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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 
Candido, que a define como “aspecto orgânico da civilização [...], como 
sistema simbólico por meio do qual as veleidades mais profundas do in-
divíduo se transformam em elementos de contato entre os homens, e de 
interpretação das diferentes esferas da realidade”1. 

Esse sistema simbólico está pensado, pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), como constituinte do campo artístico-literário e, 
com ele, “buscam-se a ampliação do contato e a análise mais funda-
mentada 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.

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: 15 fev. 2021.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br
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• A literatura é um direito humano: conforme Antonio 
Candido nos ensina, “negar a fruição da literatura é mutilar 
a nossa humanidade”3.

• 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 Sabrina não se limitam exclusivamente à leitura. E 
é por isso também que cremos que este Manual do Pro-
fessor é apenas o início do diálogo que será preenchido por 
múltiplas vozes, experiências e vivências. Amplie esse ma-
terial, aproveite-o, subverta-o, resista a ele. É no embate 
com o texto e na construção de novos sistemas simbólicos 
que a literatura permite um novo meio de estar no mundo.

1. A CONTEXTUALIZAÇÃO DO AUTOR E DA OBRA

1.1 A obra

Sabrina é uma história em quadrinhos que narra os impactos do desa-
parecimento da personagem que dá nome ao livro na vida de três pessoas: 
Teddy, Sandra e Calvin. Sandra é a irmã de Sabrina e a última pessoa que 
a viu antes do desaparecimento. 

Ela mora em Chicago, a mesma cidade em que a irmã morava e onde 
desapareceu, e enfrenta a ansiedade e a solidão com o sumiço de Sabri-
na. Teddy é namorado de Sabrina que, depois de um mês em depressão, 
busca passar um tempo na casa de seu amigo Calvin, como forma de se 
distanciar da lembrança dolorida do desaparecimento.

3 CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011, p. 188.
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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Calvin, embora não conhecesse Sabrina, também passa por uma si-
tuação difícil: recebe seu amigo em casa, mas ele próprio acabara de vi-
venciar uma separação. A ex-mulher e a filha de Calvin mudaram-se para 
Flórida, gerando um dilema para ele: sair do seu trabalho na Força Aérea 
norte-americana para morar mais perto da filha ou escolher uma promo-
ção no trabalho para ser mais bem remunerado.

Além do sofrimento já enfrentado, o desaparecimento de Sabrina aca-
ba caindo na mídia da pior maneira possível: divulgado por um radialista 
conspiracionista e sensacionalista. Depois disso, os três veem suas vidas 
transformadas, principalmente pela teoria da conspiração que envolve o 
caso e que acaba interferindo diretamente no cotidiano de cada um deles. 

A trama, muito atual, aborda os reflexos da onda de desinformação na 
vida das pessoas comuns e a espetacularização da violência. Sabrina entrou 
para a história ao ser o primeiro quadrinho indicado ao Man Booker Prize, 
em 2018, o mais importante prêmio da literatura em língua inglesa. Em 
razão desse sucesso, o livro teve seus direitos vendidos para uma adaptação 
audiovisual.

1.2 O autor 

Nick Drnaso, nascido em 1989, é artista plástico e autor de quadri-
nhos, residente em Chicago (EUA). Suas obras procuram retratar a inti-
midade e a vida privada contemporânea.

Drnaso faz parte de uma corrente de quadrinistas chamados de “al-
ternativos”, que procuram se contrapor à grande indústria dos gibis de 
super-heróis, que domina o segmento de quadrinhos no mercado editorial. 
Esses quadrinistas “alternativos” têm estilos de desenhos, modos narra-
tivos e propostas muito diferentes entre si, muito pessoais – isso até para 
se contraporem à homogeneidade industrial e impessoal dos gibis produ-
zidos nas linhas de montagem das grandes editoras. No caso de Drnaso, 
há uma retomada da maneira de narrar característica de quadrinhos an-
tigos europeus (como Tintim) ou americanos (Luluzinha, Pinduca e outros). 
Trata-se de um modo narrativo mais pausado, introspectivo, mais calmo, 
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sem tentar emular os chamados filmes de ação, sem a estridência retum-
bante dos gibis de super-heróis e, principalmente, sem glamurizar a vio-
lência. Se o fato que dá  início a história é um episódio que sugere violência 
(o desaparecimento de Sabrina) e se a violência parece ser conjurada pelas 
redes sociais e pelo radialista sensacionalista, o próprio gibi não contém 
qualquer cena violenta. Uma influência importante para o autor é o qua-
drinista Chris Ware, que tem um estilo artístico similar, com traços sim-
ples e minimalistas.

Com o livro Beverly (2016), que retrata a mesmice estéril dos su-
búrbios americanos, Drnaso venceu a categoria “Novo Talento” no 
Festival de Angoulême, o mais importante prêmio de quadrinhos da 
Europa, em 2018. Foi a primeira obra em que ele assinou roteiro e 
desenhos. Antes ele havia publicado apenas histórias em colaboração 
com outros artistas.
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1.3 O tradutor

Érico Gonçalves de Assis é tradutor, escritor e jornalista. Formado 
em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica 
de Pelotas, possui mestrado em Ciências da Comunicação e doutorado em 
Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (PGET/
UFSC). Desde 2008, é tradutor de inglês para português de histórias em 
quadrinhos, não ficção e literatura infantil. Já traduziu aproximadamente 
500 obras. Escreve regularmente sobre quadrinhos no site Omelete e no blog 
da editora Companhia das Letras. Em 2016, ganhou o Troféu HQMIX de 
“Melhor projeto editorial” pelo livro O Fabuloso Quadrinho Brasileiro (Veneta, 
2015), do qual foi editor convidado.

2. SABRINA: PERSPECTIVAS DE LEITURA

No ensaio “Crítica e Sociologia”, Antonio Candido apresenta uma ques-
tão que há séculos permeia a crítica literária e que já encontrou apoiadores 
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em suas faces opostas: o valor de uma obra literária está em exprimir um 
aspecto da realidade? Críticos vinculados à análise puramente estética re-
futam essa ideia, enquanto sociólogos da literatura apoiam-na convicta-
mente. Candido, contudo, propõe uma terceira via: “Hoje sabemos que a 
integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissocia-
das; e que só podemos entender fundindo texto e contexto numa interpre-
tação dialeticamente íntegra”5.

Ou seja, é preciso que o fator externo, o contexto, integre de maneira 
tão coerente o projeto estético que passe a ser, ele também, um fator in-
terno à obra. Nesse sentido, não se dissociaria seu valor ético do seu valor 
estético. Tendo isso em mente, corroboramos a ideia de Candido, buscando 
uma interpretação para a obra Sabrina que pressuponha a convivência 
dialética de texto e contexto, considerando que “tudo é tecido num conjunto, 
cada coisa vive e atua sobre a outra”6.

Tal premissa interpretativa é especialmente relevante quando a obra 
que estamos discutindo tem um apelo atual tão forte e relevante. É tenta-
dora para nós, enquanto leitores, a exaltação da temática de Sabrina, dada 

a universalidade da questão, esquecendo-se da 
valorização de outros aspectos.

Contudo, pretendemos aqui não perder de 
vista que a potência literária de Sabrina con-
siste em, simultaneamente, apresentar uma 
trama envolvente e coerente com a realidade 
e manter-se dentro de um projeto estético que 
dá suporte para a amplificação da crítica. Mais 
que isso: a opção pela linguagem multissemióti-
ca* amplia ainda mais as ferramentas do autor 
para gerar os diferentes efeitos de sentido. É o 
que Candido define como sendo “a dimensão so-
cial como fator de arte”7.

5 CANDIDO, Antonio. Crítica e Sociologia. In: Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2010, p. 13.
6 Idem, p. 15.
7 Idem, p. 17.

APROFUNDANDO
Uma leitura 
multissemiótica é 
aquela que considera as 
várias linguagens  
(e, dentro delas, as 
várias semioses) de um 
texto, como, no caso 
do livro, a linguagem 
verbal e a linguagem 
visual (suas cores, 
formas e texturas).
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Desse modo, em Sabrina, além do enredo, é também pela qualidade 
estética da obra que teremos acesso ao todo que constitui a sua singulari-
dade. E é por meio disso que acessamos uma leitura significativa. Assim 
sendo, os dois pilares que conduzirão este Manual são a interpretação da 
obra a partir 1. da temática do conspiracionismo e da desinformação e 2. 
da estética do cartum minimalista.

2.1 Aprofundamento: a teoria da conspiração
Os primeiros quadros do livro nos apresentam Sabrina, junto à irmã 

Sandra, tendo uma conversa cotidiana e trivial. Essa será a única aparição 
da mulher que nomeia a obra. Em seguida, ficamos sabendo do seu desa-
parecimento. Teddy, namorado de Sabrina, entra em depressão e procura 
refúgio na casa de um amigo, Calvin.

Sandra, em paralelo, tenta continuar a vida e superar crises de ansie-
dade e o desespero pelo sumiço da irmã. Ela mantém o mínimo de contato 
com Teddy a partir do momento em que se descobre que Sabrina havia 
sido assassinada. 

Quando um vídeo do homicídio é divulgado para a mídia e políticos 
e cai na internet, há uma virada no enredo. Uma onda de desinformação 

77

MAMÃE FAZIA MASSAGEM EM MIM 
ENQUANTO EU ESTUDAVA. ANO PASSADO, QUANDO FIQUEI 

MUITO SURTADA, EU VINHA AQUI E 
ELA COÇAVA AS MINHAS COSTAS.

TÁ COM 
MEU 
LIVRO?

SIM! QUE BOM 
QUE VOCÊ 
LEMBROU.

O QUE ACHOU? TEM ALGUMAS IDEIAS LEGAIS, 
MAS ME SENTI VAZIA POR DENTRO 
QUANDO ACABOU.

AH, MAS É UM VAZIO BOM.  
O TEDDY LEU?

QUE NADA. ELE NÃO É DE LER. SÉRIO?

ELE GOSTA DE OUTRAS COISAS. NO 
NATAL EU DEI UM LIVRO DE PIRATA 
PRA ELE, ANTIGÃO, E ACHO QUE  
ELE GOSTOU.

ESQUECI QUE 
ISTO AQUI 
ERA FALSO.

PINTEI TODAS DE NOVO. 
PARECEM DE VERDADE, NÉ?

Página 7: As irmãs Sandra e Sabrina discutem como as maçãs de mentira imitam muito 
bem a realidade; os limites entre mentira e verdade são um tema central do livro
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passa a defender que o 
vídeo teria sido forjado, e 
o assassinato de Sabrina
não passaria de uma fic-
ção, dando origem a uma
teoria da conspiração.

Quem lidera essa te-
oria é um radialista, Al-
bert Douglas, cuja ideia 
é defender a existência 
de um falso terrorismo, 
afirmando que o assas-
sinato seria uma ence-
nação criada por forças 
escusas (“globalistas”, 

em suas palavras) do governo para impedir que a população seja livre e se 
arme de maneira adequada. Com o decorrer do desenvolvimento do caso, 
descobrimos também que Timmy Yancey, o assassino, era ouvinte assíduo 
do radialista conspiracionista e participava de fóruns na internet de ma-
neira ativa8. 

Essa informação é muito relevante. Jaclyn Schildkraut e H. Jaymi El-
sass, na obra Mass Shootings: Media, Myths and Realities (ainda sem tradu-
ção para o português), descrevem como a mídia influencia as pessoas em 
casos de violência. As autoras indicam que a espetacularização da violên-
cia pela mídia é um dos fatores que podem levar a massacres, tiroteios e 
homicídios. Ao longo de Sabrina, muitos eventos reais são colocados como 
parte do contexto de produção, entre eles o caso de Sandy Hook, de 2012, 
quando um atirador matou 26 pessoas – 20 delas crianças – e se suicidou. 
Esse caso foi abordado no livro de Schildkraut e Elsass exatamente como 
um exemplo de espetacularização midiática, pois as redes sociais e a mí-

8 A título de curiosidade, vale mencionar que de fato existe um Albert Douglas na vida real. Seu nome é Alex Jones, e seu programa, The Alex Jones Show, 
é produzido em Austin, Texas. Alex Jones se identifica com a extrema direita e sempre esteve envolvido em muitas polêmicas, sendo as mais controversas 
sobre o controle de armamento após o tiroteio de Sandy Hook – o mesmo caso que aparece no livro. Além disso, ele acusou o governo dos EUA de estar 
envolvido nos ataques de 11 de Setembro da mesma maneira que foi retratada no quadrinho.

1 1 011 0

AQUI VAI OUTRA PEÇA DA 
CAMPANHA ALARMISTA, 
QUE PARECE NÃO CONHECER 
FIM OU LIMITES NA 
DEPRAVAÇÃO.

FAZ TODO SENTIDO, ALIÁS. 
UMA INOCENTE SAI ANDANDO 
PELA RUA NOS EUA E 
AGORA A EXECUÇÃO DELA É 
BAIXADA CINCO MILHÕES DE 
VEZES POR HORA.

É O QUE TOCA NOS MEDOS 
MAIS INTENSOS QUE O HOMEM 
CONSEGUE EVOCAR, MAS 
TAMBÉM NO NOSSO DESEJO 
MÓRBIDO DE VER ESSE TIPO 
DE COISA.

SEJAM SINCEROS: QUANTOS 
DE VOCÊS ESTÃO NO 
COMPUTADOR, NESTE 
MOMENTO, TENTANDO ACHAR 
O VÍDEO? EU RECONHEÇO 
QUE ELES SABEM CATIVAR A 
AUDIÊNCIA.

E AGORA VOCÊS VÊM ME PERGUNTAR O QUE ISSO 
QUER DIZER. O QUE ESTÁ ROLANDO? É MUITO 
CEDO PRA FALAR, MAS TEM TODOS OS SINAIS DAS 
TRAGÉDIAS ENCENADAS QUE JÁ VIRARAM ROTINA, 
UMA MAIS HORRENDA QUE A OUTRA. ESTAMOS 
PERDENDO A SENSIBILIDADE. É COMO SE CADA UM 
DESSES CARAS QUISESSE SUPERAR O OUTRO PRA 
CHAMAR NOSSA ATENÇÃO.

A INFORMAÇÃO PASTEURIZADA ESTÁ POR AÍ FAZ DOIS 
MESES, DESDE QUE A NOTÍCIA APARECEU. QUERO QUE 
TODO DETETIVE AMADOR POR AÍ LEIA COM ATENÇÃO, 
PROCURE AS DISCREPÂNCIAS, AS IMPRECISÕES, AS 
DISTORÇÕES, A MENTIRA ESCANCARADA QUE SE AVISTA 
FÁCIL QUANDO VOCÊ TREINOU SEU OLHAR CRÍTICO.

VIA DE REGRA, EU DIRIA 
QUE QUALQUER MATÉRIA 
EM QUE DÊ PARA FAZER 
LIGAÇÃO COM MEIA DÚZIA 
DE EMPRESAS MATRIZ 
PODE SER IMEDIATAMENTE 
DESCARTADA COMO FICÇÃO.

AINDA NÃO TIVE A CHANCE DE ANALISAR O VÍDEO EM 
MINÚCIAS. VOU FAZER A MINHA PARTE E AÍ VAMOS 
ATÉ O FUNDO. O QUE ELES QUEREM DIZER COM ISSO 
AGORA? NÃO SAIA DE CASA? NÃO CONFIE NO VIZINHO? 
ENTREGUE-SE AO ESTADO DE SÍTIO POLICIAL?

SE VOCÊ SE DISPÕE A ACREDITAR NA HISTÓRIA OFICIAL, 
DE QUE UM SOLITÁRIO ARQUETÍPICO SEM RECURSOS 
SEQUESTROU E ESQUARTEJOU UMA ESTRANHA  NO 
APARTAMENTINHO DELE, SEM MOTIVO ALGUM, POR FAVOR, 
APERTE AS VISEIRAS PRA TAPAR MAIS. TEM COISA MAIS 
COMPLEXA ROLANDO AÍ, PODE TER CERTEZA.

Página 110: O sofrimento de Teddy diante da  teoria
conspiratória que afetou diretamente sua vida
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dia divulgaram de maneira tão rápida e potente a figura do assassino que 
acabou por despertar em muitos o mesmo desejo de visibilidade. Em en-
trevista, Schildkraut encontrou o mesmo padrão de influência midiática 
em Suzano, caso brasileiro de 2019 que resultou no assassinato de cinco 
estudantes, dois funcionários e no suicídio dos dois atiradores.

A discussão sobre a responsabilidade da mídia na espetacularização 
da violência e sobre como esse fenômeno poderia provocar ainda mais 

violência é um ponto fundamental na obra 
de Drnaso, mas não o único. A possibili-
dade de acompanhar, em paralelo, o esca-
lonamento da teoria da conspiração com 
a vida privada de Teddy, Sandra e Calvin 
nos permite dimensionar a gravidade das 
consequências que podem afetar cidadãos 
comuns com a divulgação de fake news e 
teorias conspiratórias para além de um 

cenário político ou de pessoas famosas. É o caso de Calvin, que, ao chegar 
em casa, depara-se com uma legião de repórteres.

Cotidianamente, pesso-
as comuns têm suas vidas 
afetadas, direta e indireta-
mente, pela onda de desin-
formação disseminada pela 
internet. Ao expor isso em 
Sabrina, Drnaso cria uma 
das obras literárias mais 
relevantes para o momento, 
especialmente consideran-
do o público jovem.

Contudo, não é só essa 
dimensão temática que faz 
dessa obra algo memorá-
vel: é também a relação 

1 12112

QUÊ? COMO ESTÁ O SR. KING?

EU, HÃ… TEM ALGO A DIZER SOBRE 
A SITUAÇÃO?

NOSSA. NÃO. EU, HÃ…

É SÓ DAR UMA DECLARAÇÃO 
PRA GENTE, CALVIN.

EU NÃO TENHO NADA A 
DIZER.

BOM, SE O SENHOR PUDESSE 
FALAR COM O SR. KING E 
VER SE ELE SE DISPÕE A...

NÃO. EU TENHO QUE ENTRAR.

O QUE O SENHOR ACHA DA... OLHA AQUI... EU PEDI COM 
EDUCAÇÃO. POR FAVOR, 
RESPEITEM NOSSA PRIVACIDADE. 
NÃO SEI NEM POR QUE ESTÃO 
PERGUNTANDO PRA MIM. EU  
NEM CONHECIA A SANDRA.

Página 112: Abordado por repórteres na porta de casa, 
Calvin confunde o nome de Sabrina com o de Sandra, sua 

irmã, alimentando ainda mais a teoria conspiratória

APROFUNDANDO
Espetacularização é o ato 
de transformar questões 
cotidianas, por vezes 
polêmicas, em espetáculo, o 
que frequentemente reduz a 
relevância do problema.
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dessa dimensão com a qualidade estética. Sabrina, além de tocar um dos 
temas mais importantes da contemporaneidade, tem ainda um trabalho 
estético que confirma sua grandiosidade. 

2.2 O minimalismo e o cartum
Drnaso faz parte de uma corrente de quadrinistas, chamados de “al-

ternativos”, que procuram se contrapor à grande indústria dos gibis de 
super-heróis, dominantes do segmento de quadrinhos no mercado edito-
rial. São histórias padronizadas que influenciam o imaginário da popu-
lação sobre o que são as histórias em quadrinhos9. Eisner aponta para o 
fato de que isso faz parte de uma geração que se acostumou a associar 
os quadrinhos com narrativas menos complexas e literárias, típicas do 
universo infantil:  

Para uma geração mais antiga, os quadrinhos estavam limitados 

a narrativas 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 criança de 10 anos, do interior10.

9 Interessante notar que mesmo Calvin, que aparece fardado e tem um trabalho considerado chamativo para uma história de ação, é abordado na sua 
humanidade, como homem comum que é.
10 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.

Sugestão de referência complementar

Para conhecer um pouco mais sobre os trágicos massacres nas escolas Sandy 

Hook e de Suzano, recomendamos duas reportagens.

“Veja a cronologia do massacre na escola Sandy Hook, nos EUA”. Disponível em:

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/12/veja-cronologia-do-massacre-na-

escola-sandy-hook-nos-eua.html>. Acesso em: 7 jan. 2021.

“Massacre em escola de Suzano: destaque na mídia é 'recompensa' para atiradores, 

diz pesquisadora americana”. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/

brasil-47564592>. Acesso em: 7 jan. 2021.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/12/veja-cronologia-do-massacre-na-escola-sandy-hook-nos-eua.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/12/veja-cronologia-do-massacre-na-escola-sandy-hook-nos-eua.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47564592
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47564592
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Nos quadrinhos alternativos, no entanto, há espaço para diferentes estilos 
de desenho e modos narrativo, permitindo o surgimento de propostas mais 
autorais. No caso de Sabrina, a estética minimalista, a opção pelo cartum e as 
cores escolhidas constituem os três pilares do estilo único de Drnaso.

A escolha pelo estilo cartum aponta para a universalidade dos traços 
mais simples. McCloud define o cartum como uma “amplificação através 
da simplificação”11, dada a sua capacidade de representar qualquer pessoa, 
sem especificá-la pelos detalhes. Quanto mais realista um desenho é, mais 
ele identifica o indivíduo singularmente. O cartum, por sua vez, embora 
permita a compreensão do que constitui a personagem, tem como carac-
terística funcionar como um símbolo, um ícone, permitindo que o leitor 
se empatize e se sinta representado – ou reconheça alguém – de maneira 
mais ampla.

11 MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. Tradução de Helcio de Carvalho e Maria do Nascimento Paro. São Paulo: M.Books, 2004, p. 30.

8282

SANDRA?

NOSSA, EU SINTO MUITO. SIM, A GENTE ACABOU 
DE VOLTAR DA POLÍCIA.

ELE ENTROU NO QUARTO E 
FOI ISSO.

AH, TÁ. SÓ UM POUQUINHO. QUINTA-FEIRA, MEIO DIA. 
CASA FUNERÁRIA RAGO E 
FILHOS. AVENIDA NORTE.

NÃO, CERTEZA QUE ELE VAI.

EU? VOU TENTAR. VALEU, 
SANDRA.

SINTO MUITO. EU AVISO QUE VOCÊ 
LIGOU.

Página 82: Os traços simples criam imagens universais, com as quais qualquer pessoa 
pode se identificar; as tonalidades escuras indicam a passagem do dia para a noite
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Página 137: Ao encontrar uma mochila com provisões emergenciais, 
Teddy passa a desconfiar que Calvin seja um sobrevivencialista
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É nesse ponto que a obra converge para o que Candido havia apontado: 
a estética é corroborada pelo contexto, e ambos tornam Sabrina uma obra 
relevante por discutir aquilo que, em diferentes escalas, atinge a todos: es-
tamos todos expostos à violência, mas, principalmente, à espetaculariza-
ção que dela decorre, às fake news e às teorias conspiratórias que circulam 
com facilidade na internet, ainda que raramente pensemos nas conse- 
quências disso para a vida do cidadão comum.

3. SABRINA NA FORMAÇÃO LEITORA DOS ESTUDANTES

Quando falamos da etapa do Ensino Médio pelo olhar da BNCC, não 
podemos perder de vista sua preocupação com a autonomia do jovem e a im-
portância de garantir a ele uma formação completa em que os componentes 
de sala de aula propiciem a construção de uma identidade cidadã com am-
pliação da sua capacidade de participação na vida pública. Isso porque 

No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre seus sen-

timentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas; ampliam 

e aprofundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre a vida e o 

trabalho que gostariam de ter. Encontram-se diante de questionamentos 

sobre si próprios e seus projetos de vida, vivendo juventudes marcadas por 

contextos socioculturais diversos. Por ser um período de vida caracteriza-

do por mais autonomia e maior capacidade de abstração e reflexão sobre o 

mundo, os jovens, gradativamente, ampliam também suas possibilidades de 

participação na vida pública e na produção cultural12. 

12 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, cit., p. 481. Grifos nossos. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
Acesso em 15 fev. 2021. 

 
Sugestão de referência complementar

O documentário O dilema das redes fala sobre o impacto devastador que as 

redes sociais podem ter sobre a democracia e a humanidade.

Do diretor Jeff Orlowski, vencedor do Emmy por Chasing Ice. Netflix, 2020. 

Disponível aqui: https://www.netflix.com/br/title/81254224. Acesso em: 15 fev. 2021.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br
https://www.netflix.com/br/title/81254224
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É sob essa perspectiva que Sabrina ganha ainda mais relevância na 
formação leitora dos estudantes, pois é um texto que permite a reflexão, 
explorando a capacidade de abstração dos alunos para compreender a uni-
versalidade da temática e absorvê-la de tal maneira que ela faça parte das 
suas decisões dentro de uma sociedade democrática. Ademais, muito apro-
priadamente, observa Jouve:

Para além das variáveis históricas e subjetivas, os seres humanos têm realmen-

te certo número de coisas em comum. Toda vez que uma obra aborda uma das 

grandes questões com as quais somos confrontados, adquire um alcance geral 

que explica a persistência do interesse que se dispensa a ela13.

Essa coisa em comum apontada por Jouve está na ansiedade de 
Sandra, no luto de Teddy, na angústia de Calvin, na espetacularização 
agressiva: Sabrina é um mergulho na pluralidade de reações huma-
nas diante da violência e da desinformação. Além disso, como toda 
obra literária, sendo ao mesmo tempo uma leitura e uma escritura de 
um autor acerca de seu mundo, é tematicamente transversal. Por 
isso, ao ser lido por um amplo universo de diferentes leitores, todo li-
vro literário 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 li-
vro, o jovem leitor escolherá aqueles que lhe convêm, com os quais guarda 
suficiente 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 desenvolvimento do repertório sociocultural, fundamental para frui-
ção de obras de arte ao longo da vida, enquanto também permite que 
se experiencie a existência humana em sua multiplicidade. Sabrina, na 
medida que é universal, se reescreve a cada nova leitura.

13 JOUVE, Vincent. Por que estudar literatura?. Tradução de Marcos Bagno e Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2012, p. 124.
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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 
estranhamento 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 que eles ampliem 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, esse livro pode ser considerado um 
modelo. Isso porque ao mesmo tempo que proporciona uma reflexão 
ampla sobre a contemporaneidade, trabalha com uma linguagem vi-
sual inovadora com a qual muitos alunos estarão entrando em conta-
to pela primeira vez.

4. SABRINA 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.

14 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, cit., p. 471. Grifos nossos. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
Acesso em 15 fev. 2021.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br
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Nesse sentido, antes de qualquer atividade, sugerimos que você, pro-
fessor(a), faça um levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre 
a temática das fake news, teorias conspiratórias e desinformação. Peça que 
aqueles que conhecem alguma história que envolva esses elementos con-
tem para os colegas em sala de aula, como uma maneira de, simultanea-
mente, trabalhar a prática de oralidade e construir um espaço propício 
para a motivação antes da leitura. Proponha que, antes de ler profunda-
mente a obra, observem as imagens e comecem a refletir sobre as esco-
lhas estéticas do desenhista: por que essas cores e esses traços? Como são 
marcadas as personalidades? O que significaria um traço mais fino, mais 
cartunizado ou mais curvilíneo? Anote essas lembranças e sugestões dos 
alunos, ampliando-as, e use as anotações como material diagnóstico para 
o início das suas atividades.

4.2 Orientações
Professor(a), este material considera que a obra Sabrina tem dois for-

tes pilares de desenvolvimento: a linguagem multissemiótica, o que 
pressupõe um trabalho concomitante de linguagem verbal e verbo-visual, 
e o forte apelo temático, uma vez que a discussão sobre fake news, desin-
formação e teorias conspiratórias é parte do cotidiano e um problema que 
prejudica a vida de muitos brasileiros. É com isso em mente que elabora-
mos as nossas atividades.

4.3 Propostas de Atividades 1: sugestões de trabalhos 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.
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• (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 Lingua 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 sócio-
-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 construção de sentidos e 
de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações.

• (EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e 
áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar 
textos e produções multissemióticas com finalidades diversas, ex-
plorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de prá-
ticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conheci-
mento e de desenvolvimento de projetos. 

• (EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográ-
fica, de campo, experimento científico, levantamento de dados 
etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o proces-
so e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos 
pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como 
forma de compreender como o conhecimento científico é pro-
duzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais 
envolvidos na realização de pesquisas.

• (EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em 
vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, notí-
cias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, 
documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opi-
nião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e  
apreciação de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros 
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gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis (vlogs 
e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, viven-
ciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crí-
tico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, 
entre outros.

• (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 estilís-
ticas 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 so-
cial de textos da literatura marginal e da periferia etc.) para 
experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo 
e do mundo pela literatura.

• (EM13LP51) Selecionar obras do repertório artístico-literário 
contemporâneo à disposição segundo suas predileções, de modo a 
constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e 
intervir com autonomia e criticidade no meio cultural.

A primeira atividade exige a leitura da HQ ao menos até a página 78. 
Ela pode ser realizada, na primeira vez, individualmente ou em grupo.

Pré-leitura:
Questione se, ao olharem o livro, os alunos percebem diferenças nos de-

senhos em relação ao que estão acostumados. Talvez eles mencionem que são 
simples, não tem detalhes, entre outras coisas dessa natureza. Proponha-
-lhes que reparem na quantidade de informações dadas pelos quadros. Essa 
primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação de reper-
tório, conforme sugere a EM13LGG601. 
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Anote as características apontadas, ampliando-as com o que achar 
necessário. Proponha, ainda, que os alunos estabeleçam hipóteses sobre 
essa forma de traço. Esse processo é fundamental para o desenvolvimento 
da EM13LP46. O foco desta atividade é a estética da obra.

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 a primeira leitura do texto em 
voz alta. Durante a leitura, peça que os alunos destaquem as passagens 
que consideram mais envolventes, interessantes, curiosas. Instigue a sen-
sibilidade na leitura.

Proponha, em seguida, que os alunos falem livremente sobre o evento 
narrado, especialmente sobre a descoberta do vídeo do homicídio. É pro-
vável que eles reconheçam alguma história parecida, no Brasil ou fora 
dele. Incentive-os a falar e estabelecer relações com suas leituras, com seu 
repertório cultural, com sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais 
significativa. Proponha, também, que os alunos, agora, pensem em como 
a temática aparece na linguagem visual: por que essa história seria contada 
com esse tipo de linguagem?

A ideia é os alunos perceberem que o minimalismo e o formato cartum 
sugerem uma universalização da temática. 

Pós-leitura
Tendo sido feitas as discussões iniciais, proponha que os alunos pes-

quisem (EM13LP30) o conceito de minimalismo. Em seguida, compare 
as pesquisas com as hipóteses anteriormente levantadas. Elas se validam? 

A partir da reflexão, proponha que os alunos elaborem um artigo de 
opinião colaborativo, conforme sugere a EM13LP45, sobre o tema da Es-
petacularização da violência. Para tanto, eles podem usar programas de 
edição simultânea de texto, conforme sugere a habilidade EM13LP18.

Peça que os alunos comparem os argumentos utilizados para compro-
var sua tese com as escolhas do autor na estética dos quadrinhos. A ideia 
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é que eles percebam que cada gênero textual pode promover a reflexão à 
sua maneira e a importância de “experimentar os diferentes ângulos de 
apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura”, conforme aponta a 
EM13LP49.

Sugestão de critérios e rubricas para avaliar a produção dos alunos nes-
ta proposta:

Professor(a), é direito de todo estudante ser avaliado em sua aprendi-
zagem. Assim, avaliar a produção de seus alunos e de suas alunas, pro-
vendo-lhes feedback formativo, 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 ele-
mentos para que se possa intervir construtivamente no processo de apren-
dizagem 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-las, rejeitá-las e adaptá-las, conforme lhe convenha. Im-
porta dizer que esse é apenas um conjunto de possibilidades descritivas 
das atividades que envolvem a produção de um artigo de opinião, 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. 
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Avaliando a elaboração de um artigo de opinião
4 3 2 1

Tese ou ponto de 
vista

Estabeleceu uma tese 
ou um ponto de vista 
aceitável.

Não estabeleceu 
tese, mas o texto 
tem direção.

Não há tese ou 
direção no texto, 
que se assemelha 
a uma listagem 
de comentários 
articulados.

Não há tese ou 
direção no texto, 
que se assemelha 
a uma listagem 
de comentários 
desarticulados.

Textos de apoio Analisou corretamente 
os documentos 
citados no trabalho 
(mesmo interpretando 
inadequadamente algum). 
Usou a maioria dos 
documentos disponíveis.

Analisou os 
documentos 
citados no 
trabalho. Buscou 
usar a maioria 
dos documentos 
disponíveis.

Analisou parte dos 
documentos citados 
no trabalho. Usou ao 
menos um deles.

Não usou, tampouco 
analisou os 
documentos citados no 
trabalho. 

Organização e 
apresentação das 

ideias

Sustentou a tese com 
evidências adequadas e 
documentadas. Organizou 
as ideias pesquisadas em 
duas ou três categorias.

Sustentou a tese 
com algumas 
evidências. 
Organizou as ideias 
segundo algum 
princípio.

Sustentou a 
tese, mesmo sem 
evidências adequadas 
e documentadas. Não 
organizou as ideias de 
maneira a facilitar a 
compreensão do leitor.

Não sustentou a tese. 

Uso da modalidade O(A) aluno(a) faz bom uso 
do registro e da variante; 
apresenta desvios 
pontuais.

O(A) aluno(a) 
faz bom uso do 
registro e da 
variante, mas 
apresenta desvios.

ou

O(A) aluno(a) erra 
no uso do registro 
e da variante, mas 
não apresenta 
desvios.

O(A) aluno(a) erra no 
uso do registro e da 
variante, e apresenta 
desvios esporádicos.

O(A) aluno(a) erra 
no uso do registro e 
da variante, além de 
apresentar muitos 
desvios, incompatíveis 
com a etapa escolar 
e com as próprias 
capacidades.

Respeito aos prazos O(A) aluno(a) cumpriu 
com todos os prazos.

O(A) aluno(a) 
apresentou o artigo 
na data combinada, 
mas algumas 
poucas entregas 
parciais foram 
realizadas fora do 
prazo combinado.

O(A) aluno(a) 
apresentou o artigo 
na data combinada, 
mas quase todas as 
entregas parciais 
foram realizadas fora 
do prazo combinado

ou

O(A) aluno(a) não 
entregou o artigo 
no dia combinado, 
ainda que as entregas 
parciais tenham sido 
realizadas no prazo 
correto.

O(A) aluno(a) não 
entregou o artigo 
na data combinada, 
e quase todas as 
entregas parciais 
foram realizadas fora 
do prazo.

COMENTÁRIOS:



24

     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 Lingua Portuguesa desenvolvidas ou trabalhadas nesta 
proposta:

• (EM13LP27) Engajar-se na busca de solução para problemas que 
envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos, or-
ganizando e/ou participando de discussões, campanhas e debates, 
produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre outras pos-
sibilidades, como forma de fomentar os princípios democráticos e 
uma atuação pautada pela ética da responsabilidade, pelo consumo 
consciente e pela consciência socioambiental.

• (EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados 
e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da 
publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; 
consultar ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater 
a proliferação de notícias falsas ( fake news).

• (EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as 
condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também 
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência 
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de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude críti-
ca em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que 
permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contra-
disserem.

• (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.

Para a realização desta atividade, sugere-se que os alunos tenham lido 
a obra completa. 

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

professor(a), questione os alunos sobre o prazer (e o incômodo) des-
pertados pela leitura e sobre as percepções que tiveram. Assegure em 
suas aulas, professor(a), a importância da fruição literária (EM13L-
GG602).

Leitura:
Sugerimos, para esta atividade, uma leitura compartilhada.
Proponha, durante a leitura, que os alunos partilhem as suas per-

cepções dos acontecimentos. Incentive-os a falar e estabelecer relações 
com suas leituras, com seu repertório cultural, com sua vida, de modo a 
fomentar uma leitura mais significativa. Instigue os alunos a perceberem 
que alguns elementos da narrativa têm relação direta com a realidade – 
massacre de Sandy Hook e 11 de Setembro, por exemplo. Essa inserção de 
eventos históricos dá uma dimensão de realismo importante para a obra. 
Instigue-os a perceber isso.

Questione-os sobre as consequências das fake news no cotidiano. É 
provável que eles se manifestem sobre questões de cunho político amplo – 
influência nas eleições, na campanha de vacinação etc. 
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Questione, durante a leitura, se as consequências vistas são apresen-
tadas sob o aspecto político. É provável que percebam que a escolha do 
autor tenha sido o cotidiano do homem comum, acometido por fake news e 
teorias conspiratórias.

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

reivindicatório, direcionado ao poder público, conforme sugere EM13LP27. 
Propomos, como temática: Como combater as consequências individuais e 
coletivas da divulgação de fake news? Durante a construção do texto, eles 
deverão pesquisar casos famosos, a instauração de leis para barrar a di-
vulgação de notícias falsas e as situações de punição, analisando, de fato, o 
fenômeno e suas consequências, conforme sugere EM13LP40. Além disso, 
os alunos deverão usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e 
fotos publicadas, disponíveis na internet, como forma de conhecer as fer-
ramentas para incluí-las no texto. Incentive-os a utilizar o livro Sabrina 
como parte do repertório sociocultural que dará forma aos argumentos 
prévios à reivindicação.

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.

 
Sugestão de referência complementar 

Para conhecer um pouco mais sobre textos reivindicatórios, recomendamos 

a leitura do texto “Plano de aula: Produzindo texto reivindicatório”. Embora 

inicialmente pensado para 8o ano, o plano de aula traz elementos substanciais de 

apoio ao trabalho com o gênero texto reivindicatório. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4564/produzindo-texto-reivindicatorio 

Acesso em: 15 jan. 2021.

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4564/produzindo-texto-reivindicatorio
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Você pode usá-la, rejeitá-la 
e adaptá-la conforme lhe con-
venha. Importa dizer que este 
é apenas um conjunto de possi-
bilidades de critérios que envol-
vem a produção escrita de um 
texto reivindicatório que será 
compartilhado.

Caso seja conveniente ao 
seu planejamento avaliar essas 
produções, sugerimos que você 
desenvolva rubricas* para cada 
critério, com suas expectativas 
para os diferentes níveis de pro-
dução.

Critérios para orientar a produção de um texto reivindicatório SIM/NÃO

Identifiquei o que são fake news.

Pesquisei sobre casos famosos envolvendo fake news.

Pesquisei sobre a instauração de leis para barrar a divulgação de fake news.

Pesquisei sobre algumas situações de punição sobre divulgação de notícias 
falsas ou falaciosas.

Em meu processo de pesquisa acima descrito, utilizei procedimentos de 
checagem de fatos noticiados e fotos publicadas, disponíveis na internet.

Esbocei um texto reivindicatório, direcionado ao poder público.

Partilhei oralmente meu texto com os meus colegas.

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 1A, apresentamos 
um conjunto de rubricas. 
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5. SABRINA E OS DEMAIS CAMPOS DO SABER

5.1 Propostas de Atividades 2:  
sugestões de trabalhos intercomponentes curriculares

Neste tópico, apresentaremos algumas sugestões de trabalhos em as-
sociação a outros componentes para além da Língua Portuguesa. Elabora-
mos uma atividade com o componente de Sociologia e de Biologia.

De acordo com a BNCC: 

A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui para 

o desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressi-

va dos estudantes, por meio da conexão entre o pensamento, a sensi-

bilidade, a intuição e a ludicidade. Ela é, também, propulsora da am-
pliação do conhecimento do sujeito sobre si, o outro e o mundo 
compartilhado. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as 

percepções e compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, em 

uma perspectiva crítica, sensível e poética em relação à vida, que permite aos 

sujeitos estar abertos às percepções e experiências, mediante a capacidade de 

imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas15.

Considerando as observações feitas sobre o quadrinho e a atualida-
de dos temas tratados, optamos por trabalhar com o fenômeno do mass  
shooting e do movimento antivacina.

5.1.1 Mass shooting e o porte de armas

Pré-leitura:
Antes de iniciar a leitura, questione os alunos sobre o conceito de 

mass shooting (ou tiroteio em massa). Veja se eles se recordam de algum 
caso (é possível que se lembrem do caso de Suzano, mais recente) e peça 
que contem o que lembram para os colegas.

15 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, cit., p. 482. Grifos nossos. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. 
Acesso em 15 fev. 2021

http://basenacionalcomum.mec.gov.br
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Leitura:
Sugerimos que você questione, enquanto fazem a leitura comparti-

lhada, se os alunos conhecem o caso de Sandy Hook mencionado no texto. 
Caso não conheçam, peça, no momento da leitura, uma breve pesquisa 
para que o caso seja apresentado.

Pós-leitura:
Quando finalizado o livro, discuta com os alunos quais os pontos em 

comum entre o caso de Sandy Hook e o enredo de Sabrina. É possível que 
eles percebam a questão da espetacularização da violência e a notoriedade 
que os assassinos acabaram ganhando. Junto ao professor ou professora 
de Sociologia, sugira uma pesquisa sobre casos recentes de tiroteio em 
massa. Assistam ao documentário Tiros em Columbine (dir. Michael Moore; 
2002) para refletirem sobre a relação que há entre os massacres e a possi-
bilidade de acesso ao porte de armas e como isso gera, ao redor do mundo, 
uma onda de massacres de padrões muito parecidos.

 
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 

Sugestão de referência complementar 

A tragédia de Sandy Hook foi a inspiração de Nick Drnaso para criar Sabrina,

especialmente a onda de desinformação sobre o massacre disseminada pelo

radialista Alex Jones, segundo a qual os assassinatos seriam uma encenação. Para

conhecer mais, recomendamos a leitura do artigo “Provocador espalhou teoria de 

que massacre na escola Sandy Hook foi encenação”.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/provocador-

espalhou-teoria-de-que-massacre-na-escola-sandy-hook-foi-encenacao.shtml 

Acesso em: 15 jan. 2021.

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/provocador-espalhou-teoria-de-que-massacre-na-escola-sandy-hook-foi-encenacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/provocador-espalhou-teoria-de-que-massacre-na-escola-sandy-hook-foi-encenacao.shtml
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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.

• (EM13LGG604) Relacionar as práticas artísticas às diferentes di-
mensões da vida social, cultural, política e econômica e identificar 
o processo de construção histórica dessas práticas 

Habilidade Específica de Língua Portuguesa desenvolvida ou traba-
lhada 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:

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

5.1.2 A teoria da conspiração: antivacinas 

Pré-leitura:
Antes de iniciar a leitura, questione se algum aluno conhece e/ou re-

corda o que é teoria da conspiração. Se houver quem possa explicar ou 
apresentar, proponha que partilhe com todos na sala de aula. É uma ma-
neira interessante de instigar a leitura.
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Leitura:
Proponha a leitura compartilhada da obra e, durante a mesma, sugi-

ra que os alunos destaquem a figura de Albert Douglas, o radialista sen-
sacionalista. Proponha que os alunos reparem na argumentação e ques-
tione: ela é baseada em método científico? Há dados? Qual o procedimento 
utilizado pelo radialista para comprovar suas ideias?

Pós-leitura:
Ao lado do(a) professora(a) de Biologia, discuta a gravidade de abrir 

mão da ciência em uma argumentação. No caso do livro, a teoria da cons-
piração envolvia o governo norte-americano e supostos experimentos 
realizados com cidadãos que, em seguida, deveriam ser mortos. Levante 
outras teorias conspiratórias com os alunos. Se eles não chegarem até o 
movimento antivacina, proponha esse diálogo.

Destaque a gravidade dessa teoria conspiratória dentro do cenário 
de saúde pública. Proponha que o professor de Biologia explique a im-
portância da vacina para imunização coletiva. Compare as estratégias 
argumentativas do radialista com aquelas utilizadas pelos militantes do 
movimento antivacina e as consequências individuais e coletivas resul-
tantes da queda vertiginosa no número de pessoas que se vacinam.

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

• (EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conheci-
mentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de dis-
criminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, 
em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equi-
dade e o respeito à diversidade. 

6. SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Considerando os dois pilares que regem o livro, a estética e a temática, 
sugerimos algumas obras para complementar o trabalho interpretativo:

Para conhecer um pouco mais sobre histórias em quadrinhos 
e também entender as diferenças entre os traços e escolhas de estilo, 
recomendamos: 

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

• CAMPOS, Rogério de. Imageria: o nascimento das histórias em 
quadrinhos. São Paulo: Veneta, 2015.

Para entender mais sobre espetacularização da violência e as con-
sequências nefastas da desinformação, recomendamos:

• SCHILDKRAUT, Jaclyn; ELSASS, Jaymi. Mass Shootings: Media, 
Myths and Realities. Santa Barbara: California: Praeger, 2016. 

Para entender mais sobre fake news, recomendamos: 
• MARTINS, Helena (org.). Desinformação: crise política e saídas de-

mocráticas para as fake news. São Paulo: Veneta, 2020. E-book.  
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• MELLO, Patrícia Campos. A máquina do ódio: notas de uma repór-
ter sobre fake news e violência digital. São Paulo: Companhia das 
Letas, 2020. 

• EMPOLI, Giuliano da. Os engenheiros do caos: como as fake news, as 
teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para 
disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Tradução de Arnaldo 
Bloch. Belo Horizonte: Vestígio, 2019.  
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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 também 
para a sistematização do saber literário. Na sua introdução e nos primei-
ros capítulos, com habilidade e didática única, Antanio Candido explica 
como se forma – e sua função enquanto arte – a literatura.

ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contem-
porâneas. Tradução de Giovani Cutolo. Tradução de trechos adicio-
nais: Newton Cunha, Pérola de Carvalho e Iracema A. de Oliveira. São 
Paulo: Perspectiva, 1976.

Livro de base da interpretação artística contemporânea, reúne uma coletânea 
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 lendá-
rio 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 técnica e contar um pouco dos princípios que regem 
uma obra em quadrinhos.

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

Nesse ensaio, Vincent Jouve demonstra o papel imprescindível dos estudos lite-
rários já que eles participam da consciência daquilo que somos e incidem 
sobre a formação do espírito crítico, motor de toda a evolução cultural. 



35

Para ele, a literatura tem um valor específico que confere legitimidade aos 
estudos literários, pois o confronto com as obras enriquece nossa existên-
cia ao abrir o campo dos possíveis. 

MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. Tradução de Helcio de Car-
valho e Maria do Nascimento Paro. São Paulo: M.Books, 2004.

Com uma metalinguagem única, McCloud cria uma excelente história em 
quadrinhos para estudar o gênero histórias em quadrinhos. A obra au-
xilia muito na compreensão de estilos de desenho e na decomposição das 
semioses do texto visual: uso de cores, sequência de quadros, planos, entre 
outros elementos fundamentais para uma interpretação mais completa.
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