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Roteiro de Leitura
DEU NO JORNAL — MOACYR SCLIAR

	 Caro(a)	professor(a),	

	 as	atividades	presentes	neste	roteiro	de	leitura	são	apenas	sugestões.	Cada	professor	
pode	adaptá-las	à	 realidade	de	sua	escola	e	de	sua	 turma,	bem	como	à	 faixa	etária	de	
seus	alunos,	podendo	criar	outras	atividades	que	julgue	mais	adequadas.	Lembre	que	as	
atividades	que	envolvem	a	 leitura	devem	priorizar	aspectos	 lúdicos	e	 também	aspectos	
reflexivos,	a	fim	de	contribuir	com	o	crescimento	intelectual	do	leitor,	despertando	nele	o	
desejo	de	mais	e	mais	descobertas	com	os	livros.	Lembre	sempre,	ao	indicar	um	livro,	que	
o(a)	professor	é	um	orientador	da	leitura,	um	mediador	entre	a	criança/o	jovem	e	o	livro.

APRESENTAÇÃO

	 Em	Deu no jornal,	livro	de	narrativas	
curtas,	Moacyr	Scliar,	 a	 partir	 de	notícias	
retiradas	de	jornais,	cria	situações	cotidia-
nas	envolventes	e	muito	bem-humoradas.	
Histórias	que	poderiam	ocorrer	com	qual-
quer	um	de	nós,	histórias	que	poderiam	ser	
lidas	em	qualquer	página	de	jornal,	apesar	
de	muitas	delas	soarem	(as	notícias;	não	
as	narrativas)	bastante	inverossímeis.

MOTIVAÇÃO

	 A	motivação	tem	por	objetivo	chamar	
a	atenção	do	aluno	para	o	 livro	que	será	
lido,	 inserindo-o	 na	 “atmosfera”	 literária,	
sem	contudo	 fazer	 referência	ao	 livro	em	
si.	Somente	após	a	atividade	motivacional,	
o	professor	apresentará	o	livro	aos	alunos.	
Motivação	significa	motivar	para	a	ação	da	
leitura.

ATIVIDADE:

 O(A) professor(a) sugere uma atividade 
com a classe toda. Diz que lerá alguns 
pequenos textos como se fossem notícias de 
jornal. Os alunos deverão dizer se tais notícias 
são falsas ou verdadeiras. Ou seja, deverão 
dizer se aquela notícia DEU NO JORNAL ou não.
A atividade pode ser feita de duas maneiras:

 1ª – Usar as notícias que estão destacadas 
no início de cada conto e que são de fato reais, 
retiradas da Folha de São Paulo pelo próprio autor.

 2ª – Coletar de jornais algumas notícias 
“absurdas” e criar outras.

 O desafio será o mesmo: alunos 
detectarem o que é verdadeiro e o que é falso. 
Claro que, no caso do uso da 1ª maneira, todas 
as notícias lidas serão verdadeiras.

 Após a atividade, o(a) professor(a) 
mostra o livro Deu no jornal, de Moacyr Scliar, 
e convida os alunos à leitura, destacando que o 
material usado pelo escritor para construir suas 
histórias foram notícias ou manchetes de jornal.
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ATIVIDADE:

I – Atividade geral:

1 — Solicitar que os alunos, ao lerem os contos, destaquem os aspectos de “modernidade” 
presentes neles, pedindo, após, que os alunos se posicionem em relação a cada um dos 
aspectos destacados.

2 — Dos contos lidos, qual lhe agradou mais? Por quê?

3 — Tendo por base a leitura de todos os contos, elabore um quadro com as principais 
características em comum entre eles.

4 — Nos contos Os óculos mágicos e No asilo dos Anos Velhos, não há a explicitação da 
notícia que os motivou. Solicitar que os alunos criem pequenas notícias que poderiam ter 
suscitado os contos de Scliar.

II – Algumas atividades específicas:

1. Conto A família que rastreia unida permanece unida

EXPLORAÇÃO

	 Explorar	o	texto	literário	significa	perceber	a	cosmovisão	do	aluno	sobre	o	texto	
lido,	além	de	buscar	a	qualificação	de	sua	leitura,	apontando	aspectos	pertinentes	do	
livro,	que	interessem	ao	professor(a)	explorar.	As	atividades	devem	priorizar	questões	de	
compreensão,	interpretação,	opinião,	visão	do	mundo,	através	de	atividades	reflexivas	e	
também	lúdicas.

	 LEITURA	OBJETIVADA

	 É	interessante	sempre,	ao	indicar	uma	leitura,	que	o	professor	a	objetive,	fornecendo	
chaves	para	que	o	leitor	possa	mergulhar	no	livro,	a	partir	de	certos	indícios	sobre	o	que	
deverá	prestar	atenção.
	 A	 mediação	 do	 professor,	 encaminhando	 rotas	 de	 leitura	 e	 acompanhando	 os	
alunos,	a	 fim	de	perceber	 suas	dificuldades	na	compreensão	do	 lido,	é	de	 fundamental	
importância	no	trabalho	de	formação	do	leitor	literário.	É	importante	também	estar	aberto	
às	interpretações,	ideias,	vindas	dos	alunos.	Ler	é	troca.	Sempre.
		 Assim,	o	professor	pode	pedir	que	os	alunos	leiam	o	livro	destacando	os	elementos	
“reais”	escolhidos	por	Moacyr	Scliar	a	fim	de	construir	as	suas	narrativas	ficcionais,	ou	seja,	
que	elementos	das	notícias	o	autor	usou	em	seus	contos.

a) Diferencie as posturas dos irmãos ao serem rastreados.

b) Como você agiria se seus pais o rastreassem? Você seria capaz de rastrear seu filho, 
seus pais, sua(seu) namorada(o)? Apresente os motivos.

c) No conto e na notícia, há um celular que rastreia as pessoas. Crie um outro recurso 
especial para o celular. Que recurso seria esse? Aponte suas vantagens e desvantagens.

2. Conto A guerra dos narizes

a) A vida é repleta de aromas e de odores. Solicitar que os alunos, em pequenos grupos, 
comentem sobre isso, indicando os seus principais aromas. Que aromas eles mais apreciam 
e o que esses perfumes lhes provocam?

b) Propor um desafio: os alunos deverão explicitar que cheiro ou aroma teriam 
algumas situações ou sentimentos indicados pelo(a) professor(a) ou por algum colega.

 Exemplo:

Qual seria o odor ou o aroma 

 Da MORTE?
 Da INVEJA?
 Do SUCESSO?
 Da GUERRA?
 Do AMOR?
 DE UM SHOW DE ROCK?
 (...)

3. Conto Uma carta ao pai

a) O conto acaba tendo um final inesperado. O que isso provocou em você como leitor?

b) Solicitar que cada aluno escreva uma carta a seu pai ou a sua mãe. O que ele escreveria?

Obs.: É interessante analisar a estrutura da carta presente no conto, acrescentando 
partes que não constam: data, vocativo, desenvolvimento, saudação final, assinatura.
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a) Quais os diferentes momentos que marcam o relacionamento do casal de namorados? 
Indique-os.

b) Qual a relação entre amor e futebol que o conto estabelece?

c) Na sua opinião, que fatores podem interferir numa história de amor que você esteja 
vivendo?

9. Conto Guerra é guerra

a) Uma das coisas que mais aborrecia o personagem do conto era ter de acordar cedo. E 
você, o que mais o aborrece?

b) Caso você pudesse criar um despertador especial, como o do conto (despertador-
granada), como ele seria? Por quê?

ATIVIDADES:

 I – DEU NO JORNAL 

 O(A) professor(a) destaca notícias de jornais, sorteia-as entre os alunos e eles 
(em duplas) deverão criar uma história de ficção, a partir das notícias recebidas.
 Os textos serão digitados e organizados em forma de livro pelo professor, que 
pode também desafiar os alunos a ilustrarem os contos dos colegas. O título geral do livro 
pode ser o mesmo do de Moacyr Scliar: Deu no jornal.
 Cada conto, assim como no projeto gráfico do livro, deverá ser acompanhado da 
notícia que o motivou.

4. Conto Casa de boneca

a) Debater com os alunos os aspectos relacionados ao consumo presentes no texto e a 
crítica que o autor faz em relação à condição de mercadoria a que o ser humano muitas 
vezes é relegado.

b) Analisar o perfil psicológico da menina do conto. Quem é ela? Por que ela age como 
age? O que você acredita que aguarda ela no futuro?

5. Conto Heavy metal

a) Os pais de Metallica fizeram de tudo para que a filha deles tivesse o nome que eles 
queriam dar-lhe. Esperavam eles que a filha tivesse um futuro de acordo com o nome. 
No entanto, isso não ocorre. Comente a afirmativa.

b) O narrador diz que “Ficaria evidente que o nome tinha condicionado o seu destino”. 
Ela tinha nome de banda e passou a gostar de música. Clássica! 
Propor aos alunos que criem nomes de pessoas que condicionem seu destino. Por exemplo: 
Margarida Flores Jardim — proprietária de uma floricultura

c) Solicitar que os alunos pesquisem a história de seus nomes. Por que os pais escolheram 
tais nomes para eles?
Com auxílio de um Dicionário de Nomes, pesquisar o significado do nome de cada aluno 
que ainda não saiba.

6. Conto Os invisíveis

a) Quais profissões, na sua opinião, são invisíveis, ou seja, ninguém nota os profissionais 
que as executam?

b) Que sentimentos o personagem do conto experimentou antes e depois de ser invisível 
de fato?

c) Propor que os alunos entrevistem um dos profissionais listados na letra a, a fim de 
perceberem como ele vê a própria profissão. Tal entrevista pode ser feita em forma de 
vídeo.

7. Conto No asilo dos Anos Velhos

a) Propor que os alunos criem o local onde vivem os Anos Novos. Como é tal lugar? O que 
os Anos Novos ficam fazendo lá? Quais suas esperanças, desejos, receios...?

8. Conto Namoro & Futebol
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EXTRAPOLAÇÃO

	 A	 extrapolação	 é	 um	 momento	 em	 que	 o(a)	 professor(a),	 a	 partir	 dos	
elementos	destacados,	discutidos	e	 trabalhados	no	 livro,	desafiará	os	alunos	a	
criarem,	 a	 irem	 além	 do	 experimentado	 com	 a	 leitura,	 extrapolando	 sua	mera	
condição	de	leitores.


