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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Vitrine Editora apresenta aqui este Manual do Professor Digital para a 

obra Nico. Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a formação de leitores autô-

nomos, críticos e apaixonados pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é um 

ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser formado. A 

aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e habilidades 

que devem ser trabalhadas na escola por meio de estratégias e projetos que possibilitem a 

compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática social, uma ferra-

menta que lhes possibilitará não só a comunicação com aqueles com quem se relacionam, 

mas a compreensão de si próprios e do mundo em que vivem.

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define o educador 

espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das obras e dos autores e 

autoras mais significativos do cânone literário, mas, também e sobretudo, para a aquisição 

de hábitos de leitura e de capacidades de análise dos textos, para o fomento da experiência 

literária em torno de diferentes tipos de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita 

criativa de intenção literária” (LOMAS, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em 

casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, pois 
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acreditamos que aprender a ler é muito mais que aprender a decifrar palavras. Nessa pers-

pectiva, este Manual será sempre uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho para 

a construção de um leitor autônomo.

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Nico como um ponto 

de partida para sua programação do ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos 

sugestões de atividades para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, 

multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto 

mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de aprender 

por meio dos textos que leem. 

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de lei-

tura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimular as 

relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição formativa 

da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como possibilidade de desen-

volvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa ferramenta de acesso à língua escrita e 

compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de todas as matérias 

do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes na sociedade em que 

vivemos. 

Vitrine Editora
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Sobre a obra e SuaS autoraS
Rosa Amanda Strausz é jornalista e há mais de 20 anos escreve para crianças. Natural do 

Rio de Janeiro, nasceu em 1959 e estreou na literatura com o premiado livro de contos 

Mínimo múltiplo comum, de 1991. Logo, porém, a carreira de escritora para adultos 

foi interrompida pela descoberta de um novo talento: escrever para jovens e crianças. 

Desde então, lançou mais de uma dezena de títulos infantojuvenis, entre eles Mamãe 

trouxe um lobo para casa, Deus me livre!, Alecrim, Uólace e João Vitor e Sete ossos e 

uma maldição. Nico, de que tratamos neste manual, foi publicado pela primeira vez 

em 2014.

A autora escreve com desenvoltura e habilidade sobre temas pouco tratados no univer-

so infantil: as novas configurações familiares, as relações sociais entre classes e a violência 

urbana. Uma de suas grandes obras, Uólace e João Victor, foi adaptada para a TV com a 

série Cidade dos Homens, dirigida pelo cineasta Fernando Meirelles. Outro tema abordado 

por Rosa Amanda é o divórcio. Mais detalhes sobre a autora podem ser obtidos em seu 

blog: www.rosaamandastrausz.wordpress.com (acesso em junho de 2018).

Suppa é ilustradora. Após se formar em arquitetura, foi morar em Paris, na França, onde 

também se formou em Desenho pela École d’Arts Appliqués Duperré. “E não parei. E de 

tudo eu ilustrei. Até com o Comandante Jacques Cousteau, eu trabalhei.” Esse trecho e mais 

http://www.rosaamandastrausz.wordpress.com
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informações podem ser acessados em: http://www.suppa.com.br/suppa/artista/ (acesso 

em junho de 2018).

Nico é uma adorável história sobre a amizade entre Zuzu e Nico. Com um pescoço longo 

demais, o menino é chacota constante na escola, e a amiga Zuzu está inconformada com 

a situação. Então, ela sai em busca de uma resposta. Com um inesperado e gracioso final, 

este é um conto para encantar jovens e adultos.

O enredo é simples, não apresenta núcleos narrativos distintos. Além disso, a cronologia 

é linear e o narrador é onisciente, trazendo um ponto de vista único. Tais elementos, além 

da extensão da história, conformam a obra no gênero conto, que pode ser largamente 

estudado no Ensino Fundamental. No caso dos alunos de 6º e 7º anos, a extensão do texto 

— com um narrador em terceira pessoa e diálogos curtos que conformam o enredo — e 

a temática abordada permitem um trabalho interessante sobre a construção da narrativa 

literária e a necessidade de respeito no convívio em sociedade. Ambas as abordagens são 

adequadamente tratadas para esses jovens leitores, que já possuem autonomia de leitura, 

habilidade de expor sua opinião e de identificar estruturas discursivas dentro do gênero 

conto.

Encontrar a diferença é o primeiro momento de um caminho que nem sempre conta 

com roteiro de viagem. Abrir-se para a diferença exige muitas vezes olhar para nós mes-

mos, o que se apresenta como uma ótima oportunidade de autoconhecimento, já que o 

olhar do outro também nos constitui.

http://www.suppa.com.br/suppa/artista/
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Em Nico, o jovem leitor pode entrar em contato com esse aspecto de formação do 

sujeito, que não se constitui sozinho, mas, sim, na relação com os outros. A amizade e a 

importância de dar espaço para o encontro com a diferença são caminhos possíveis para 

a formação de uma sociedade mais tolerante.
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atividadeS
1. Preparac

‘
Ão

a. O primeiro passo antes de levar qualquer livro para a sala de aula é a leitura prévia 

pelo professor. 

b. A leitura compartilhada é uma sugestão de dinâmica para o 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental. Para essa prática é interessante que todos estejam em círculo, colo-

cando as cadeiras em roda ou até com todos sentados no chão. Ao mudar a posição 

comum à sala de aula, estamos colaborando para estimular a atenção dos alunos.

c. Combine antes com os alunos as regras para essa leitura, que pode, inclusive, ser 

com apenas um exemplar do livro circulando na roda. Algumas questões a serem 

levantadas no momento de elaborar as regras são:

- Será que todos devem ser obrigados a ler? 

A experiência em escolas públicas no Brasil mostra-nos que, ao se respeitar a liberdade 

de escolha do momento de cada um se expor em voz alta, estimulamos a participação 

desde os mais tímidos aos mais dispersos, passando pelos que têm uma real dificuldade 

de leitura, como baixa visão, por exemplo.
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- O tamanho do trecho lido pode variar de acordo com o interesse de cada um? 

Ao propor que os alunos elaborem com o professor a estratégia de leitura, estamos 

investindo na participação ativa do grupo. Então, essa é uma oportunidade para estimular 

o protagonismo juvenil.

2. Pré-leitura
Apresentação do livro (oralmente)

1. Que tal propor que o livro circule entre os alunos, antes da leitura, para que cada um 

observe apenas a primeira e a quarta capas? Talvez você possa passar uma fita adesiva 

ou envolver o livro em capa plástica para manter a curiosidade sobre o conteúdo.

2. Quando levamos um livro de literatura para sala de aula do 2º ciclo do Ensino 

Fundamental, devemos estar preparados para uma dinâmica que permite diferen-

tes pontos de vista. A literatura, como expressão de arte, propõe ampliar os olhares 

e sentidos.

3. Lance algumas sugestões para aquecer esse bate-papo preliminar:

a. É possível imaginar a história a partir do título?

b. A ilustração da capa sugere alguma coisa sobre a história?
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Este primeiro momento pode contribuir muito para a elaboração do planejamento que 

seguirá a partir da leitura. Com algumas turmas a leitura poderá render muitas conversas 

e conexões com diferentes áreas do conhecimento; com outras nem tanto.

Se o professor, antes de iniciar a leitura, der a chance para que os alunos se posicionem, 

estará contribuindo para que ocorra um ótimo exercício para a formação de opinião, pois 

demandará deles a estruturação dos argumentos.

3. Durante a leitura

a. O professor deve ser o primeiro a ler o trecho inicial.

b. As regras determinadas pelo grupo devem ser lembradas caso alguém não as 

respeite.

4. Depois da leitura
Orientações para Língua Portuguesa

Considerando a prerrogativa da BNCC, para Língua Portuguesa, de: 
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(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em dis-
cussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coe-
rentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.1

Lance as seguintes perguntas para aquecer o bate-papo:

a. O que acharam das ilustrações? 

b. Perceberam alguma cor que se sobressaía?

c. As ilustrações ajudam ou atrapalham a acompanhar a leitura?

d. De que este livro trata? (Não sugerir um tema é uma estratégia interessante para 

que o professor conheça um pouco mais seus alunos.)

e. Quais foram as pessoas que Zuzu procurou para ajudar a resolver seu problema? 

Quem você procura para cada tipo de problema?

f. Você já sentiu que era diferente das outras pessoas?

Proponha que os alunos escrevam uma redação no formato de carta. Eles devem se 

dirigir a Zuzu, respondendo à pergunta: Por que o Nico é desse jeito?

1  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p.166.
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Lembre-os que o formato de carta inclui data, destinatário, um cumprimento inicial e 

uma despedida ao final.

Professor, a fim de prepará-los para a escrita, debata com os alunos a questão das dife-

renças que existem de uma pessoa para outra. Nico ao final se mostra tão preocupado com 

as brincadeiras que fazem com a amiga quanto ela em relação a ele. No final das contas, 

eles não se importam em ser alvo de brincadeira, mas sabemos que essa postura não é 

muito comum, principalmente na transição da infância para a adolescência. 

Nesse sentido, é importante que o professor traga o tema para a sala de aula tanto para 

valorizar a preocupação dos dois amigos quanto para conversar sobre a dificuldade de 

aceitação, de criação de um ambiente de respeito e de diálogo. 

É interessante ainda debater com eles antes da elaboração da carta como os adultos 

tiveram dificuldade de responder à pergunta de Zuzu. Todos encaminham para uma outra 

pessoa, e Zuzu só entende o termo “inexplicável” para explicar a característica de Nico. 

Ao fim e ao cabo, não importa por que Nico é desse jeito, ele continua sendo o amigo leal 

e preocupado de Zuzu. Trazer esses apontamentos para a sala provocará a reflexão dos 

alunos e dará mais embasamento para elaboração da carta.
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atividadeS interdiSciplinareS: arteS
Considerando as unidades temáticas e objetos de conhecimentos, podemos utilizar 

uma das interações possíveis entre a literatura infantil e as Artes prevista na BNCC. Observe, 

por exemplo:

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes 
contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório imagético.

E também:

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 
produções artísticas.2

O livro de literatura infantil, em sua forma e conteúdo, apresenta muitas possibilidades 

de aproximar os jovens leitores do universo das artes visuais, desde o suporte livro às di-

ferentes técnicas de ilustração.

2  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p.205.
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No livro Nico, a ilustradora Suppa, dialogando com o texto de Rosa Amanda, apresenta 

imagens que nos convidam a investigar suas escolhas quanto às cores e técnicas utilizadas.

A partir do trabalho de Suppa podemos experimentar tintas, lápis e outros materiais 

na pesquisa para identificar a técnica utilizada neste livro. 

Quais são as técnicas de ilustração que são usadas nos livros de literatura infantil e 

juvenil? Sugira aos alunos que busquem na biblioteca da escola ou pela internet outros 

livros dessa ilustradora para apreciação das suas ilustrações. Proponha que eles se arris-

quem a dizer se ela tem uma técnica ou material mais utilizado (tinta, lápis, colagem...) e 

como eles chegaram a essa conclusão.

Que tal, depois desta pesquisa, escrever para Suppa e fazer uma entrevista sobre suas 

ilustrações? Pelo site da artista é possível entrar em contato com ela: http://www.suppa.

com.br/.

Outra sugestão de atividade é experimentar as diferentes cores e matizes que a ilustra-

dora escolheu para este trabalho. Essa proposta pode partir da pergunta: Encontramos o 

vermelho nas ilustrações do livro Nico? Apenas um tipo de vermelho? 

Diante das respostas, passe para uma experimentação com vermelhos em diferentes 

materiais: lápis cera, tinta guache etc. Registre com os alunos as conclusões a que eles 

chegaram ao final do experimento.

http://www.suppa.com.br/
http://www.suppa.com.br/



