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CARTA AO PROFESSOR

Caro(a) professor(a), 

Ensinar literatura é uma tarefa cheia de significado. Ao ser o/a media-
dor(a) da relação de um jovem leitor com o riquíssimo universo literário, 
você passa a ser, também, um(a) mediador(a) de um cidadão em constru-
ção com o processo mais potente de contato com a alteridade. 

A concepção que este material tem de literatura vem de Antonio Can-
dido, que a define como “aspecto orgânico da civilização [...] como sistema 
simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo se 
transformam em elementos de contato entre os homens, e de interpreta-
ção das diferentes esferas da realidade”1. 

Esse sistema simbólico está pensado, pela Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), como constituinte do campo artístico-literário e, com ele, 
“buscam-se a ampliação do contato e a análise mais fundamentada de 
manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a continuidade 
da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição”2.

Você, professora(a), conduzirá o leitor literário na continuidade de sua 
formação. Por isso, propomos que tenha em mente que:

• A fruição literária extrapola o prazer: antes de qualquer
discussão temática, é preciso ter em mente que a literatura
não pode ser apenas utilitária. A fruição é parte fundamen-
tal, não significando, por isso, que se reduza ao prazer; a re-
sistência do texto também constitui a fruição.

• O leitor literário deve ter sua sensibilidade aguçada.
• A literatura é um direito humano: conforme Antonio

Candido nos ensina, “negar a fruição da literatura é mutilar
a nossa humanidade”3.

1 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2013, p. 25.
2 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018, p. 503. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 
Acesso em 12 fev. 2021.
3 CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011, p. 188.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br
http://basenacionalcomum.mec.gov.br
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• Toda obra é uma obra aberta, nas palavras de Umberto 
Eco: “pois a literatura é um sistema cuja recepção dialoga 
constantemente com a produção, gerando novos sentidos 
à existência”4. 

• Por isso, as propostas de trabalho que apresentamos para 
o livro Beco do Rosário não se restringem exclusivamente 
à leitura. E é por isso também que cremos que este Ma-
nual do Professor é apenas o início do diálogo que será 
preenchido por múltiplas vozes, experiências e vivências. 
Amplie esse material, aproveite-o, subverta-o, resista a 
ele. É no embate com o texto e na construção de novos sis-
temas simbólicos que a literatura permite um novo meio 
de estar no mundo.

1. A CONTEXTUALIZAÇÃO DA AUTORA E DA OBRA

1.1 A obra

Beco do Rosário, de Ana Luiza Koehler, é uma HQ artisticamente 
muito rica (arte em nanquim e bico de pena e colorida com aquarela), 
que narra a história de três amigos de infância na Porto Alegre de 
1920. A narrativa descreve uma Porto Alegre que busca a modernida-
de, mas ainda lida com uma estrutura urbanística precária, repleta de 
becos, onde vive a população pobre, marginalizada. O enredo está na 
disputa entre dois grupos: aquele que entende que é necessário acabar 
com os becos para construir avenidas e aquele que vê nesses espaços os 
seus lares. Em meio à trama, vamos conhecendo também a arquitetura 
de Porto Alegre.

4 ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. Tradução de Giovani Cutolo. Tradução de trechos adicionais: Newton 
Cunha, Pérola de Carvalho e Iracema A. de Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 1976.
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1.2 A autora

Ana Luiza Koehler é natural de Porto Alegre (RS). Graduou-se em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Trabalha desde os 16 anos como ilustradora para o mercado 
editorial impresso e digital, principalmente com o mercado franco-belga 
de quadrinhos. 

Concluiu seu mestrado em 2015 e produziu seu livro Beco do Rosário 
em paralelo à sua pesquisa. No mesmo ano, tornou-se curadora do Festival 
Internacional de Quadrinhos. Cursa doutorado no Programa de Plane-
jamento Urbano e Regional (PROPUR) da Faculdade de Arquitetura da 
UFRGS. 

Atualmente dedica-se à produção de histórias em quadrinhos e tam-
bém à ilustração científica no campo da arqueologia.
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2. BECO DO ROSÁRIO: 
APROFUNDAMENTO E PERSPECTIVAS DE LEITURA

Beco do Rosário, de Ana Luiza Koehler, é um retrato ficcional de Porto Ale-
gre em 1920 e da transformação urbanística pela qual passou a capital gaú-
cha, assim como grande parte das cidades brasileiras. O Beco do Rosário ficava 
onde hoje é a Avenida Otávio Rocha, no centro da cidade, um lugar em que 
vivia a população pobre e, frequentemente, à margem da sociedade, que teve 
sua vida profundamente alterada ao ser remanejada para a periferia da cidade.

A obra conta a história de Vitória, protagonista apresentada ainda na 
infância, logo nos primeiros quadros, e que sonhava em ser jornalista. 
Compõem também a trama seus amigos de infância, os irmãos Teo e Fre-
derica. Teo se forma em engenharia e se torna membro da Comissão de 
Obras Novas da Intendência, departamento que rege a demolição dos es-
paços urbanos indesejáveis, como os becos, para abrir novas avenidas. Fre-
derica é uma socialite frustrada. Além dos três, vemos pintores, escultores, 
jornalistas e políticos da cidade.

A marca de ambientação da HQ na década de 1920 está, sem dúvida, 
na arte gráfica. Em especial, na representação arquitetônica de becos e ca-
sas pobres, mas também de prédios. Produzida por Ana Luiza Koehler em 
paralelo à sua pesquisa de mestrado, da qual tira proveito para sua criação, 
a HQ Beco do Rosário faz um resgate histórico do centro da capital do Rio 
Grande do Sul, quando o centro pobre foi demovido e demolido para dar lu-
gar “ao progresso” dos automóveis, que demandavam ruas mais largas. 

2.1 Aprofundamento: Beco do Rosário e a exclusão como regra
Vitória Azambuja, a protagonista de Beco do Rosário, tem um sonho: 

tornar-se jornalista. Nas primeiras páginas do livro, vemos sua assinatura 
no artigo “A caixa urbana”, publicado no jornal O exemplo, da comunidade 
negra de Porto Alegre, conforme nos informa a legenda5. A estudante foi 

5 Koehler, ao destacar esse ponto, chama a atenção do leitor para o fato de que as legendas marcam os dados históricos e voltam os olhares para o emprego 
de palavras usadas na época.
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premiada com a publicação por ter escrito a melhor redação do ano. Com 
palavras de elogio e incentivo, o professor lhe diz: “Acredite no seu empe-
nho, você se dedicou com tanto afinco às lições, nunca faltou às aulas. E, se 
todos fizerem o mesmo e estudarem bastante, poderão fazer o que querem 
na vida. Só depende de vocês” (p. 7). A cena destaca uma questão funda-
mental desenvolvida no enredo: será mesmo que a vida de qualquer um 
dos alunos e das alunas da turma depende apenas deles e delas? Depende 
apenas de seus esforços?

Já na cena posterior, vemos alguns colegas de turma zombando de 
Vitória, dizendo que o sonho dela, o jornalismo, era uma profissão de ho-
mem, e não de mulher. Nesse ponto do enredo, traça-se uma das lutas nas 
quais está inserida Vitória, menina da comunidade negra de Porto Alegre, 
cujos pais pertencem à pequena burguesia e habitam o Beco do Rosário. 
O protagonismo da personagem diante das escolhas que lhe serão permi-
tidas aparece a todo momento, desafiado por suas condições dentro da so-
ciedade: o caminho para conseguir realizar o sonho de se tornar jornalista 
parece bem mais difícil do que o caminho de Teodor Johann Woldoff, o 
Teo, de família rica e de ascendência alemã, que se torna engenheiro. 
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Porto alegre, 
1912. uma 

cidade à beira 
de grandes 

mudanças movidas 
por grandes 

sonhos.

só se sabe que um 
deles começa aqui, 
na antiga igreja da 

irmandade do rosário.

mas de quem serão 
esses sonhos? e quais 
serão realizados.

... do mercado à ponta da 
cadeia, anseio por conhecer 
essa nova cidade que surge 

com novas ruas, novos 
caminhos a trilhar .

vitória escreveu a 
melhor redação do ano!

ela mostra que a 
dedicação está sempre 
por trás dos grandes 

feitos.

e você tem a admiração
não só da classe como também 
da paróquia! publicamos sua 

redação no jornal
“o exemplo”*.

nossa!
nem acredito,
padre horácio!

acredite no seu 
empenho! você se 
dedicou com tanto 

afinco às lições, nunca 
faltou às aulas.

e, se todos fizerem 
o mesmo e estudarem 

bastante, poderão ser o 
que quiserem na vida.

só depende 
de vocês.

* um dos periódicos da comunidade negra
porto-alegrense no começo do século XX.

Página 7: A trajetória de Vitória em Beco do Rosário questiona o mito da meritocracia
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Se a posição social e a raça marcam a trajetória das personagens, a 
diferença de gênero coloca às mulheres da trama mais um tipo de dificul-
dade: Vitória e Frederica, a irmã de Teo, embora lidem com essa questão 
de maneiras diferentes, encontram entraves semelhantes para assumir o 
protagonismo de suas próprias carreiras. Como afirmam Koehler e Aydos:

Vitória não é líder de um levante, de uma grande greve ou de uma revolução; 
ela resiste à dominação de classe, de gênero e de raça através de pequenas 
atitudes. Um olhar microscópico sobre a história e a memória contribui para 
uma visão menos maniqueísta e ideologizada das lutas sociais e o foco nas 
subjetividades e na agência (Ortner, 2007) das personagens femininas, com 
seus sonhos e ideias, como âmago destas lutas, possibilita a humanização do 
poder e das relações de dominação6.

A complexidade das tensões sociais, observadas na trajetória da per-
sonagem principal, se estende à questão da reforma urbanística de Porto 
Alegre. Como nas cenas que tratam da desapropriação da casa de Vitória e 
sua mãe, Isidora, para que o Beco do Rosário dê lugar a grandes avenidas 
no novo projeto urbanístico da capital. Para Isidora, a mudança significa 
abandonar o lugar que guarda as principais memórias de sua vida; para 
Vitória, mais explicitamente, significa também mudar-se para uma região 
mais afastada do centro, o que traria maior tempo de deslocamento para o 
trabalho e menor acesso à vida cultural da cidade.

Além das duas personagens afetadas mais diretamente, no livro apa-
recem várias vozes que opinam sobre o projeto urbanístico. Um tipógrafo 
negro (profissão inicial de Machado de Assis) conta para Vitória que tam-
bém teve a casa desapropriada, mas considera uma consequência natural 
do processo de modernização7.

Beco do Rosário parece também discutir que há uma construção social 
e cultural por trás do uso de termos pejorativos para designar determina-
dos espaços – os espaços “mal afamados”, nas palavras da autora...

6 KOEHLER, Ana Luiza Goulart; AYDOS, Valéria. Beco do Rosário: espaços e sociabilidades em um beco da antiga Porto Alegre. Iluminuras, Porto Alegre: 
UFRGS, v. 16, n. 36, p. 308-332, ago./dez. 2014. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/52646/32594. Acesso em: 19 fev. 2021.
7 A fala nos remete à canção “Saudosa Maloca”, de Adoniran Barbosa, eternizada na voz de Elis Regina: “só nos conformemo quando o Joca falou: deus dá 
o frio conforme o cobertor”. 

https://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/52646/32594
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2.2 Aprofundamento: o beco como enclave
Na Porto Alegre de cem anos atrás, “beco” não tinha o sentido habitual 

de rua sem saída; tratava-se, na verdade, de ruas que haviam se desenvol-
vido “organicamente”, ou seja, para além do projeto colonial da cidade.

Definição de beco como enclave:

No que chamamos ‘lugares de enclave’, há palavras específicas para designar 
as ruas e as habitações dos pobres e, particularmente, negros, que ocupavam 
as zonas ‘nobres’ do centro da cidade numa coexistência indesejável com as 
ruas da elite. Estas ruas da alteridade condenada são chamadas ‘becos’. Na 
situação de enclave, os ‘becos’ surgiram na ‘cidade alta’, no coração do centro 
urbano, cortando as artérias principais da urbe, nas encostas do promontório 
que se projeta no rio. Havia ‘becos’ nas vertentes que desciam, ao norte, para 
a rua da Praia e para o porto, ou ao sul, na descida rumo à zona alagadiça da 
Praia do Riacho. ‘Becos’ havia ainda no correr paralelo das ruas principais, 
ou sinuosos e enviesados, a quebrarem a harmonia de um projeto e de um 
possível e perdido traçado em xadrez8. 

Dadas as condições nas quais foram formados, os becos eram compos-
tos, em sua maioria, por casas com problemas de infraestrutura com pou-
co distanciamento entre si, em ruas estreitas. A noção de cidade moderna 
da época incluía a ideia de que a circulação deveria ser feita por carro e 
bondes. Assim, diante dessas questões, os becos infringiam as normas 
de higiene positivistas, segundo as quais as cidades deveriam ser amplas, 
ventiladas e com córregos canalizados9.

8 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Lugares malditos: a cidade do “outro” no Sul brasileiro – Porto Alegre, passagem do século XIX ao século XX. Revista Bra-
sileira de História, São Paulo, vol. 19, n. 37, set. 1999, p. 4. Apud KOEHLER, Ana Luiza Goulart. Retraçando os becos de Porto Alegre: visualizando a cidade 
invisível. Porto Alegre, 2015. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2015, p. 89. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940. Acesso em: 9 fev. 2021.
9 De maneira semelhante, ocorreram também projetos de modernização no Rio de Janeiro, com a implosão do Morro do Caju para melhorar a ventilação e 
instalar o pavilhão da exposição em homenagem ao centenário da Independência; e em São Paulo, com a canalização dos rios, retratada no documentário 
Entre Rios (2009, direção de Caio Silva Ferraz).

Sugestão de referência complementar
O filme Aquarius, dirigido por Kléber Mendonça Filho, trata de situação 
parecida à vivida por Vitória e sua mãe e, por isso, pode ser uma boa opção 
de referência complementar.

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940
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Sugestão de referência complementar
O documentário Entre Rios fala sobre o processo de transformação sofrido pelos 
cursos d’água paulistanos e as motivações sociais, políticas e econômicas que 
orientaram a cidade a se moldar como se eles não existissem. A boa notícia é que a 
cidade, assim como os rios, está em constante transformação e pode tomar 
novos rumos dependendo dos valores e anseios de sua sociedade.

O documentário foi realizado em 2009 como trabalho de conclusão de Caio 
Silva Ferraz, Luana de Abreu e Joana Scarpelini no curso de Bacharelado em 
Audiovisual no SENAC-SP. Disponível aqui10.

Sobretudo após a Proclamação da República, os becos passam a apa-
recer no imaginário das classes mais abastadas, leitoras e financiadoras 
de jornais, como um entrave à modernização da cidade, porque era onde 
moravam os habitantes negros e pobres. Em Beco do Rosário, esse imagi-
nário está representado pela maneira como Vitória é tratada na oficina 
de rádios: Abelardo, o editor do jornal, refere-se a ela como “negrinha”; 
quando Vitória se separa de Teo, ela ressoa as palavras racistas que ouvia. 

Sugestão de referência complementar
Para conhecer um pouco mais sobre a história do Beco do Rosário, sugerimos 
a dissertação de mestrado da autora da HQ, Retraçando os becos de Porto Alegre: 
visualizando a cidade invisível, apresentada em 2015 ao Programa de Pós-
graduação em Planejamento Urbano e Regional – Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em especial nas 
páginas 88 a 97, Ana Luiza Koehler traz informações sobre o conceito de beco 
e apresenta trechos de jornais que retratam a opinião pública sobre o assunto.

Disponível aqui11.

2.3 Beco do Rosário e o gênero HQ
Não é raro encontrar quem negue a dimensão literária e artística das 

histórias em quadrinhos. Muito provavelmente, quem reproduz essa ideia 

10 https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/entre-rios/. Acesso em: 12 fev. 2021. 
11 https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940. Acesso em 12 fev. 2021. 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/entre-rios/
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/entre-rios/
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940
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ainda tem em mente um trabalho muito voltado a um um público que lê 
pouco, que encontraria nos quadrinhos algo mais da ordem do puro entre-
tenimento do que do universo artístico. Como aponta Eisner: 

Para uma geração mais antiga, os quadrinhos estavam limitados a narrati-
vas breves ou a episódios de curta duração, mas de muita ação. [...] a indústria 
achava que o perfil do leitor de histórias em quadrinhos era o de uma “crian-
ça de dez anos, do interior12.

Mas o crescimento da união da linguagem verbal e visual é irrefreável, 
não apenas devido à sua vasta abrangência de público leitor, mas também 
porque as histórias em quadrinhos são um espaço de produção artística 
extremamente atual: 

O crescimento e a aceitação cada vez maiores das graphic novels podem ser 
atribuídos à opção dos criadores por temas abrangentes e relevantes e à cons-
tante inovação em sua abordagem13.

É com isso no horizonte que tecemos alguns comentários sobre a di-
mensão estético-visual da obra Beco do Rosário. 

    2.3.1 O roteiro
Concebido desde o início para ser desenhado, o enredo casa com ma-

estria as linguagens visual e verbal, oferecendo ao leitor a multiplicidade 
de traços e cores e o dinamismo de uma cidade repleta de transformações 
urbanas e sociais.

   2.3.2 O desenho
Em termos de desenho, a obra se enquadra em um estilo clássico de 

histórias em quadrinhos, de origem franco-belga, conhecido como ligne 
claire (“linha clara”, isto é, com linhas claramente definidas), uma técnica 

12 EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial: princípios e práticas do lendário cartunista. Tradução de Alexandre Boide e Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010, p. 148-149.
13 Idem, p. 149.



13

criada por dois grandes nomes da área: Alain Saint-Organ (criador de M. 
Poche) e Hergé (criador de Tintim). Há, então, aquilo que Eisner identifica 
como sendo a característica ideal de um romance gráfico: um equilíbrio 
entre a quantidade de texto verbal e de texto visual.

    2.3.3 As cores
Beco do Rosário é um banquete para os olhos no quesito cores. A opção 

da artista foi pela predominância de cores mais terrosas e pouco vibran-
tes. A colorização foi feita em aquarela, uma técnica de pintura em que o 
pigmento é dissolvido em água e aplicado em um papel de alta gramatura. 
Desse modo, o próprio papel acaba criando uma espécie de “textura” em 
contato com a tinta. 

As paletas e os tons
Em Beco do Rosário, somos apresentados a diferentes paletas, que mar-

cam, cada qual, os momentos e o local em que a história acontece. Um bom 
exemplo é quando a trama se passa em Berlim, em 1919. Nesse momento, 
o olhar de Teodor é retratado com tons que variam entre o cinza e o azul, 
denotando uma perspectiva fria e desolada. 

Página 33: (1) Quadro na íntegra e 

(2) Zoom na textura criada entre a tinta e o papel

33

“Faça ele pagar essa nota. 
foi você que consertou o 

rádio”, ele disse.

Ah, ao menos o Gonçalves 
podia ter me deixado 

almoçar antes! Mas sem 
pagamento...

... não há almoço. 
E esse almoço o 
Dr . Abelardo está 
me devendo 
há meses!

Com licença, o Dr. 
Abelardo se encontra? 
Venho da parte da loja 

do Sr . Alfredo 
Rousselet.

no Jornal 
“A federação”.

O Dr . Abelardo? Ele 
não pode atendê-la 

agora. Queira aguardar 
aqui ao lado, sim?

Mas há espaço aqui...

Na cadeira ao lado, 
senhorita. é para 

funcionários. Por favor .

nossa! Então é aqui
que são feitas as páginas 

do jornal?

Ahhhh! Mas 
que diabos!

Ora, e onde 
mais seria?

“Volte com
o dinheiro para  

fecharmos o livro-
-caixa”, ele disse, “senão 
o senhor Rousselet 
vai atrasar nosso 

pagamento”.

33
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pagamento...

... não há almoço. 
E esse almoço o 
Dr . Abelardo está 
me devendo 
há meses!

Com licença, o Dr. 
Abelardo se encontra? 
Venho da parte da loja 

do Sr . Alfredo 
Rousselet.

no Jornal 
“A federação”.

O Dr . Abelardo? Ele 
não pode atendê-la 

agora. Queira aguardar 
aqui ao lado, sim?

Mas há espaço aqui...

Na cadeira ao lado, 
senhorita. é para 

funcionários. Por favor .

nossa! Então é aqui
que são feitas as páginas 

do jornal?

Ahhhh! Mas 
que diabos!

Ora, e onde 
mais seria?

“Volte com
o dinheiro para  

fecharmos o livro-
-caixa”, ele disse, “senão 
o senhor Rousselet 
vai atrasar nosso 

pagamento”.

1

2
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Quando a trama retorna para a Praça XV de Novembro, no ano de 
1925, somos encaminhados de volta a um Brasil de vida pulsante e clima 
acolhedor. Um exemplo está na página 21, na qual o ponto de vista de Vi-
tória é retratado com cores mais quentes, misturando marrom, marsala 
e vermelho. 

18 

Berlim, 1919.

Será que ele 
está nos ouvindo, 

doutor?

Ah, ele está 
acordando!

Ele é seu amigo? Deve 
estar orgulhoso de vê-lo 
condecorado, não é?

Sim, ele é 
meu amigo...

... Mas não acho que 
tenha muito do que se 
orgulhar nisso tudo.

Tenente Waldoff? O 
comandante Kluge 

está aqui para vê-lo. que...o

do...nomeem
Presi dente?... Pelo seu inestimável 

valor e sacrifício no
front, defendendo a

Alemanha do pérfido inimigo, 
o presidente de nossa... 
República... concede-lhe

esta condecoração.

Ahem! Tenente, o senhor 
pode me ouvir? Venho em 
nome de sua Majest... digo, 

do Presidente Ebert.

Se não tiver 
recaído ao quadro 

de delírio e 
febre em que esteve 

nos últimos meses, deve 
estar nos escutando.

Página 18: Berlim e o olhar de Teodor
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A seguir, mas ainda na mesma linha do tempo, somos apresentados 
a Frederica e sua vida cheia de requintes. O ponto de vista de Frederica é 
retratado em dourado, amarelo e preto.

21

Praça XV de Novembro, 1925.

Bom dia! Ó Braga, você tem 
sorte de o patrão 
não ter chegado 

ainda. Tem que parar 
de passar as noites 
na capadoçagem* e 
chegar atrasado.

Ora, acalma-te, meu 
caro Gonçalves! 

Ah, e as colunas? 
Estão pedindo textos 

para elas?

Hah, essa é boa! 
Então a senhora 
quer escrever, 
Dona Vitória?

Ó vocês dois! 
Passem esse 

jornal para cá! 

E por que não? 
Acha que vou ficar 
para sempre atrás 
deste balcão?

Eu trouxe o jornal 
quentinho do prelo. 
Tinha fila e por isso 

demorei!

Não é hora de 
construir castelos nas 
nuvens. Voltem ao 

trabalho!

dona Vitória, você não 
está aqui para sonhar 
acordada, mas para 
zelar pelo asseio da 

casa. 

E você, Braga, tem 
trabalho sério a 

fazer no livro-caixa!

* Termo da época para “noitadas” e “serenatas”.

Página 21: Ponto de vista de Vitória
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Conforme as tramas vão se unindo, novas cores são adicionadas à pale-
ta. Isso ocorre, por exemplo, na página 64, em que vemos, juntos, Teodor (cujo 
ponto de vista fora, anteriormente, retratado em cores frias) e Vitória (com 
suas cores quentes). Com essa estratégia, Koehler nos mostra, aos poucos, 
como as histórias desses personagens vão caminhando na mesma direção.
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Não, não, Otávia! Você 
está cantando só com 
a cabeça, menina!

Você tem que cantar 
com o corpo todo, 
usar toda sua força!

observe.

Srta. Waldoff, essa foi uma 
magnífica aula! Que ímpeto! 
Tome, aqui está o pagamento 

pelo mês.

Obrigada, Dr. Nasser. ELA 
 está fazendo progressos na   

instrução musical, não desanime!

Pode deixar, Dona Joaquina, 
eu acompanho a professora 

até a porta!

Não precisa se 
incomodar, Dr . Nasser . 
eu conheço a saída...

Preste atenção, você 
pode fazer melhor do 

que isso! 

mas vai ter que se 
soltar, não pode ficar se 

contendo!

64 

Cruzes, que
barulho é esse?

ROOONC!

Mais
tarde.

Nossa, que sono... Tem certeza 
de que esse banho não vai nos 

dar dor de barriga?

Acho que não, mas 
Bem que essa natação 
toda me deixou meio 

mole, Vivi...

Se você não se importa, é 
o que vou fazer também.

É a Lola. essa
já dormiu, ha, ha!

eu vou é no 
quiosque

pegar um gelado. 

Vá lá. Só não
se lambuze!
He, he, he!

Ahhhh,
mas o quÊ...?

Vit... Vivi! O
que você está fazendo

por aqui?

O mesmo que você,
ora. Nadando para 
fugir do calor!

Eu vi você lá do 
quiosque e resolvi que 
poderíamos tomar um 

gelado juntos.

Ah... puxa, obrigado!
Eu estava só remando com 

os amigos do clube.

Ha, ha, ha! Era
essa gota gelada ou
um cutucão com o pé 
para acordar você. 

Página 64: Vitória e Teodor juntos

Página 24: Ponto de vista de Frederica
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As cores também são o principal recurso para demonstrar as mudan-
ças ambientais de Porto Alegre. Nos quadros reproduzidos abaixo, retra-
tados na página 66, podemos ver em azul o que será demolido para que as 
obras possam acontecer. Já em tons de vermelho, terra e marrom estão 
as pessoas desalojadas do beco e alguns de seus pertences. Mais adiante, 
na página 80, após a demolição e a retomada das obras, vemos a cena em 
azul com um leve sombreado em tons de terra, como que sugerindo a pre-
sença das pessoas que ali viveram.

66 

Página 66: Uso da paleta de cores para ambientar o clima
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80 

Página 80: Ilustração de página completa mostrando as obras
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Ao final do livro, somos apresentados a uma paleta completamente 
nova, em tons de rosa, amarelo e verde, como se novas memórias estives-
sem sendo criadas dentro dessa (nova) cidade e com as personagens reto-
mando certa normalidade.

92 

Ande logo,
criatura! O que 
está esperando?

Página 92: Última página da história
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3. BECO DO ROSÁRIO NA FORMAÇÃO LEITORA DOS ESTUDANTES

Sabemos que toda obra literária, sendo ao mesmo tempo uma leitu-
ra e uma escritura de um autor acerca de seu mundo, é tematicamente 
transversal. Igualmente, ao ser lido por um amplo universo de diferentes 
leitores, todo livro é tematicamente múltiplo.

Assim também ocorre com a literatura voltada às crianças e aos jo-
vens adultos: de todos os temas e leituras que se entrecruzam em um livro, 
o jovem leitor escolherá aqueles que lhe convêm, com os quais guarda sufi-
ciente identificação, para que se sinta parte da obra, mas também certo 
grau de estranhamento, para que dela possa extrair algo novo para si. 
A dinâmica entre identificação e estranhamento é o que permite o desen-
volvimento do repertório sociocultural, fundamental para fruição de obras 
de arte ao longo da vida, enquanto também permite que se experiencie a 
existência humana em sua multiplicidade.

Pensando em um trabalho de Ensino Médio, faz mais sentido para o/a 
professor(a) e/ou mediador(a) de leitura se perguntar: o quanto de estra-
nhamento e o quanto de identificação, seja consigo, com seu espaço ou com 
seu tempo, este livro pode proporcionar aos jovens leitores? O quanto este 
livro facilitará a ampliação de suas relações com o mundo e, portanto, com 
sua autonomia e capacidade crítica?

Considerando a dicotomia de oferecer resistência e, ao mesmo tempo, não 
ser um impeditivo, Beco do Rosário pode ser considerado uma boa referên-

Sugestão de referência complementar
Para conhecer um pouco mais sobre histórias em quadrinhos, recomenda-
mos : EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial: princípios e práticas do 
lendário cartunista. Tradução de Alexandre Boide e Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010.

Para pensar mais sobre o uso das histórias em quadrinhos em sala de 
aula, recomendamos: BARBOSA, Alexandre et al. Como usar as histórias em 
quadrinhos em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2014.
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cia. Isso porque ao mesmo tempo que o enredo do livro demanda um conhe-
cimento histórico (o que contribui para a ampliação do repertório literário) e 
de conceitos-chave da cultura, essa demanda não impõe qualquer obstrução à 
compreensão contextual, dado o agente facilitador que é o texto visual. Mais 
que isso: o enredo tem apelo atual, ainda que se passe no início do século XX. 

4. BECO DO ROSÁRIO E AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Subsídios, orientações e propostas de atividades

4.1 Subsídios
Sabemos que este livro é proposto para ser trabalhado primordial-

mente pela área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio e, por 
isso, recorremos à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para desta-
car aquilo que teremos como foco na aprendizagem:

No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na am-

pliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes 

linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explici-

tando seu poder no estabelecimento de relações; na apreciação e na partici-

pação em diversas manifestações artísticas e culturais; e no uso criativo 

das diversas mídias14. 

Nesse sentido, antes de qualquer atividade, sugerimos que você, profes-
sor(a), faça um levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre 
o universo de Beco do Rosário. Peça para aqueles que conhecem algu-
ma história semelhante que a contem para os colegas em sala de aula, 
como maneira de, simultaneamente, trabalhar a prática de oralidade e 
construir um espaço propício para a motivação antes da leitura. Anote 
essas lembranças e sugestões dos alunos, ampliando-as, e use as anota-
ções como material diagnóstico para o início das suas atividades.

14 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, cit., p. 471. Grifos nossos. 
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4.2 Orientações
Professor(a), este material considera que a obra Beco do Rosário, de Ana 

Luiza Koehler, tem três fortes pilares de desenvolvimento: a linguagem 
multissemiótica, que pressupõe um trabalho concomitante de linguagem 
verbal e verbo-visual; a relação com a história arquitetônica de Porto 
Alegre; e o forte apelo temático, uma vez que a discussão sobre racismo 
e desigualdade de classe e gênero encontra muito eco ainda no Brasil con-
temporâneo. É pensando nisso que propomos as atividades.

4.3 Propostas de Atividades 1: sugestões de trabalho de Língua 
Portuguesa

    4.3.1 Proposta de Atividade 1A
Habilidades de Linguagem desenvolvidas ou trabalhadas nesta 
proposta:

• (EM13LGG601) Apropriar-se do patrimônio artístico de diferen-
tes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como 
os processos de legitimação das manifestações artísticas na socie-
dade, desenvolvendo visão crítica e histórica.

• (EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifes-
tações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como 
delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, 
a imaginação e a criatividade.

Habilidades de Língua Portuguesa desenvolvidas ou trabalhadas nesta 
proposta:

• (EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na lei-
tura/escuta, com suas condições de produção e seu contexto só-
cio-histórico de circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, 
pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero 
do discurso etc.), de forma a ampliar as possibilidades de constru-
ção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a 
diferentes situações.
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• (EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos ex-
pressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou 
expressões e da ordenação, combinação e contraposição de pala-
vras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção 
de sentidos e de uso crítico da língua.

• (EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escu-
ta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões 
entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, 
para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.

• (EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas 
de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do cotidiano 
nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do 
mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social 
dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura 
marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângu-
los de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.

• (EM13LP53) Produzir apresentações e comentários apreciativos e 
críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e 
dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísti-
cos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).

Pré-leitura:
Questione os alunos se eles percebem diferenças culturais em relação 

ao enredo retratado na HQ e a contemporaneidade. Talvez eles as per-
cebam mais no campo visual (vestuário, penteados, transporte a cava-
los, trilho do bonde). Peça que se atentem também a elementos do enredo, 
como o fato de os mais ricos estarem sempre em meio a eventos sociais. 
Essa primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação de 
repertório, conforme sugere a EM13LGG601. 

Anote as diferenças apontadas, ampliando-as com o que achar neces-
sário. A primeira leitura pode ser realizada individualmente ou em grupo. 
Peça que os alunos anotem as palavras que desconhecem e/ou que sejam 
pouco usuais e, junto a elas, o que pressupõem que significam e hipóteses 
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da importância do seu uso. Esse primeiro exercício é importante para o 
trabalho da habilidade EM13LP06.

Leitura:
Pergunte-lhes se gostaram do texto. Assegure em suas aulas, pro-

fessor(a), a importância da fruição literária, que é o que sugere a EM13L-
GG602. Em seguida, realize com os alunos uma leitura do texto em voz 
alta. Durante a leitura, peça que os alunos destaquem as passagens que 
consideram mais envolventes, interessantes e curiosas. Instigue a sensibi-
lidade na leitura.

Proponha, em seguida, que os alunos falem livremente sobre o evento 
narrado, especialmente sobre o que reconhecem da história em nossos 
dias ou em suas realidades e o que eles conseguem depreender como sendo 
a principal temática. É provável que eles reconheçam a questão da desi-
gualdade social. Incentive-os a falar e estabelecer relações com suas lei-
turas, com seu repertório cultural, de modo a fomentar uma leitura mais 
significativa. Proponha, também, que os alunos pensem nas semelhanças 
entre o Brasil retratado na obra e o contemporâneo, avaliando se, em sua 
realidade, é ou não pertinente focar nas grandes metrópoles. Esse é um 
passo importante para o desenvolvimento da EM13LP46, sobre comparti-

lhamento de sentidos na leitura.
 

Pós-leitura
Tendo sido feitas as discussões iniciais, 

leia com os alunos alguns dados mais re-
centes sobre populações pobres que perdem 
suas moradias (disponíveis aqui) e peça que 
comparem os perfis da população brasileira 
excluída, no livro e na notícia, indicando se-
melhanças e diferenças. É bem provável 
que a questão da raça seja um ponto im-
portante na semelhança. Apoie a turma na 
reflexão e na interpretação dos dados, para 

APROFUNDANDO

Para aprofundar ainda 
mais na questão da 
desapropriação de 
moradias no Brasil, 
sugere-se a canção 
“Saudosa Maloca”, de 
Adoniran Barbosa, que 
elabora poeticamente 
a situação de expulsão 
de pessoas pobres de 
suas casas.

https://observatorio3setor.org.br/noticias/reintegracao-pode-deixa-190-familias-sem-casa-em-meio-a-pandemia/
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chamar a atenção para a herança de exclusão de populações pobres e ne-
gras desde o desorganizado processo de abolição.

Por fim, com foco na habilidade EM13LP53, sugere-se uma atividade 
dentro da Prática de Linguagem da Produção Textual. Propomos que os 
alunos produzam uma resenha crítica sobre a obra, cujo enfoque esteja 
na atualidade de Beco do Rosário no Brasil contemporâneo. Essa atividade 
pode ser realizada ao final dessa sequência de atividades ou conforme o 
livro vá sendo lido.

Sugestão de critérios para orientar a produção dos alunos nesta 
proposta:

Professor(a), para apoiar você na coordenação das produções de seus 
alunos, sugerimos a seguinte lista de checagem de critérios (checklist), 
que pode orientar o processo autoral de cada estudante e, por isso, deve ser 
compartilhada com eles.

Você pode usá-la, rejeitá-la 
e adaptá-la, conforme lhe con-
venha. Importa dizer que este 
é apenas um conjunto de pos-
sibilidades de critérios que en-
volvem a produção escrita de 
uma resenha.

Caso seja conveniente ao 
seu planejamento avaliar es-
sas produções, sugerimos que 
você desenvolva rubricas para 
cada critério, com suas expec-
tativas para os diferentes ní-
veis de produção.

APROFUNDANDO
Rubricas são esquemas explícitos para 
classificar produtos ou comportamentos 
em categorias que variam ao longo 
de um contínuo. Podem ser usadas 
para classificar qualquer produto ou 
comportamento, tais como redações, 
ensaios, trabalhos de pesquisa, 
apresentações orais e atividades. Elas 
podem ser usadas para prover feedback 
formativo dos alunos e aos alunos, 
no processo de dar notas ou avaliar 
trabalhos.

Ao final da Atividade 1B, apresentamos 
um conjunto de rubricas. 
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Critérios para orientar a produção escrita da resenha SIM/NÃO

Cita explicitamente o título da obra resenhada.

Faz uma boa síntese da obra original.

Escolhe um ponto a ser criticado no livro Beco do Rosário.

Escolhe um elemento contemporâneo brasileiro a ser comparado com ele-
mentos de Beco do Rosário.

Sustenta o ponto de vista com evidências adequadas, contextualizadas e com-
provadas ou coerentes com Beco do Rosário.

Indicou Beco do Rosário a quem mais poderia se interessar por seu consumo.

    4.3.2 Proposta de Atividade 1B
Habilidades de Linguagem desenvolvidas ou trabalhadas nesta 
proposta:

• (EM13LGG601) Apropriar-se do patrimônio artístico de diferen-
tes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como 
os processos de legitimação das manifestações artísticas na socie-
dade, desenvolvendo visão crítica e histórica.

• (EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifes-
tações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como 
delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, 
a imaginação e a criatividade.

• (EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e co-
municação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalida-
des, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a 
práticas de linguagem em diferentes contextos.

Habilidades de Língua Portuguesa desenvolvidas ou trabalhadas nesta 
proposta:

• (EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscur-
sividade que permitam a explicitação de relações dialógicas, a iden-
tificação de posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de 
paráfrases, paródias e estilizações, entre outras possibilidades.
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• (EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/es-
cuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais ten-
sões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses 
textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva 
crítica.

• (EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições orais, 
audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, rodas 
e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, 
slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria 
(poemas, contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros, 
videominutos, playlists comentadas de música etc.) e/ou inter-
pretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas 
culturais de seu tempo.

• (EM13LP54) Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias 
– mediante seleção e apropriação de recursos textuais e expressivos 
do repertório artístico –, e/ou produções derivadas (paródias, esti-
lizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de dialogar crítica e/ou 
subjetivamente com o texto literário.

Pré-leitura:
Vale lembrar que, antes de qualquer atividade, sugerimos que você, 

professor(a), questione os alunos sobre o prazer e o incômodo despertados 
pela leitura e sobre as percepções que tiveram. Assegure em suas aulas, 
professor(a), a importância da fruição literária (EM13LGG602).

Proponha aos alunos que escolham um suporte qualquer (caderno, 
lousa, tela digital) e façam duas colunas: uma em que conste o título 
1920 e a outra em que conste o título Hoje. Peça que completem as colu-
nas com elementos como “moradia”, “espaço urbano coletivo”, “arquite-
tura inclusiva”, “oferta de trabalho” etc., descrevendo como eram há um 
século e como são hoje. Essa etapa é uma maneira de, simultaneamente, 
trabalhar a prática de oralidade e construir um espaço propício para a 
motivação antes da leitura, garantindo o desenvolvimento da habilidade 
EM13LGG601.
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Leitura:
Em seguida, realize com os alunos mais uma leitura do quadrinho, 

de maneira compartilhada e, se possível, em voz alta. Durante a leitura, 
peça que os alunos reparem nos fundos, na passagem do tempo a partir 
dos quadros.

Proponha, em seguida, que os alunos falem livremente sobre o que 
leram, especialmente sobre o que reconhecem na obra como sendo 
passado e o que reconheceram como presente. É provável que a primei-
ra reação seja identificar a vulnerabilidade social e a exclusão urbana 
dos mais pobres. Incentive-os a falar e estabelecer relações com suas 
leituras, com seu repertório cultural, com sua vida, de modo a fomen-
tar uma leitura mais significativa. Instigue os alunos a perceberem 
que alguns elementos da narrativa são comuns em outros cenários 
literários: a ideia de pobres serem relegados às margens sociais e ur-
banas, por exemplo, aparece em boa parte da literatura das décadas 
de 1930 e 1940. Este passo favorece o desenvolvimento da habilidade 
EM13LP03.

Proponha, também, que os alunos, relembrando as característi-
cas discutidas acerca dos quadrinhos, identifiquem de que maneira há 
uma composição simultânea entre texto verbal e visual. Compreender as 
semioses dos quadrinhos a partir da confluência de linguagens, em 
que tanto desenho quanto enredo constroem o significado do texto, é 
fundamental. Atente-se no quanto os alunos reconhecem os elemen-
tos marcantes (de exclusão e de enlaçamento, por exemplo) dos qua-
drinhos e como os balões possuem uma ordem certa para serem escri-
tos. Este momento é fundamental para o trabalho com a EM13LP46.

Pós-leitura
Tendo sido feitas essas discussões, a proposta é a organização de um 

sarau, conforme sugere EM13LP47. Propomos, para tanto, a produção 
coletiva de um poema ou slam autoral na temática desigualdade social e 
direito à moradia. Aproveite a lista e a discussão do início da aula para fo-
mentar e inspirar os poemas e/ou slams.
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Sugestão de critérios e rubri-
cas para avaliar a produção 
dos alunos nesta proposta:

Professor(a), é direito de 
todo estudante ser avaliado 
em sua aprendizagem. Assim, 
avaliar a produção de seus alu-
nos e de suas alunas, proven-
do-os de devolutiva formati-
va, assim como registrar essa 
avaliação, é um importante 
compromisso de professores 
com uma educação sistêmica. 

Entendemos que a função 
primordial de uma avaliação 
é levantar elementos para que 

se possa intervir construtivamente no processo de aprendizagem dos 
estudantes. 

A proposta de trabalho aqui apresentada pressupõe que a aprendiza-
gem ocorre em multidimensões e, por isso, o instrumento que sugerimos 
abaixo para apoiar você nessa etapa também deve lhe permitir avaliar 
essas multidimensões.

Você pode usá-lo, rejeitá-lo e adaptá-lo, conforme lhe convenha. Impor-
ta dizer que esse é apenas um conjunto de possibilidades descritivas das 
atividades que envolvem a produção de um slam, e você pode criar outras. 
Importa também dizer que você não precisa avaliar a aprendizagem de 
seus alunos em todos os critérios aqui propostos, se não fizerem sentido 
para sua prática. 

APROFUNDANDO

Slam é um poema falado em batalhas  
de poesia. A onomatopeia vem 
do inglês, significa “batida” e tem 
origem  
norte-americana. O slam data da 
década de 1980 e é um gênero de 
contestação que casa bem com a 
temática da história em quadrinhos 
lida.  
Para conhecer mais, sugerimos o 
documentário Voz de Levante (2018; 
diretoras Tatiana Lohmann e 
Roberta Estrela D’Alva), cujo trailer 
pode ser visto neste link.

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5DBjMz6Nc&ab_channel=Ingresso.com
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Avaliando a elaboração e a apresentação de um slam/poema em grupo

4 3 2 1

Utilização dos 
conceitos 

O grupo demonstra 
conhecer os conceitos 
de desigualdade 
social e direito à 
moradia  e aplicou-
os corretamente 
em situações mais 
simples e mais 
complexas.

O grupo demonstra 
conhecer os conceitos 
de desigualdade social e 
direito à moradia, ainda 
que os tenha aplicado 
apenas em situações 
mais simples.

O grupo enunciou 
corretamente 
os conceitos de 
desigualdade social 
e direito à moradia, 
mas não soube 
como aplicá-los.

O grupo não soube 
enunciar nem aplicar 
os conceitos de 
desigualdade social e 
direito à moradia.

Originalidade e 
inovação

O slam se mostrou 
original e fez uma 
proposta viável e 
criativa.

O slam foi uma 
adaptação de algo já 
existente e fez uma 
proposta viável.

O slam foi uma 
cópia de algo já 
existente, mas sua 
aplicação para 
este fim é viável e 
criativa.

O slam foi uma cópia 
de algo já existente 
desenvolvido para a 
mesma finalidade.

Relacionamento 
interpessoal dos 
integrantes do 

grupo

O grupo trabalhou 
de forma coesa, 
organizada e 
inclusiva. Soube 
lidar com qualidade 
com os conflitos que 
surgiram.

O grupo trabalhou de 
forma coesa e inclusiva. 
Internamente, não 
soube organizar as 
responsabilidades, 
sobrecarregando 
alguns integrantes.

O grupo trabalhou 
de forma 
organizada. No 
entanto, centralizou 
as decisões em 
poucos integrantes, 
caracterizando 
uma liderança 
autoritária.

O grupo não soube 
lidar com os conflitos 
internos. Além disso, 
seus integrantes 
trabalharam de 
forma individual, 
sem trocas, diálogos 
e/ou decisões 
compartilhadas.

Qualidade da 
apresentação do 

slam

O grupo foi claro 
e didático em sua 
performance, 
utilizando diferentes 
efeitos sonoros que 
contribuíram para a 
melhor compreensão 
da audiência.

O grupo foi claro 
e didático em sua 
performance, mas não 
recorreu a diferentes 
recursos, como gestos, 
figurino e efeitos 
sonoros.

Ainda que o grupo 
tenha recorrido a 
diferentes recursos 
e efeitos, sua 
performance não 
envolveu e ficou 
comprometida.

O grupo não 
conseguiu comunicar 
seu produto. A 
performance foi 
desorganizada 
e limitou o 
envolvimento da 
audiência.

Respeito aos 
prazos

O grupo cumpriu 
com todos os prazos.

O grupo apresentou 
o projeto na data 
combinada, mas 
algumas poucas 
entregas parciais foram 
realizadas fora do 
prazo combinado.

O grupo apresentou 
o projeto na data 
combinada, mas 
quase todas as 
entregas parciais 
foram realizadas 
fora do prazo 
combinado.

ou

O grupo não estava 
pronto para realizar 
a apresentação no 
dia combinado, 
ainda que muitas 
entregas parciais 
tenham sido 
realizadas no prazo 
correto.

O grupo não estava 
pronto para a 
apresentação na data 
combinada, e quase 
todas as entregas 
parciais foram 
realizadas fora do 
prazo.

COMENTÁRIOS:
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5. BECO DO ROSÁRIO E OS DEMAIS CAMPOS DO SABER 

5.1 Propostas de Atividades 2: sugestões de trabalhos intercom-
ponentes curriculares

Neste tópico, apresentaremos algumas sugestões de trabalhos em as-
sociação a outros componentes para além da Língua Portuguesa. O nosso 
foco será na área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas.

De acordo com a BNCC: 

no Ensino Médio, a BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
propõe que os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálo-
gos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, 
saberes e culturas distintas –, elemento essencial para a aceitação da al-
teridade e a adoção de uma conduta ética em sociedade15.

Considerando tudo o que dissemos até aqui sobre desigualdade social 
e direito à moradia, sem esquecer a dimensão histórica da narrativa, sele-
cionamos dois eventos do livro para serem trabalhados com os componen-
tes de Filosofia e Sociologia. 

5.1.1 A mulher no início do século XX

Pré-leitura
Para o desenvolvimento desta atividade, sugerimos utilizar, além do 

livro, o texto, “Movimento feminista: história no Brasil”, disponível aqui16. 
A ideia é reler com atenção as passagens em que fica evidente a discrimi-
nação sofrida por Vitória, por ser mulher (a começar pelos quadros ini-
ciais), e o texto sugerido, que descreve a posição social da mulher no início 
do século XX.

15 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018, p. 561. [Grifos nossos]
16 https://www.politize.com.br/movimento-feminista/. Acesso em: 12 fev. 2021. 

https://www.politize.com.br/movimento-feminista/
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Leitura
Pergunte aos alunos se algum elemento da história persiste hoje. Re-

force o poder significativo da junção de linguagem verbal e visual. Dentro 
do enredo, de imediato, temos a impressão de que o espaço social de Vitó-
ria está garantido e depende unicamente de seu esforço, afinal, ela é muito 
mais competente que seus colegas de sala meninos. Contudo, quando se-
guimos com a leitura, fica evidente como, por exemplo, a vida de Teodor é 
facilitada, em muito, por ele ser homem (além de branco e rico).

Pós-leitura
Após uma explicação mais detida acompanhada dos(as) professores(as)

de História e de Filosofia, elabore uma cronologia do movimento femi-
nista e sua relação com as conquistas de espaço da mulher na sociedade. 
Por fim, debata com os alunos se é possível dizer que, hoje, há igualdade de 
gênero no mundo e, especificamente, no Brasil.

Habilidade de Linguagem desenvolvida ou trabalhada nesta proposta:
• (EM13LGG202) Analisar interesses, relações de poder e perspec-

tivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem 
(artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o 
modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e 
ideologias.

Habilidade de Língua Portuguesa desenvolvida ou trabalhada nesta 
proposta:

• (EM13LP32) Selecionar informações e dados necessários para 
uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais, im-
pressas, digitais etc.) e comparar autonomamente esses conteúdos, 
levando em conta seus contextos de produção, referências e índices 
de confiabilidade, e percebendo coincidências, complementaridades, 
contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma 
a compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e 
estabelecer recortes precisos.
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• (EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escu-
ta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões 
entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, 
para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.

Habilidade Específica de Ciências Humanas e Sociais desenvolvida 
ou trabalhada nesta proposta:

• (EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e 
nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, 
aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, siste-
mas e regimes de governo, soberania etc.).

5.1.2 Os moradores do beco como excluídos sociais

Pré-leitura
Para o desenvolvimento desta atividade, sugerimos utilizar, além do 

livro, o paratexto que o acompanha, “O processo de gentrificação dos gran-
des centros urbanos”. A ideia é construir um panorama das personagens 
que vivem e frequentam  os becos, reconhecendo os tipos sociais excluí-
dos, herdeiros do racismo estrutural pós-abolição da escravidão, para então 
compará-los com aqueles que, no Brasil contemporâneo, seriam seus cor-
respondentes.

Leitura:
Durante a leitura, proponha que os alunos destaquem os tipos sociais. 

Supõe-se que eles escolham, de imediato, a figura da criança marginaliza-
da, representada por Vitória e sua irmã; ou do tipógrafo negro que encon-
tra consolo na modernização, entre outros. Leia com atenção as passagens 
em que esses personagens são tratados na obra.

Pós-leitura
Proponha um trabalho com o(a) professor(a) de Sociologia para 

rememorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como o  
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artigo 5º da Constituição Federal17, aquele que garante os direitos de todos 
os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza. É importante que fique 
evidente que as populações marginalizadas são invisibilizadas.

Questione os alunos sobre a 
relação entre a abolição da escravi-
dão e a discriminação racial que a 
sucedeu: é possível que, com a sua 
mediação, eles percebam que a abo-
lição não significou, anos depois, o 
fim da desigualdade ou a extinção 
da miséria. E, para além disso, a 
abolição deu origem ao racismo es-
trutural brasileiro.

Habilidade de Linguagem desenvolvida ou trabalhada nesta proposta:
• (EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, 

analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, nego-
ciar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas.

Habilidade de Língua Portuguesa desenvolvida ou trabalhada nesta 
proposta:

• (EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escu-
ta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões 
entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, 
para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.

Habilidade Específica de Ciências Humanas e Sociais desenvolvida 
ou trabalhada nesta proposta:

• (EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos 
de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problemati-

17 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 19 fev. 2021.
18 Disponível em:https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/declaracao-direitos-humanos/. Acesso em: 19 fev. 2021.

APROFUNDANDO

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos18 foi criada  
em 1948, no contexto do  
pós-Segunda Guerra Mundial e 
dos horrores do nazismo. Portanto, 
quase 20 anos após o período 
retratado em Beco do Rosário.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/declaracao-direitos-humanos/
https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/historia-da-declaracao-por-celso-lafer/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-19481/
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zando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e dis-
criminação, e identificar ações que promovam os Direitos Hu-
manos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades 
individuais.

• (EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, 
simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas so-
ciais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, 
com base em argumentos éticos.

6. SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

• MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. Tradução de Hel-
cio de Carvalho e Maria do Nascimento Paro. São Paulo: M.Books, 
2004.

Embora não tenha sido citada no texto, a obra auxiliou na compreensão 
do estilo de desenho e na decomposição das semioses do texto visual: uso de co-
res, sequência de quadros, planos, entre outros elementos fundamentais para 
uma interpretação mais completa.

• KOEHLER, Ana Luiza Goulart. Retraçando os becos de Porto Alegre: 
visualizando a cidade invisível. Dissertação (Mestrado em Planeja-
mento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/139940. Acesso em: 9 jan. 2021.

Para conhecer um pouco mais sobre a história do Beco do Rosário, su-
gerimos a dissertação de mestrado da autora de Beco do Rosário, apresen-
tada ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
– Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139940
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7. BIBLIOGRAFIA COMENTADA

• BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricu-
lar. Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/. Acesso em: 12 fev. 2021.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define o conjunto de apren-
dizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito, por lei, na Educa-
ção Básica. É um compromisso do Estado brasileiro para favorecer as apren-
dizagens de todos os alunos e fortalecer a colaboração entre União, Estados 
e Municípios. Seus fundamentos pedagógicos se ligam ao compromisso com 
a educação integral, ou seja, com a formação e o desenvolvimento humano 
global, nas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e sim-
bólica. O principal desafio da BNCC, enquanto meta político-educacional, é 
estabelecer um pacto nacional em torno da igualdade de oportunidades de 
aprendizagem e desenvolvimento para todos os estudantes durante a Educa-
ção Básica.

• CANDIDO, Antonio. Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 
Azul, 2011.

Desta riquíssima obra de Antonio Candido, selecionamos o clássico texto  
“O direito à literatura”, não só pela sua importância teórica, mas por, defini-
tivamente, sintetizar o que rege este material, isto é, a visão da literatura – e 
da arte e de sua fruição – como um direito humano.

• CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos 
decisivos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2013.

Livro de referência para a compreensão da literatura nacional, mas tam-
bém para a sistematização do saber literário. Na sua introdução e nos primei-
ros capítulos, com habilidade e didática única, Antonio Candido explica como 
se forma – e sua função enquanto arte – a literatura.

• ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas 
contemporâneas. Tradução de Giovani Cutolo. Tradução de trechos 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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adicionais: Newton Cunha, Pérola de Carvalho e Iracema A. de Oli-
veira. São Paulo: Perspectiva, 1976.

Livro de base da interpretação artística contemporânea, reúne uma cole-
tânea de ensaios de Umberto Eco a respeito das formas de indeterminação das 
poéticas contemporâneas, tanto em literatura como em artes visuais.

• EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial: princípios e práticas 
do lendário cartunista. Tradução de Alexandre Boide e Luís Carlos 
Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

É um manual didático e completo que se apoia no trabalho de um dos 
pioneiros das HQs para ensinar técnicas e contar um pouco sobre os princípios 
que regem uma obra em quadrinhos.

• JOUVE, Vincent. Por que estudar literatura? Tradução de Marcos 
Bagno e Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2012.

Neste ensaio, Vincent Jouve demonstra o papel imprescindível dos estudos 
literários, já que eles participam da consciência daquilo que somos e incidem 
sobre a formação do espírito crítico, motor de toda a evolução cultural. Para 
ele, a literatura tem um valor específico que confere legitimidade aos estudos 
literários, pois o confronto com as obras enriquece nossa existência ao abrir o 
campo dos possíveis sentidos. 
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