgar, de modo imparcial, a qualidade
das evidências apresentadas e as argumentações
de ambas as partes. Nos debates é essencial o
respeito à opinião do outro.
Orientações/resolução: ressalte, professor(a),
os objetivos envolvidos na atividade, para que
as ações ganhem mais sentido para os(as) estudantes: mencione que o debate e a discussão
mediada são formas de tratamento de problemas e de apreciação de possíveis resoluções.
Trata-se, portanto, não de acentuar opiniões
num forte 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. Caso os(as) estudantes queiram apresentar ideias utilizando ferramentas de apoio,
por exemplo, de edição, incentive o uso desses
recursos audiovisuais.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP24,
EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG602.

Proposta 5
Duração: 50 min
Releituras
Muitas vezes o estilo de escrita de Carrascoza
é poético, ainda que proseado. Pergunte se os(as)
alunos(as) percebem isso na leitura. Por exemplo,
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no conto “Tio Gabriel”, o que significa a asa quebrada? Tio Gabriel perdeu a alegria depois da morte do
irmão, se sente “partido ao meio”, menos leve, mais
pesado nos pensamentos, desiludido.
Convide os(as) estudantes a realizarem a atividade interpretativa com os seguintes contos:
a. No conto “Irmã”, o que significa o “lado bonito” (p. 53)?
b. No conto “Fala”, por que ela se viu como uma
“boneca quebrada” (p. 67)?
c. No conto “Cidade-mundo”, o que significa
sentir-se tal como “balão não de todo inflado
pela ameaça de explodir” (p. 43)?
Releiam outros trechos, apreciem e analisem
seus efeitos de sentido:
Do conto “Chamada”:
Os olhos inchados de insônia, nos quais se
podia apanhar a noite, como uma moeda no
fundo do bolso (p. 9).
[…] ainda que para a mulher, às vezes, fosse
insuportável abrir os olhos e dar com o sol a
arranhar as paredes (p. 9-10).
Ignorava que uma corda se quebrava em seu
íntimo e a nova, que a substituiria, precisava
de afinação (p. 12).
Do conto “Tango”:
[…] Quando o menino deu por si, estava ali havia dias, sendo outro, maior, não de ser medido,
mas de se notar em seus sorrisos, em seus cabelos empoeirados, em suas roupas imundas,
em seus olhos cheios de plantações (p. 26).
No fluir dos dias, ficou com os primos a fazer
o de sempre, que, no entanto, lhe passava
variado […] (p. 27).
De repente, o coração numa fronteira, e os
olhos, grudados às ancas do cavalo, descobrindo o que ele não queria. […] O menino
desviou o olhar do céu e ficou a ver a poeira
que subia do patear do cavalo. Um desejo
dolorido de voltar para casa. Não pensava na
mãe nem no pai. Só no menino que lá deixara.
O menino que ele nunca mais seria (p. 28).
25

Do conto “Tio Gabriel”:
Ninguém notou, a não ser os de casa, que algo
espúrio se infiltrara em suas tiradas; parecia o
mesmo fanfarrão, esmerando-se em divertir
as pessoas, mas estava fingindo ser quem ele
já fora (p. 39).
Do conto “Cidade-mundo”:
A cidade e seus destinos a se enredarem, tal
qual os veios de uma folha viva (p. 43).
Cada minuto com a prima era o muito, o inesquecido (p. 46).
Do conto “Adão”:
No início, Adão só engraxava, agarrado à sua
mudez. Mas já dentro dele as músicas se debatiam, querendo saltar, inconformadas em
ser apenas palavras-silêncio (p. 57).

Orientações/resolução: professor(a), você
poderá elaborar outras perguntas acerca dos
contos para aplicá-las aos(às) estudantes,
além das que foram sugeridas nesta atividade.
Outra estratégia que propicia o protagonismo
dos(as) alunos(as) é solicitar que eles(elas)
elaborem questões a partir de algum conto e,
posteriormente, após a reunião do que eles(elas) produziram, entregue-as para todos com
o intuito de aprofundamento.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP04, EM13LP20, EM13LP46.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG602.

Proposta 6
Duração: 100 min
Momento 1: figuras de linguagem
Valorize os jogos de sentido expressivos em
O mínimo imenso, os modos pelos quais a linguagem é utilizada para expandir a imaginação
leitora, a representação e as sensações. Então, de
forma motivacional, desafie os(as) alunos(as),
MATERIAL DIGITAL D O P RO F ES S O R – O M Í N I M O I ME NSO

professor(a), a descobrirem significados para as
frases a seguir e a dizerem diante de quais figuras de linguagem estão: metáforas, hipérboles,
antíteses etc. Um gabarito que servirá de apoio
para a sua condução dessa atividade em sala de
aula está disponível na página seguinte. Lembrese que é possível, para os trechos selecionados,
identificar outras figuras de linguagem além das
trazidas pela chave de respostas, a depender
das interpretações suas e dos alunos. Na seção
“Aprofundamento” você encontrará exemplos
de apoio para a análise dos efeitos de sentido
decorrentes de usos expressivos.
Trechos de O mínimo imenso:
[…] ignorasse que existiam outras palavras, agarradas aos pés dessas (1), esguichando silêncio (2) (p. 10).
[…] a pisar nas sombras que o sol, filtrado
pelo vão dos galhos, borrifava (3) na calçada
(p. 11).
[…] sentia o fogo (4) de mil olhares (p. 12).
[…] deixou-se ficar ali, muda, como se
pedra (5) (p. 13).
[…] grudou-se ao silêncio (6) com todas
as suas forças (p. 14).
[…] deixou-se levar, obediente, como uma
criança que já não era (7) (p. 14).
[…] as palavras […] meu pai as transformava, água, no vinho de seu silêncio (8) (p. 19).
[…] eu só queria arder nas labaredas
daquele instante (9) (p. 20).
[…] ele se foi, para sempre. […] Agora,
ante a ferida que se abre em mim, esta
prece é apenas um band-aid (10) (p. 21).
[…] o olhar gordo de sono (11), o do menino faminto de interesse (p. 23).
[…] o terreiro onde jogaram bola, a vaca
com seu bezerro malhado, um sem-fim de
novidades (12), e também os cavalos. […]
O menino desviu tudo para ver o Tango,
e tanto foi seu olhar inteiro (13), que os
primos perceberam […] (p. 25).
[…] ele, feito uma raiz, preso ao tronco
(14) daquela cena […] (p. 27).
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Há mais cores no preto-e-branco (15) do
que ele imagina (p. 32).
[…] ele me contou tantos quiproquós que
o senti novamente alado (16) […] (p. 40).
A mãe o pegou pela mão, como se a protegê-lo, pássaro débil para o voo (17) (p. 45).
[…] rua estreita, alagada de calma (18)–
quase nem parecia a cidade-mundo, na
certa um dedo seu, não o coração de há
pouco (19) -, e nela o casario modesto, a
lembrar a cidade-aldeia do menino (p. 45).
[…] entrava lá embrulhado no silêncio
(20) (p. 62).

metáfora para a sensação de felicidade sentida pelo
filho ao entrar em contato com o pai.
(10) Metáfora,

por comparar a prece, a oração que
objetiva uma solução, a um band-aid, curativo rápido para ferimentos.
(11) Sinédoque,

por substituir “cheio” por “gordo”,
ampliando a referência e o sentido básico da palavra.
Hipérbole, pois dizer que algo não tem fim é
um exagero.
(12)

(13) Hipérbato,

por haver uma inversão na ordem
sujeito e verbo. Na ordem natural (sujeito + verbo
+ complementos) ficaria: “seu olhar foi inteiro”.
Comparação, por comparar o personagem a
parte de uma planta.

(14)

Gabarito
Catacrese, por comparar o final das palavras,
aos quais outras palavras se agarram, a um “pé”.
(1)

(2) Prosopopeia, por animar algo inanimado: a pala-

vra esguicha; Metáfora, por comparar “esguichar”
a “falar” ou “gritar”; Paradoxo, por conciliar o “esguicho”=”grito” com o “silêncio”.

(15) Antíntese,

por haver um jogo de contrários.

(16) Sinédoque, por substituir “distante”, “voando”

ou “nas nuvens” por “alado”, ampliando a referência
e o sentido básico da palavra.
(17) Metáfora, por comparar o menino a um pássaro.
(18) Sinédoque, por substituir “cheia” por “alagada”,

(3) Metáfora, por comparar o ato do sol de “iluminar”

ampliando a referência e o sentido básico da palavra.

com a ação de “borrifar”, como se a luz fosse líquida.

(18)

(4) Metáfora, por ser possível ler o “fogo”, que quei-

ma, como uma comparação a “sentir vergonha”
(queimar a face), mas também com a condenação
no olhar dos outros.

Metonímia, por o “dedo” representar a mão,
que, por sua vez, metaforicamente representa a a
ação de alguém. Já “coração” é uma metáfora para
“sentimento”.
(20) Sinestesia,

semelhante à ideia do trecho 6.

(5) Comparação, por comparar a personagem a uma

pedra, por ficar quieta.
(6) Sinestesia,

por transformar o silêncio, percebido pela audição, em algo físico, material, palpável,
sentido ao qual algo ou alguém pode agarrar-se,
grudar-se com o corpo, tato.
Comparação, por comparar o personagem a
uma criança.
(7)

Metáfora, pela comparação da transformação
“água em vinho” a “palavras em silêncio”. O pai, ao
ouvir as palavras do filho (=água), transforma-as
em seu vinho, apreciando-as enquanto permanece
em silêncio.
(8)

(9) Metáfora, por comparar um momento no tempo,

“aquele instante”, a algo fugaz, efêmero, como as
labaredas. “Labaredas” também podem ser uma
MATERIAL DIGITAL D O P RO F ES S O R – O M Í N I M O I ME NSO

Orientações/resolução: professor(a), relembre as figuras de linguagem com os(as) estudantes, posto que, provavelmente, eles(as) já
as conheçam. Enfatize a questão dos sentidos
literal e figurado com exemplos que ajudem a
assimilar o conteúdo.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP03, EM13LP04, EM13LP06, EM13LP13,
EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG301, EM13LGG302,
EM13LGG602.
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Momento 2: análise de efeitos do discurso
Peça que os(as) alunos(as) localizem nos
contos outras figuras de linguagem e as classifiquem conforme conceituação oferecida em
aula. Após a leitura da obra e do aprofundamento
dos conceitos, selecione trechos onde possam
ser encontrados exemplos das figuras de linguagem e desafie os(as) alunos(as) a descobrirem
qual figura está presente no trecho lido. Você
também poderá realizar um jogo em que os(as)
estudantes decidam e escolham qual é a figura
de linguagem que pode ser associada à parte lida.
Orientações/resolução: professor(a), o objetivo desta atividade é permitir que os(as) estudantes compreendam os sentidos decorrentes
dos usos expressivos da linguagem presentes
nos contos, sabendo diferenciar o que se deve
entender como literal e figurado. Caso opte
pelo jogo, organize a turma em grupos, peça
que produzam cartões com letras de “A” a
“D” em uma folha de papel; leia os trechos e
pergunte a que figura de linguagem pode ser
associado cada um, oferecendo-lhes quatro
alternativas. Caso haja a possibilidade, providencie, junto à escola, pequenos brindes para
os grupos vencedores do jogo.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP03, EM13LP04, EM13LP06, EM13LP13,
EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG301, EM13LGG302,
EM13LGG602.

conseguem fazer listas de palavras por conceito:
por exemplo, palavras melódicas, palavras compridas, palavras românticas, palavras leves, palavras
de raiva, palavras de homenagem, palavras antigas,
palavras modernas, palavras secretas, palavras humildes, palavras severas etc.
Orientações/resolução: professor(a), realize um jogo com os(as) estudantes em que
eles(as) terão que encontrar, na obra, palavras
que possam ser classificadas dentro das sugestões acima. Imprima as opções em uma página
de papel sulfite (A4); divida a turma em grupos;
entregue-as para cada grupo; dê as orientações
de escreverem o número máximo de palavras
com aquelas características em determinado
tempo; ao término do tempo, recolha as folhas;
entregue-as para grupos diferentes e peça que
escrevam, diante de cada palavra, a letra “S”
se concordam com a classificação ou a letra
“N” se discordam. Ao final, recolha as folhas
novamente e verifique se as correções estão
adequadas aos conceitos; corrija se houver algo
inadequado; conte o número de acertos; divulgue o resultado para os participantes.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP03, EM13LP04, EM13LP06, EM13LP13,
EM13LP15, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG301, EM13LGG302,
EM13LGG602.

Pós-leitura
Proposta 7

Proposta 8

Duração: 50 min
Conceituando as palavras
O menino Adão (conto “Adão”) tem muitas
curiosidades. Ele gostaria muito de saber o significado das palavras (p. 56). Mas quando canta-as
sente, profundamente, na alma.
Pergunte aos(às) alunos(as), professor(a),
se para uma atividade sensível e lúdica eles(as)

Duração: 100 min
Opinários
Professor(a), durante a leitura da obra, motive os(as) alunos(as) na elaboração de opinários
ou enquetes (pesquisa de opinião) para a coleta
de informações relativas às palavras-chave que
os(as) alunos(as) gostariam de relacionar à obra
O mínimo imenso – conto por conto.
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Procure também fazer com que as abordagens literárias estimulem ganho de repertório para
os(as) alunos(as). Organize, sempre que possível,
com base nas leituras, situações de estudo que
utilizem o dicionário como estratégia de compreensão conceitual – significado, sinônimo e antônimo – e de alcance à função sintática das palavras.
Exemplos:
• “Vicissitude” (substantivo feminino plural),
por exemplo, quer dizer “sucessão de mudanças ou de alternâncias; sequência de coisas
que se sucedem; instabilidade que conduz à
imprevisibilidade; eventualidade, acaso; condição que contraria ou é desfavorável a algo
ou alguém; insucesso, revés”.
• “Abuso” (substantivo masculino): ato ou efeito de abusar; uso excessivo ou imoderado de
poderes; aquilo que se opõe aos bons usos e
costumes; qualquer ato que atenta contra o pudor; sedução, desonra; defloramento; estupro.
• “Tragédia” (substantivo masculino): acontecimento funesto, terrível; desgraça; peça
de teatro cujo tema ou enredo se pauta em
acontecimentos funestos que causam horror; gênero dramático que se caracteriza pela
sua seriedade e dignidade, pondo frequentemente em causa os deuses, o destino ou
a sociedade, cuja origem é a Grécia Antiga.
Tradicionalmente, os temas explorados pela
tragédia são derivados das paixões humanas;
é comum que os personagens assumam características nobres (dignas) e heroicas nas tragédias e que sejam representados por deuses
ou semideuses. Sinônimos para “tragédia”: 1.
drama. Acontecimento funesto e catastrófico:
2. desastre, adversidade, azar, calamidade, catástrofe, contrariedade, desgosto, desgraça,
desventura, fatalidade, infelicidade, infortúnio,
lástima, má sorte, perda, revés, tribulação.2

2

HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São
Paulo: Editora Objetiva, 2001.
OXFORD UNIVERSITY PRESS. Oxford Languages. Disponível em:
<http://bit.ly/3sPtkev>. Acesso em: 03 mar. 2021.
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Pergunte aos(às) alunos(as) quais conceitos
enunciados lhes despertam mais interesse, dúvida
ou preocupação. Identifique interesses comuns,
professor(a), e especificidades nas demandas
pelo conhecimento.
Orientações/resolução: professor(a), esta
atividade pode ser elaborada utilizando fichas
recortadas em que os(as) estudantes preencherão as palavras-chave que buscaram para
relacionar aos contos. Em um painel, poderá ser
montado um mosaico com essas palavras para
a divulgação dos trabalhos após a apresentação e a explicação. Outra estratégia que pode
ser adotada é a realização de um jogo, em que
os(as) estudantes informam aos(às) demais a
palavra-chave e dois significados para ela (um
falso e um verdadeiro) e os(as) colegas decidem
qual significado é o correto e qual é o errado.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02,
EM13LP06, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP49.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG301.

Proposta 9
Duração: 50 min
Reescrevendo contos
Professor(a), motive os(as) alunos(as) a escreverem contos. Por exemplo, reescrever “Cadeira
de balanço” – entre as narrativas de O mínimo
imenso, o conto mais breve. Lance o desafio. Mas
lembre-os: resumir significa contar o que se ouviu
ou leu de um modo sucinto, focando nos pontos
essenciais; é permitido usar suas próprias palavras
no resumo; recontar é contar de novo a narração
que se ouviu ou leu. Produzir um conto é buscar
inspiração e escrever algo novo.
No entanto, pode ser combinado que, no caso
de recontos orais, seja permitido o improviso, o uso
de palavras semelhantes às do conto, sem perder a
essência da história; ou pode ser combinado entre
alunos(as) e professores(as) que algumas características dos contos de Carrascoza serão mantidas
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– como título e introdução –, mas com desenvolvimento e desfecho novos. Combinem entre si as
estratégias de produção. Todas são válidas se bem
definidas e embasadas. Afinal, é um exercício.
Orientações/resolução: professor(a), sugerimos
para essa atividade a recriação do conto “Cadeira
de balanço”, por ser o mais breve, porém outros
contos que tenham repercutido positivamente
durante as atividades anteriores também podem
ser escolhidos. Como divulgação da produção,
que tal elaborar um livro de contos dos(as) estudantes? Oriente a digitação dos textos e o envio
deles para um e-mail preestabelecido, a fim de
organizar sua diagramação. Após a impressão
do livro, tente organizar, favorecendo o protagonismo dos(as) estudantes, um café cultural
para exposição e leitura dos contos.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP15, EM13LP20, EM13LP46,
EM13LP48, EM13LP49, EM13LP54.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301,
EM13LGG302, EM13LGG602.

Arte
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 100 min
Momento 1: criação de peças para uma campanha educativa
Professor(a), o conto “Antes do almoço” aborda
a zombaria, o escárnio público e o constrangimento
alheio. Antes da leitura da obra, junto aos(às) alunos:
a. Reflita sobre o quanto é errado zombar da
aparência ou do jeito de ser do outro;
b. Comente que expor alguém, presencialmente ou no meio digital, pode ser um crime – já
existe, inclusive, intervenção legal para casos
de cyberbullying;
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c. Informe que slogans geram reflexão e conscientização, portanto, a publicidade, tão utilizada para convencer as pessoas, também
pode ser aplicada, em seus efeitos de sentido,
para incentivá-las a fazerem o bem.
Slogans afins ao conto “Antes do almoço”, como
os que já foram produzidos pela turma, podem ser
incluídos em peças publicitárias idealizadas pelos(as) alunos(as), em simulação ao que de fato
ocorre em campanhas educativas. A atividade envolveria a produção de imagens, bem como a inserção de informações úteis nas peças. É importante
que seja feita uma pesquisa sobre o tema escolhido,
com o intuito de recolher dados estatísticos para
compor as peças (cartazes, faixas, postcards etc.).
Além daqueles já produzidos pelos(as) alunos(as),
os slogans a seguir podem servir como ponto de
partida para a atividade de criação: “Violência verbal: não pratique”; “Bullying não é brincadeira, é
covardia”; “Judiar é coisa séria; não tolere”; “Se for
vítima, procure ajuda”; “E se fosse com você?”;
“Constranger o outro é falta de respeito”; “Direito
de expressão não dá direito à agressão”.
Momento 2: exposição dos trabalhos
Após a escolha da forma como será realizado o trabalho, organize uma exposição para
apresentação aos demais discentes. Uma possibilidade seria a exposição das peças produzidas,
explorando a criatividade dos(as) estudantes,
em uma mostra ou feira que já esteja dentro da
programação de atividades da escola.
Orientações/resolução: professor(a), como culminância da atividade, solicite que os(as) estudantes apresentem as produções, previamente, para
sua apreciação e crítica construtiva. Caso não seja
possível incluir a atividade em feira ou mostra, solicite que os(as) estudantes organizem um mural,
em sala de aula, para a exposição dos trabalhos.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP15, EM13LP20, EM13LP43,
EM13LP46, EM13LP47, EM13LP48, EM13LP49,
EM13LP52, EM13LP53.
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Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG204, EM13LGG301, EM13LGG302,
EM13LGG303.

Leitura
Proposta 2
Duração: 100 min
Sarau
Professor(a), a proposta agora é a declamação de trechos do livro em um sarau. Para
incrementar a atividade, outros gêneros artísticos, como a canção, podem compor a atividade. No conto “Adão” (p. 55), várias músicas
são mencionadas. Que tal se os(as) estudantes
fizessem uma pesquisa sobre elas: compositores, intérpretes, época de gravação, suas letras
etc. Depois, sugira que ouçam juntos(as) as
canções (originais e regravações), partilhem
impressões sobre elas e escolham quais irão
compor a atividade. O conto nos coloca em
contato com canções de Max Nunes, Laércio
Alves, Pixinguinha, Cartola, Assis Valente, Ary
Barroso, Dorival Caymmi, Noel Rosa, Paulinho
da Viola, Tom Jobim e vários outros músicos,
compositores e intérpretes clássicos brasileiros.
Assista ao vídeo de Fabiano Camilo
declamando o conto “Caderno de
um Ausente”, de João Anzanello
Carrascoza. Disponível em: <https://
bit.ly/3brwq2z>. Acesso em: 12 abr.
2021.

alunos(as) que têm mais facilidade com a expressão
oral ficarão encarregados de declamar os contos.

Orientações/resolução: professor(a), para a
realização do sarau, é necessário que o planejamento seja repassado aos(às) estudantes,
visando à organização quanto às estratégias de
leitura, à seleção de textos e músicas, ensaios e
ajustes para a apresentação. Por outro lado, é
importante que os dirigentes da escola estejam
cientes da atividade a ser realizada e da data
em que ocorrerá, para que os equipamentos
e materiais necessários à realização do evento
estejam disponíveis, tendo em vista a possibilidade de outras atividades serem agendadas
no mesmo dia e demandarem a disponibilização dos mesmos recursos. Busque envolver o máximo de docentes, visando dividir as
responsabilidades e favorecer a realização e a
preparação do evento.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP16, EM13LP30, EM13LP32,
EM13LP46, EM13LP47, EM13LP48, EM13LP49,
EM13LP52, EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG204, EM13LGG301, EM13LGG302,
EM13LGG303.

Pós-leitura
Proposta 3

Ressalte, professor(a), que O mínimo imenso
permite significativas aberturas para interpretações, apreciações e deleite, bem como para encenações teatrais, saraus e recontos. Para valorizar as
habilidades artísticas dos(as) estudantes, convide
aqueles(as) que saibam tocar algum instrumento
ou cantar para se responsabilizarem pela organização das músicas selecionadas para o sarau. Os(As)
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Duração: 50 min
Representação: experiências teatrais
A partir de um levantamento de impressões sobre os personagens caracterizados por
Carrascoza, que tal uma experiência teatral solo
ou um esquete? A escolha dos personagens é
livre. Apenas façam um apanhado de características antes da escolha. Sugestões com exemplos
de prospecção:
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cores no preto e branco. O gosto de estar junto,
na simplicidade dos momentos plenos, “como
dois filmes numa única bobina” (“Preto-ebranco”, p. 31).
• No conto “Cidade-mundo”, essencial é perceber
a expectativa do menino em conhecer a cidade
grande, como ele prova a paisagem móvel na
viagem, sua felicidade quase explodindo no
peito, seu apetite por perguntas, a sensação de
ser “uma hora enorme em sua vida” (p. 44), depois a percepção do menino das ruas estreitas
– parte mais calma dentro da cidade agitada –,
o encontro com a prima, e sorver o momento;
os primos manifestam interesse de ouvir o que
veem um do outro (p. 46) e acontece um alumbramento pela prima, sentido pela primeira vez
no peito (“Cidade-mundo”, p. 46).

Explique aos(às) estudantes, professor(a), que
este gênero se refere a peças de curta duração,
geralmente de caráter cômico, produzidas para teatro, cinema, rádio ou televisão.Apresente exemplos conhecidos,
como os seguintes canais:
Porta dos fundos:
<https://bit.ly/2OCzD6s>
Parafernalha:
<https://bit.ly/3v2eTWd>

Personagens a interpretar
• O menino que visita a fazenda do tio, alegra-se
com as novidades e conhece Tango, um cavalo
excepcional; em sua infante ilusão, o cavalo é
indomável, ninguém pode com sua força e braveza; no passeio de charrete à cidade o menino
se sente, no entanto, desamparado, apreensivo,
quando sua experiência brincante (de fantasiar
com o cavado que simbolizava algo único, extraordinário) entra em choque com a realidade.
Brincar é uma experiência que vincula objetos,
situações ou pessoas ao viver fantasioso. Para
o menino do conto, um vínculo (ilusão infantil)
se quebra quando a fantasia é atropelada pela
compreensão real dos fatos (“Tango”, p. 23).
• A neta que recorda, sinceramente, sem falseio,
como a vó Maria representa um vazio, nada de
especial. Pelas coisas que deixou de fazer, pelo
que não era, por não cuidar, não se importar,
pouco falar (com a neta). Avó que para ela:
“apenas estava lá” (p. 29), mas que não foi
capaz de marcar presença em seu coração.
Imagem apartada, figura que passou em branco
em sua vida (“Cadeira de balanço”, p. 29).
• Por exemplo, o menino e o avô em total companheirismo e harmonia no conto “Preto-ebranco” (p. 31). Os sábados de relaxamento,
brincadeiras, cinema, conversas boas, micagens, compartilhamentos inúmeros, risadas
soltas. O modo de ser bem-humorado e de
bem com a vida do avô. A descoberta de tantas
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Orientações/resolução: professor(a), no caso
de encenação teatral pelos(as) alunos(as), peça
que valorizem a experiência de colocarem-se
no lugar do outro (personagem). Os contos
de Carrascoza não são escritos em diálogos,
então, se forem encená-los, façam monólogos3
ou representem as situações narradas pelos
personagens envolvidos. Por meio da linguagem
corporal, de gestos e da fala, usando ou não música de fundo, vivenciem possibilidades criativas
de movimento e entonação na criação de um
personagem teatral, discutindo (previamente)
estereótipos, sempre que possível.
Habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP03,
EM13LP04, EM13LP16, EM13LP30, EM13LP32,
EM13LP46, EM13LP47, EM13LP48, EM13LP49,
EM13LP52, EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG204, EM13LGG301, EM13LGG302,
EM13LGG303.

3

Monólogo é uma longa fala ou discurso pronunciado por uma
única pessoa ou enunciador.
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Sociologia/Filosofia
Pré-leitura
Proposta 1
Duração: 50 min
Falando de violências
Professor(a), lembre aos(às) estudantes que
é em torno do enredo que se desenvolvem todos
os acontecimentos de uma narrativa literária. Os
contos de Carrascoza apresentam temática com
tramas que abordam problemas sociais diversos.
Solicite que identifiquem formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.) presentes na
sociedade e reflitam criticamente sobre o que
poderia tornar essas situações melhores e quais
os mecanismos contemporâneos para combater
abuso sexual, bullying e violência urbana.
Orientações/resolução: professor(a), incentive os(as) estudantes a exporem exemplos
das formas de violência que presenciam no
dia a dia, através de situações ou noticiários.
Deixe-os(as) confortáveis para falarem, não
os(as) pressione; permita que cada um(a) fale
à medida que se sentir à vontade para isso.
Demonstre que na sala de aula se valoriza a
expressão e a opinião dos(as) alunos(as).

A partir da leitura dos contos que abordam
aspectos da violência, elabore com os(as) estudantes, professor(a), uma campanha. Leia o texto
abaixo que servirá de exemplo:
Campanha Combate à Violência
e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes
Em todo o país, o 18 de maio é lembrado como o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Diversas ações informativas
e preventivas são realizadas sobre o tema.
Em 2018, o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios preparou a campanha
“Combate à Violência e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes”, para informar a
população, visando combater estereótipos e
indicar os serviços para denúncias e atendimento pela rede de saúde e assistência social.
Informe-se e participe (MPDFT, 2018b).
Uma série de cards com mitos e verdades
sobre o tema foi veiculada nas redes sociais do
MPDFT: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
As peças podem ser baixadas e reproduzidas com
finalidade educativa por todas as pessoas que
queiram contribuir para espalhar a mensagem.
REPRODUÇÃO/MINISTÉRIO PÚBICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Habilidades da BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS103,
EM13CHS501, EM13CHS502, EM13CHS503.
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP16,
EM13LP20, EM13LP46.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303.

Leitura
Proposta 2
Duração: 50 min
Elaborando uma campanha
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Campanha Combate à Violência e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
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REPRODUÇÃO/MINISTÉRIO PÚBICO
DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Pós-leitura
Proposta 3
Duração: 50 min
Apresentando a campanha à comunidade
Professor(a), organize com os(as) estudantes
uma estratégia para a apresentação/divulgação
dos postcards para a comunidade escolar ou, caso
seja acordado entre os organizadores e discentes,
para a comunidade do entorno da escola. Além da
utilização das redes sociais, os(as) estudantes poderão realizar um pedágio para a entrega de flyers
ou panfletos contendo os slogans da campanha.
Campanha Combate à Violência e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Em O mínimo imenso há contos que tratam
de abuso sexual (“Fala”) ou violência urbana
(“No morro”) e podem motivar discussões de
assuntos contemporâneos e inspirar debates
sobre temas afins.
Orientações/resolução: professor(a), escolha
contos que abordem alguns dos temas discutidos
nas aulas anteriores; se possível, leia-os em sala
de aula. Não havendo tempo hábil, incumba-os
de realizarem a leitura em casa e de trazerem os
comentários no dia marcado para o diálogo acerca das temáticas. Peça que elaborem postcards
como no exemplo anterior. Oriente-os a criar
digitalmente as peças para a campanha e divulgá-las através de postagens em redes sociais.
Habilidades da BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS103,
EM13CHS501, EM13CHS502, EM13CHS503.
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP15,
EM13LP16, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP48,
EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303.
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Orientações/resolução: professor(a), procure
ter acesso às redes sociais em que serão expostos
os trabalhos, visando auxiliar e criticar os(as)
estudantes na produção da atividade. Caso escolham realizar o pedágio, verifique a necessidade
de documentação necessária para autorização
de participação dos(as) estudantes e, também,
de acompanhamento de autoridades policiais
que ajudem a controlar o trânsito.
Habilidades da BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS103,
EM13CHS501, EM13CHS502, EM13CHS503.
Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP15,
EM13LP16, EM13LP20, EM13LP46, EM13LP48,
EM13LP53.
Linguagens e suas Tecnologias: EM13LGG101,
EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104,
EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303.

APROFUNDAMENTO
Professor(a), a leitura de um texto literário
exige o uso de diversas habilidades e domínio
de diferentes conceitos próprios à dimensão da
literatura. Nesta seção, apresentamos alguns conceitos para apoiar o aprofundamento das discussões que serão realizadas ao longo das atividades
propostas.
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O papel da literatura
A literatura, em suas múltiplas funcionalidades e aspectos de fruição, deve ser apresentada
aos(às) alunos(as) sobretudo como oportunidade. Livros literários, como O mínimo imenso,
demonstram como certas histórias podem ser
potencialmente enunciativas e fomentadoras de
emoções, despertando a sensibilidade e a imaginação. Os discursos socioculturais, vivos dentro
dos livros, representam muitas vezes uma porta de acesso a mundos paralelos: imaginários,
memoriais, cognitivos e psicológicos; a hábitos
familiares ou coletivos; a situações enredadas
a experiências de vida. O texto literário, portanto, tem potencial para nutrir os(as) leitores(as) inferencial e imaginativamente, sulcando caminhos surpreendentes, desembocados no
saber-sentir-engajar-se.
A literatura é parceira na promoção de exercícios criativos (para o olhar inovador) e no desenvolvimento da curiosidade intelectual dos(as)
leitores(as), sujeitos da aprendizagem. As obras
literárias dão voz às emoções, esperanças, anseios, costumes, à capacidade do imaginário de
(re)criar situações ou de retratar inventivamente
sensações, imagens e mitos. E diversos são os parâmetros culturais e sociais, gêneros discursivos
e estilos textuais que podem contribuir para a
elaboração artística dessas representações ficcionais. Por isso, acredita-se que o acesso permanente à leitura traz inúmeros benefícios para
a formação dos(as) estudantes e, consequentemente, para a formação dos sujeitos sociais.
Fundamental é que a leitura literária não se
restrinja a uma exploração exclusivamente didática ou avaliatória, ou seja, a um “exercício para
casa”. A literatura nunca deve ser reduzida a
uma mera decodificação. Porque ler é algo além:
propicia formas de contato com o outro, trânsito
universal pelo mundo das ideias, profunda exploração interpretativa.
A aventura do saber, iniciada cada vez que
abrimos um livro e vislumbramos o que cabe em
seu mágico interior, coloca os(as) estudantes
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em contato direto com a estrutura organizativa
do pensamento – via estrutura do livro. Tanto
os elementos narrativos – sequência, tempo,
espaço, personagens etc. – quanto as estratégias textuais e lógicas de construção de sentido
necessitam de contexto coerente e imaginativo
para captar ou cativar a atenção leitora.
O(A) jovem leitor(a) motivado(a) perceberá que existem estratégias – modos de contar – que tornam um texto ora mais ou menos
interessante, ora mais ou menos imaginativo e
original. O contato e o acesso a um vasto repertório vocabular, a jogos de sentido e a uma
diversidade de gêneros criam no(a) estudante
importantes experimentos de emoção.
A partir da convivência surgem interesses,
questionamentos de premissas, observações
conjunturais, gostos, seleções, apreensões culturais, sede pelo conhecimento e, naturalmente,
um protagonismo no que tange ao pensamento,
à argumentação e à operação intelectual propositiva denominada inferência – ação que liga conhecimentos adquiridos e em desenvolvimento.
Desse modo, professor(a), combata a falta
de entendimento da noção de texto (texto verbal, texto visual, dissertativo, descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo, poético, misto). Crie
acesso a obras, autores, tipos de texto. Leiam e
perscrutem! Motive os(as) alunos(as). Afinal,
a prática de leitura exploratória cria empenho
e proporciona mais intimidade entre discursos,
gêneros e estilos.
Experimentem o quanto livros são ótimas
companhias e afetam favoravelmente o crescimento psíquico-cognitivo e cultural, porque são
propulsores do conhecimento integrado, não
mascaram a diversidade e estão incorporados à
vida humana e às demandas de circulação social.
Faça uso da literatura! Em seus diversificados gêneros, temas e focos narrativos, ela nos
apresenta situações que promovem tanto experiências estéticas – e éticas – quanto a fantasia,
a imaginação, a formação de opinião, o respeito mútuo, o cruzamento embasado de ideias
e a consolidação de princípios (democráticos,
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humanitários, inclusivos, sustentáveis e solidários), tal como nos apresenta Barenghi:
A literatura é como uma técnica de “instrução da imaginação”, que não serve simplesmente para “comunicar”, mas para
nos fazer viver experiências simuladas.
Por meio de uma prática de simulação
socialmente compartilhada (portanto,
diferente da fantasia individual), o leitor
tem a possibilidade de ampliar sua própria
complexa experiência existencial: de clareá-la e de enriquecê-la, de articulá-la e
de ampliá-la, adquirindo assim novos instrumentos para enfrentar os desafios da
vida real. […] O que mata a literatura é a
indiferença nos enfrentamentos por parte
dos leitores. Pense em “texto” e “obra”,
onde obra é o texto concretamente reativado pela leitura: executado – no sentido
musical da palavra – por um leitor ou por
uma comunidade de leitores. […] Ora, se
a literatura conta enquanto [aventura do
saber] simulação de experiências, não se
pode ignorar o fato de que cada experiência é contextual. Dito de outra maneira,
quem ensina, ensina sempre a alguém: e
qualquer um dos sujeitos implicados leva
consigo um conjunto de contextos que
não podem ser desconsiderados (ainda
que seja obviamente necessário olhar com
cuidado os devaneios impressionistas).
[…] Quando a literatura não é uma prioridade no pensamento dos estudantes,
então não posso não colocar para mim
como problema despertar-lhes interesse.
É preciso um esforço para que as leituras
propostas interajam com suas consciências. Sei que com certeza não consigo com
todos. Mas com todos tento, entretanto,
exigir que percebam a densidade do texto
literário, a gravidez no uso das palavras,
a complexidade da construção do discurso, a importância dos temas tratados
(BARENGHI, 2018, grifo nosso).
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Conotação x Denotação
A conotação e a denotação são manifestações
da linguagem que estão relacionadas com os
significados das palavras ou expressões de um
enunciado.

O que é denotação?
A denotação é o uso do sentido literal ou real
da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela não proporciona espaço para outras
interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. Por esse motivo, a denotação compreende o sentido dos dicionários, ou seja, o sentido
próprio, original e direto das palavras. Assim, a
intenção de uma enunciação denotativa é emitir
a mensagem ao receptor, de modo que ela não
seja interpretada ou decifrada de outra maneira.
Com o intuito de não abrir margem para
outras interpretações, muitos gêneros textuais
utilizam a linguagem denotativa, por exemplo:
notícias, reportagens, bulas de remédios, manuais
de instruções, textos científicos etc.

O que é conotação?
A conotação é o uso do sentido figurado,
metafórico ou subjetivo da linguagem em uma
declaração. Quando utilizada, ela proporciona
interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que
aparecem nos dicionários. Por esse motivo, ela
recorre ao uso das figuras e vícios de linguagem
para a transmissão das mensagens. Dessa maneira, amplia-se o sentido das palavras dando lugar
à análise do que está implícito no texto.
São exemplos de conotação: textos literários
(poemas, crônicas e novelas), mensagens publicitárias, charges, tirinhas, história em quadrinhos.
Fonte: DIANA, Daniela. Denotação e Conotação. Toda Matéria.
Disponível em: <http://bit.ly/3kVwN8s>. Acesso em: 26 fev. 2021.

Funções da linguagem
A linguagem é uma expressão de comunicação do ser humano com o mundo ao redor e é
fundamental quando se vive em sociedade. Desde
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os primórdios da civilização são usados códigos
capazes de representar o pensamento, as ações,
sentimentos, desejos, etc., utilizando a linguagem verbal falada e escrita ou visual ou mista. As
formas como se utilizam essa linguagem verbal
são divididas em seis funções: emotiva, fática,
referencial, apelativa, metalinguística e poética.
Veja o significado de cada um delas a seguir:
• Emotiva: é também conhecida como “expressiva” e reflete o estado de ânimo do emissor
da mensagem. Nela há uma exposição de seus
sentimentos e expressões sobre o assunto, com
a utilização de interjeições, pontuações como
pontos de exclamação e reticências para valorizar ainda mais a intensidade do que se deseja
dizer. Nem sempre a mensagem é clara e com
resposta imediata.
• Poética: é muito confundida com a função
emotiva, mas tem como objetivo provocar a
emoção do(a) leitor(a) e não necessariamente
expressar a do locutor. É mais usada em obras
literárias e recorre ao sentido conotativo da palavra com uma maior preocupação em como a
mensagem será transmitida através da escolha
certa de palavras.
• Fática: o foco é a relação de comunicação
entre o emissor e o receptor da mensagem,
tal como uma conversa realizada no dia a dia.
• Metalinguística: utiliza a metalinguagem, ou
seja, fala de si mesma utilizando o mesmo
código. Pode ser uma gramática ou um dicionário, um documentário sobre cinema, um
poema sobre como se escrever um poema,
entre outros.
• Conativa: também conhecida como “apelativa”, tem a função de persuadir o(a) leitor(a) ou ouvinte para convencê-lo sobre a
ideia proposta. O emissor, o código e o canal
utilizado pela comunicação são totalmente
voltados para o receptor, sendo muito comum
em propagandas e discursos.
• Referencial: também conhecida como “denotativa”, seu objetivo é informar o(a) leitor(a)
ou ouvinte sobre o assunto em questão. Para
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evitar que outras referências venham a desvirtuar seu conteúdo, é utilizada a terceira pessoa
do singular ou plural para causar um afastamento pessoal sobre o assunto. É um tipo de
texto usado em matérias jornalísticas, com
o intuito de prestar informação sem opinião.
Fonte: FUNÇÕES da Linguagem: emotiva, referencial, apelativa, poética, fática e metalinguística. Resumo escolar. Disponível em:
<http://bit.ly/38mdtMx>. Acesso em: 26 fev. 2021.

Figuras de linguagem:
um condensamento de apoio
1. Aliteração é a repetição de fonemas idênticos
ou parecidos no início de várias palavras na
mesma frase ou verso, visando obter efeito
estilístico na prosa poética e na poesia. O
resultado pode ser um trava-língua. Exemplo:
O rato roeu a roupa do rei de Roma; O raio risca o céu e ribomba; “Chove chuva, chove sem
parar” (Jorge Bem Jor – “Chove Chuva”).
2. Anacoluto acontece quando o período é
iniciado por uma palavra ou locução, seguida
de pausa, que tem como continuação uma
oração em que essa palavra ou locução não
se integra sintaticamente, embora esteja integrada pelo sentido. Exemplo: “Quem ama
o feio, bonito lhe parece” (que corresponde
à frase canônica: “o feio parece bonito a
quem o ama”) (LOPES, 2017).
3. Anáfora é a repetição regular de uma palavra
em frases diferentes, mas na mesma posição
sintática. Exemplo: Se você gritasse, se você
gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se
você dormisse, se você cansasse, se você morresse […] (Carlos Drummond de Andrade
– “E agora, José?”).
4. Antítese é uma relação que explora contrastes,
mas sem a contradição presente no paradoxo.
Ocorre quando há uma aproximação de
palavras ou expressões de sentidos opostos.
Exemplos: Ele a amava, ela o odiava. Hoje fez
sol, ontem, porém, choveu muito; “Do riso se
fez o pranto” (Vinícius de Moraes – “Soneto
de separação”); “Já estou cheio de me sentir
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

vazio, meu corpo é quente e estou sentindo frio”
(Renato Russo – “Baader-Meinhof Blues”).
Antonomásia é a substituição do nome de
uma pessoa por alguma palavra ou expressão
para se referir a uma característica particular
dela, permitindo sua identificação com facilidade. Exemplo: O rei do pop morreu em
2009 (Michael Jackson).
Assíndeto é uma omissão (parecida com uma
elipse), porém é exclusiva para conectivos e
conjunções. Ou seja, percebe-se ausência de
conjunção coordenativa entre palavras, termos da oração ou orações de um período. Há
justaposição. Exemplo: Chegamos, dormimos,
fomos embora; Acordei, comi, estudei, dormi.
Note que não há a conjunção “e” para unir as
duas últimas orações.
Assonância é uma figura de linguagem muito parecida com a aliteração: é a repetição
consecutiva de palavras com vogais tônicas.
O recurso de linguagem é muito comum
na poesia simbolista. Exemplo: “Ó Formas
alvas, brancas, formas claras” (Cruz e Souza
– “Antífona”).
Catacrese é um termo que existe devido à
falta de uma palavra específica para nomear
algo. Exemplo: Pé da mesa; pé de alface;
maçã do rosto.
Comparação é como uma metáfora, mas
existe um conectivo que deixa essa relação
comparativa explícita. Exemplo: Tal século
é como a luz.
Elipse é quando algum termo da oração
é oculto, mas dá para saber qual palavra
é através do contexto. Exemplo: Fiz uma
redação hoje. O pronome “eu” está oculto.
“No mar, tanta tormenta e tanto dano” (Luís
de Camões – Os Lusíadas). Nessa frase se
omite o verbo “haver”, ainda que seja óbvia
a intenção do autor.
Eufemismo transforma uma mensagem desagradável em algo mais suave. Exemplos:
Ele não está mais entre nós (morreu). Foi ao
banheiro fazer suas necessidades (defecar/
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

urinar). São verdades que esqueceram de
acontecer (mentiras).
Gradação é uma transformação gradual, de
forma crescente ou decrescente. Exemplo:
“Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em
nada” (Gregório de Matos – “Soneto a Maria
de Povos”).
Hipérbato é quando a oração não está na
ordem direta para produzir um efeito de
sentido. Exemplo: Estudavam anteriormente
com enciclopédias os alunos.
Hipérbole é uma figura de linguagem
relacionada com o exagero. Exemplo: Estou
morrendo de frio; Hoje me matei de trabalhar;
Ela chamou o menino um milhão de vezes.
Ironia é quando há um contraste entre o
que está escrito (ou é falado) e a mensagem
que o interlocutor quer transmitir. Exemplo:
“Marcela amou-me durante quinze meses e
onze contos de réis” (Machado de Assis –
Memórias Póstumas de Brás Cubas).
Metáfora é uma relação de semelhança entre
a palavra e o que ela representa. Tal figura
de linguagem produz sentidos figurados por
meio de comparações. Exemplo: Século das
Luzes. Essa expressão se refere ao Iluminismo
do século XVIII, movimento intelectual que
valorizou a razão. Ela é relacionada com a “iluminação” do conhecimento.
Metonímia é o uso de uma palavra para
representar algo muito próximo a ela.
Exemplos:Tomei um nescau de manhã (aqui, a
marca Nescau representa o produto achocolatado); Perdi minha gilete (lâmina de barbear).
Onomatopeia é um processo para formar
palavras que tentam reproduzir determinado
som. Exemplos: Atchim! – espirro; Au! – latido;
Bii Bii! – buzina; Buáá! – choro.
Paradoxo cria uma mensagem que parece
absurda. Relaciona características opostas
de maneira simultânea. Exemplo: Mesmo
que um hotel com infinitos quartos esteja
completamente cheio, ele ainda pode receber
mais hóspedes.
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20. Personificação (prosopopeia) dá características de pessoas a elementos não humanos,
como objetos, plantas e animais. A personificação é como se fosse uma metáfora, mas a qualidade é especificamente humana. Exemplo:
Árvores se abraçavam durante a ventania.
21. Pleonasmo é quando uma ideia implícita
em outra palavra é repetida para reforçá-la.
Exemplo: “Vamos fugir pra outro lugar, baby”
(Gilberto Gil – “Vamos fugir”). “Fugir” já significa sair de um lugar em direção a outro.
22. Polissíndeto é a repetição de uma conjunção. Exemplo: Ou estuda, ou trabalha, ou
tem vida social, ou tem saúde.
23. Quiasmo é uma repetição cruzada. Exemplo:
E estudava, e trabalhava, e trabalhava, e
estudava.
24. Silepse é quando há concordância verbal ou
nominal com a ideia, mas não com a palavra.
Exemplo: A gente é novo. “Gente” é substantivo feminino e “novo” é adjetivo masculino.
25. Sinestesia é quando sentidos diferentes
atuam ao mesmo tempo. Exemplos:
Despertara-a um grito áspero; Sempre havia, ao amanhecer, uma cor estridente no
horizonte.
26. Zeugma é uma figura de linguagem que
consiste na omissão de um ou mais elementos de uma oração, já expressos anteriormente. É uma forma de elipse. Exemplo: Ele
gosta de Biologia, eu de Geografia. Observe
que o verbo “gostar” apareceu antes e está
oculto na segunda oração.

Conto realista x Conto fantástico4
Chama-se conto o relato de ficção que tem
uma extensão limitada. Enquanto isso, realista é
um adjetivo que pode ser usado para qualificar
o que se encaixa na realidade (o que realmente
acontece). De acordo com suas características, os
contos podem receber diferentes denominações.

4

CONCEITO de conto realista. Conceito de. Disponível em: <http://
bit.ly/2MX8JFH>. Acesso em: 26 fev. 2021.
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Chama-se “conto realista” aquele cujas ações correspondem ao que poderia acontecer no mundo
real. Os eventos dos contos realistas, dessa maneira, são plausíveis. O mesmo não acontece com
os “contos fantásticos”, cuja trama é baseada em
elementos distantes do real e próprios da fantasia.
“O matadouro”, de Esteban Echeverría, é
exemplo de uma história realista. No texto, o
escritor argentino narra uma cena que ocorre
com um animal em um matadouro em Buenos
Aires durante a época de Juan Manuel de Rosas
(século XIX). As descrições dos personagens e do
ambiente são precisas e coincidem com o tempo
histórico em que a história está situada.
“Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault,
por outro lado, é um conto de fadas que não pode
ser descrito como realista. Apresenta um lobo
que fala e uma idosa que, depois de ser engolida
por esse animal, sai viva de suas entranhas. Essas
questões estão longe de ser realidade.
É importante levar em consideração que um
conto realista não apresenta fatos verdadeiros, mas
credíveis. As ações narradas em “O matadouro” não
aconteceram na realidade, mas várias delas poderiam ter acontecido na Buenos Aires do século XIX.

SUGESTÕES DE
REFERÊNCIAS
COMPLEMENTARES
Professor(a), conforme parâmetros da BNCC,
procure valer-se das sugestões a seguir para promover apresentações e comentários apreciativos
e críticos por parte dos(as) alunos(as) e identificar e utilizar diferentes recursos digitais para
acessar, apreciar e compartilhar repertórios artísticos, de modo reflexivo e ético.

Livro
Na obra Laços de família, de Clarice Lispector
– lançada pela primeira vez em 1960 –, os contos
seguem um estilo intimista e se interligam, sobretudo, por meio dos conflitos. O enfoque narrativo
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Poesia
Em referência aos contos que tratam de sina,
fatalidade, “No morro” e “Tio Gabriel”:

Sinopse: Um batedor de carteiras (Steve
Murphy) está agindo em meio à multidão. Para
evitar que seja pego, ele coloca uma carteira roubada no bolso do vagabundo (Charles Chaplin),
sem que ele perceba. Quando a polícia se afasta, o batedor volta para recuperar o dinheiro
perdido. O vagabundo foge, tanto do batedor
quanto da polícia, e acaba entrando sem querer
no picadeiro de um circo local. Suas trapalhadas
fazem enorme sucesso junto ao público, sem
que ele perceba. O dono do circo (Al Ernest
Garcia) resolve então contratá-lo e fazer dele
sua atração principal.
REPRODUÇÃO

apresenta aos(às) leitores(as) a temática existencial: personagens em ebulição, vivenciando
desordens intrínsecas, conflitos (internos e sociais), o assombro diante da realidade e epifanias.
Nessa coletânea de contos, os personagens –
sejam adultos, sejam adolescentes – debatem-se
nas cadeias de violência latente que podem emanar
do círculo doméstico. Homens ou mulheres, os laços
que os unem são, em sua maioria, elos familiares ao
mesmo tempo de afeto e de aprisionamento.
A obra é sugerida, pois tanto Lispector quanto Carrascoza fazem uso de uma escrita intimista.

Se há arte ou ciência para ler a sina
Fernando Pessoa
Se há arte ou ciência para ler a sina
A que em nós o Destino faz de nós,
Dá-me que eu a não saiba e que, indivina,
Me corra a vida vagamente e a sós.
Que quero eu do futuro que não tenho?
Que me pesa hoje, ou alegra, o que serei?
Sei, por lembrar, de que passado venho,
E, onde hoje estou, incertamente sei.
O mais, o que o futuro me dará,
Deixo a quem dê e à forma como o der.
Basta a sombra que esta árvore me dá
E a sensação de nada mais querer
(PESSOA, s.d.)

Cinema mudo
Em referência ao conto “Preto-e-branco”:
• O circo (1928), de Charlie Chaplin.
Filme mudo de 1928. Gênero: mescla comédia, drama e romance. Produzido, dirigido e protagonizado por Charles Chaplin (1889-1977).
Principais atrativos: expressão corporal, interpretação, atuações divertidas e emocionantes.
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Cartaz original de O circo (1928).

• Safety Last (1923), de Harold Lloyd.
Ator e comediante norte-americano de filmes mudos, nascido em Nebraska, famoso por
misturar humor pastelão com suspense, Harold
Clayton Lloyd (1893-1971) protagonizou divertidas produções na época do cinema mudo – entre
elas, Safety last (O Homem-mosca).
No filme, o personagem principal é um homem comum, que tem como simples objetivo
fazer carreira na grande cidade para poder casar
com a sua amada da província. A sequência de
Lloyd escalando o edifício, praticando alpinismo
urbano, é uma das mais icônicas do cinema mudo.
Gênero: mescla comédia romântica e suspense,
dirigido por Fred C. Newmeyer e Sam Taylor e
com atuação de Harold Lloyd.
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Álbuns e canções
Em referência ao conto “Preto-e-branco”:
Disponível em:

Disponível em:

Cartaz de Safety Last (1923).

• Silêncio, Hospital!, de Laurel and Hardy
(1932).

REPRODUÇÃO

Laurel and Hardy (O Gordo e o Magro) foi
uma famosa dupla de comediantes norte-americanos, que se tornou conhecida durante as
décadas de 1920 e 1930 pelo seu trabalho em
filmes de comédia e atuações teatrais. Juntos,
fizeram mais de 100 filmes, entre eles 32 curtas-metragens no cinema mudo. Sinopse: Em
County hospital (Silêncio, hospital!), Ollie está
no hospital com uma perna quebrada, Stan vem
visitá-lo e acaba levando Ollie para fora; no caminho para casa, ocorrem muitas cenas hilárias
no trânsito.

Avós
Composição: Isadora Canto/
Márcio Arantes
Álbum Vida de criança (2016)
Vó de açúcar
Composição: Pedro Lima
Álbum Mestiço (2003)

Você pode ouvir as músicas em: <http://
spoti.fi/2OzfQVa>; <http://spoti.fi/38nr1Yl>.
Acesso em: 14 abr. 2021.

Matérias
Em referência ao conto “Antes do almoço”:
• “Meninos sofrem mais bullying físico. Meninas,
moral”, escrito por Flávia Yuri Oshima.
Estudo mostra que, no Brasil, 17% dos adolescentes de 15 anos sofrem com bullying na escola.
Entre as meninas, esse percentual é de 9%. Os
índices são menores do que a média mundial, mas
ainda assim alarmantes. A matéria também trata
de estudo que computou dados colhidos entre
estudantes de 15 anos de 53 países, no ano de
2015, sobre o tema bullying.
Fonte: OSHIMA, Flávia Yuri. Meninos sofrem mais
bullying físico. Meninas, moral. Época, 20 abr. 2017.
Disponível em: <http://glo.bo/3rwIuVQ>.
Acesso em: 3 mar. 2021.

Em referência ao conto “No morro”:
• “Quem as protege?”, escrito por Maria
Fernanda Garcia.

Cartaz de Silêncio, Hospital! (1932).

MATERIAL DIGITAL D O P RO F ES S O R – O M Í N I M O I ME NSO

Essa matéria retrata casos, locais, situações
e a idade de crianças que foram vitimadas pela
violência urbana. Há levantamento da ONG Rio
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de Paz segundo o qual 50 crianças com idades
entre zero e 14 anos foram vítimas fatais em
decorrência de balas perdidas no Rio desde 2007.
A notícia ainda indica que, apesar da violência, o
estado do Rio de Janeiro segue cortando o orçamento voltado à segurança pública.
Fonte: GARCIA, Maria Fernanda. Quem as protege? Em
2 anos, 28 crianças morreram no RJ por bala perdida.
Observatório do Terceiro Setor, 26 jun. 2018. Disponível
em: <http://bit.ly/3cdAzGd>. Acesso em: 3 mar. 2021.

Em referência ao conto “Adão”:
• “Trabalho infantil nas ruas de SP é endêmico e fica fora das estatísticas”, escrito por
Guilherme Soares dias.
Essa reportagem, publicada por ocasião do
Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua
de Crianças e Adolescentes, explicita quão perigoso e perverso é esse cenário. O texto ressalta o
que entra ou não nas políticas de enfrentamento
e prevenção; os maiores riscos que essas crianças
enfrentam nas ruas e como tais atividades afetam
o desenvolvimento físico, psicológico e moral
dos menores.
Fonte: DIAS, Guilherme Soares. Trabalho infantil n
as ruas de SP é endêmico e fica fora das estatísticas.
Rede peteca. Disponível em: <http://bit.ly/3v896yn>.
Acesso em: 3 mar. 2021.

Filme
Em referência aos contos “Cidade-mundo”
e “Cristina”:
• ABC do Amor (2005)
Gabe Burton é um menino de dez anos e
meio que se apaixona por uma menina chamada Rosemary Telesco, que estuda com ele
desde que eram crianças. Quando menores, os
dois eram amigos, mas com o passar do tempo
se distanciaram e voltam a se falar somente
anos depois. Gabe percebe que está apaixonado e fica atordoado ao saber que Rosemary vai
para um acampamento no verão e logo depois
para uma escola particular, o que significa que
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provavelmente jamais se veriam de novo. Gabe
ainda enfrenta, como desafio psicológico, o problema do divórcio de seus pais, Adam e Leslie.

Peça teatral
Em referência ao conto “Fala”:
• Vim ver Maria – peça teatral encenada em
2018 pelo Grupo Soarte.
Para refletir sobre o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes (18 de maio), o Centro de Referência
Especializada em Assistência Social (Creas) realizou apresentação teatral em Umuarama, Paraná,
de modo a mostrar a um público de mais de 1000
crianças orientações sobre como identificar o abuso de forma precoce e como reagir diante dessa
situação, principalmente denunciando-a.
Para saber mais sobre esta peça, leia
a matéria “Peça teatral orienta crianças sobre como reagir diante de abuso sexual”, escrita por Flávia Azevedo.
Disponível em: <http://bit.ly/3br4UBY>. Acesso em: 21 abr. 2021.

Entrevista audiovisual
• FERRAZ, Mellory. Bate-papo com João Anzanello
Carrascoza: quanto dele existe em seus livros?
2019 (18m2s). Disponível em: <https://bit.
ly/3v8aQYr>. Acesso em: 3 mar. 2021.
“Literature-se” é um canal do YouTube sobre
literatura feito pela estudante de Estudos Literários
Mellory Ferraz. A conversa trata essencialmente
do processo criativo de Caderno de um ausente
(obra de Carrascoza) e, de modo amplo: da invenção da ficção; da escolha por trás dos nomes dos
personagens; da origem (do autor) e originalidade
criativa; da bagagem cultural; das divisas entre
realidade e ficção; dos sentidos que capturam as
características dos personagens; da relação entre
registro literário, contexto, gênero e personagens.
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Universidade de Milão. Nesta entrevista com
o professor italiano Barenghi, fala-se sobretudo de uma questão funcional: a literatura
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tem a possibilidade de ampliar sua própria
complexa experiência existencial. Em outro
trecho, Barenghi ressalta que entre bons livros e livros ruins, o ensino de literatura deveria seguir esse escopo: aumentar as possibilidades de que, na experiência literária
dos(as) alunos(as), os efeitos considerados
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HISTÓRIAS selecionadas de grandes autores para você usar em sua aula. Nova Escola.
Disponível em: <https://bit.ly/3qtwuTF>. Acesso
em: 02 mar. 2021.
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dicionário de português do Google é fornecido,
a saber, pela Oxford Languages.

LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de
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Eis uma coletânea de 13 contos que envolvem
análises profundas dos personagens, sobretudo mulheres de classe média do Rio de Janeiro
em situações cotidianas e familiares. Obra
intimista, neomoderna e pioneira em estilo.
Nesta coletânea, os personagens debatem-se
nas cadeias de violência latente que podem
emanar do círculo doméstico. Homens ou
mulheres, os laços que os unem são, em sua
maioria, elos familiares ao mesmo tempo de
afeto e de aprisionamento. Clarice Lispector
trata a solidão, a morte, a incomunicabilidade
e os abismos da existência através da rotina da
dona de casa (“Devaneio e embriaguez duma
rapariga”, “Amor”, “A imitação da rosa”), do
mergulho trágico em uma festa familiar nos
89 anos da matriarca (“Feliz aniversário”),
da domesticação da natureza mais selvagem
das mulheres (“Preciosidade”, “O búfalo”),
ou dos pequenos crimes cometidos contra a
consciência, como o drama do professor de
Matemática diante do abandono e da morte
de um animal. São lições de vida na prosa
transcendente clariceana.
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são, exemplos, resumo. Geekie, 12 abr. 2017.
Disponível em: <http://bit.ly/3kUefFL>. Acesso
em: 02 mar. 2021.
A matéria aborda o que são figuras de linguagens, lista 26 classificações e oferece ao(à)
leitor(a) exemplos e exercícios para o ENEM.

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: PontesEditora da Unicamp, 1987.
A obra coloca o(a) leitor(a) em contato com
os novos pontos de referência para a reflexão
acerca da Análise do Discurso sob uma ótica interdisciplinar. Reflete-se, em paralelo, o
interdiscurso.

MARINHO, Fernando. Conto. Mundo
Educação, 2020. Disponível em: <http://bit.ly/
3qAPsrD>. Acesso em: 2 mar. 2021.
Mundo Educação trata-se de um site com sugestões de pesquisa e conceituações voltado
para jovens estudantes. Oferece dicas, simulados, redações preparatórias para o ENEM,
temas de destaque do mês, exercícios por
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em 2017 foram contra crianças e adolescentes.
MPDFT, 18 maio 2018a. Disponível em: <http://
bit.ly/3kW8GXb>. Acesso em: 02 mar. 2021.
A matéria aborda o estupro de vulneráveis, sinais
específicos da violência sexual, número de casos
no Distrito Federal e comentários sobre o fato de
que os familiares e pessoas próximas, com quem
as crianças deveriam se sentir mais protegidas,
são os principais autores de violência sexual. A
mensagem fundamental é: no caso de violência
ou dúvida, procure ajuda.
44

MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e
dos Territórios. Campanha Combate à Violência
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
MPDFT, 2018b. Disponível em: <http://bit.
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A matéria ressalta o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, e expõe diversas ações informativas
e preventivas realizadas sobre o tema.

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma
crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Editora
da Unicamp, 1995.
Para o autor, a semântica – ramo da linguística
que estuda os significados e/ou sentido dos
vocábulos da língua – é o ponto nodal em que
a linguística tem a ver com a filosofia e a ciência
das formações sociais. A partir dessa concepção
discursiva, o autor desenvolve uma reflexão
crítica sobre a produção de conhecimentos e a
questão da prática política. Analisa-se também
na obra o conceito de interdiscurso.
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ler a sina. Escritas.org. Disponível em: <http://bit.
ly/38lbdoG>. Acesso em: 02 mar. 2021.
Poema de Fernando Pessoa (1888-1935),
poeta, filósofo e escritor português. O texto
está disponível no Portal Escrituras.org, um
projeto comunitário, sem fins lucrativos, dedicado a divulgar grandes obras e também
escritores novatos. Uma das finalidades do
site é oferecer uma plataforma aberta a todos.
A busca pode ser feita por autor, linha do tempo, poemas, entre outras opções. Este poema
de Fernando Pessoa também está disponível,
a saber, no livro intitulado Novas poesias inéditas (Ática, 1973).
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PLANO B. Portal da Crônica Brasileira.
Disponível em: <http://bit.ly/3ceCv1g>. Acesso
em: 02 mar. 2021.
O portal reúne o acervo do Instituto Moreira
Sales (IMS) e da Fundação Casa de Rui Barbosa.
Esse projeto nasceu do desejo de revigorar páginas que chegavam aos leitores em periódicos
diversos nas décadas de 1950 e 1960, ou seja, na
fase mais prestigiosa do gênero crônica no Brasil.

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.
Capítulo fundamental, escrito pela professora
emérita da UFMG Magda Soares, que discorre
sobre a importância da formação do leitor literário e a necessidade de perceber, em sala de
aula, que a literatura não deve estar a serviço
exclusivo da função pedagógica, do ensino de
conteúdos e da verificação de aprendizagens.
Em foco tem-se a problematização do termo
“escolarização da literatura”.

VIEIRA, Itala Maduell. Carlos Drummond
de Andrade no Caderno B do Jornal do Brasil.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA
COMUNICAÇÃO, 28, Rio de Janeiro, 2015. Anais…
Rio de Janeiro: Intercom, 2015. Disponível em: <https://bit.ly/3c9Mghj>. Acesso em: 2 mar. 2021.
Esse artigo trata da produção de Carlos
Drummond de Andrade no Caderno B do Jornal
do Brasil, veículo para o qual o poeta escreveu
de 1969 a 1984. O enfoque está nas crônicas de
Drummond. A saber, o Jornal do Brasil representa
um periódico tradicional, fundado em 1891 pelo
jornalista Rodolfo Epifânio de Sousa Dantas.
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