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Especial Formação de Professor Por Beatriz Tavares de Souza*

Rettiru

Autor: César Obeid

Ilustrações: Luciano Tasso

Elaboração do projeto: Beatriz Tavares de Souza

*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP.
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Apresentação
O livro narra a história de pessoas com impulso incontrolável no uso indiscriminado de dispositivos eletrô-
nicos, redes sociais e o seu impacto humano em pleno final do século XXI, embora esse comportamento já 
estivesse praticamente eliminado.

Justificativa
A narrativa aborda assuntos relacionados ao vício de utilizar a comunicação virtual e suas consequências, as 
quais acabam afetando a interação real entre amigos e familiares.

Projeto pedagógico
Como a tecnologia influencia o comportamento humano?
Qual é a importância da evolução tecnológica no mundo da comunicação?

Objetivo
• Desenvolver nos alunos as habilidades da leitura e da escrita.
• Fazer da leitura o princípio articulador das atividades propostas, de modo que os alunos possam tomar conhecimen-

to sobre a construção do texto narrativo.
• Ensiná-los a interpretar e compreender a mensagem do autor e, também, debater ou questionar o tema em foco.

Temas secundários
Interação, linguagem, diálogo, relacionamento, comunicação.

Áreas do conhecimento
Literatura, Ciência, Psicologia, Geografia, História, Língua Portuguesa.

Temas transversais
Ética, Saúde, Meio Ambiente, Trabalho, Educação.

Indicação
Alunos a partir do 5º ano.
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Antes da leitura 

Apresente o livro
• Aponte o nome da editora, a data da publicação, o nome do autor do texto e das ilustrações. 
• Antecipe o interesse dos alunos em ler e compreender o assunto do livro, provocando perguntas como: o que 

o título do livro sugere? 

Iniciando a leitura
Faça a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador. Convide um ou mais alu-
nos a compartilhar dessa dinâmica: ora aluno, ora professor, no intuito de aprofundar o desenvolvimento da ora-
lidade e a aplicação das pontuações no texto escrito. No transcorrer da leitura, levante hipóteses, aponte pistas.

Em conjunto com os alunos, faça um mapeamento das ilustrações do livro, destacando os pontos importantes 
do texto que elas representam.
Ajude-os a pensar sobre o significado das imagens, cores, linhas e formas, ou de outros aspectos, tais como: a 
expressão facial ou corporal que caracterizam as personagens.
Aponte como o ambiente é representado nas ilustrações e questione: a que ele remete?
O que você vê nas imagens da capa? Que sentimento elas despertam em você?
Em sua opinião, as imagens produzidas na capa estão relacionadas com o título?

Vamos ao texto
Observe a dedicatória, depois responda:
A quem o autor César Obeid oferece a sua obra?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Prefácio (texto introdutório)
Em dupla, façam um comentário oral sobre as páginas 6 e 7.
Repare que, antes de iniciar a história, o autor escreve um texto de introdução.
Nesse texto, o que o autor escreve? Em relação à língua, à tecnologia e ao comportamento humano, no que o 
autor acredita?

Indo para a história

Qual o principal assunto abordado?
 ______________________________________________________________________________________________
Quais as personagens que compõem a narrativa? 
_______________________________________________________________________________________________
Quem é a personagem principal?
_______________________________________________________________________________________________
Como o livro foi escrito: em prosa ou em versos? 
_______________________________________________________________________________________________
Quanto à linguagem, você a considera fácil ou difícil?
_______________________________________________________________________________________________
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Mapeando o texto
Compreensão de leitura

No final do século XXI, a humanidade evoluiu e, com ela, os avanços científicos, as tecnologias orgânicas e 
biológicas também. 

1. Com base na narrativa, circule uma ou mais alternativas que julgar corretas:

a. A humanidade não utiliza ou produz mais nada que possa agredir o planeta Terra.
b. As cidades são todas sustentáveis e os veículos condutores não poluem mais.
c. Não há mais espaço para os alimentos de grande valor nutricional.

Pensando nisso
Qual a situação do meio ambiente que nos circunda?
Qual o comportamento do homem em relação à natureza?
O que ele está fazendo de ruim? E o que faz de bom? Em sua opinião, ele está mais
consciente?
Qual a sua contribuição? Você tem preservado o ambiente que o circunda? 

2. De acordo com a página 10, descreva como operam os principais meios de comunicação entre as pessoas:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. São todas as pessoas que conseguem se controlar no uso de suas telas? Explique.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

4. Em sua opinião, quais as consequências do uso indiscriminado das telas, sem qualquer objetivo? Escolha a 
alternativa que julgar correta.

a. A vida cotidiana torna-se muito mais prática.
b. Perde-se a interação com o mundo real.
c. Os pensamentos comandam os aparelhos para benefícios próprios.

5. Quais os motivos que levaram Sélio a ir para o Rettiru, ou seja, de qual tipo de mania ele sofria?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

6. Em que consistia aquele Rettiru de Desintoxicação para Sélio e demais participantes?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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7. E qual o número de participantes? _________________________________________________________________

8. Como se definia a cura aos que não sabiam mais se comunicar verbalmente?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9. Com base no texto da página 16, o que as pessoas seriam capazes de realizar através do mundo virtual?
_________________________________________________________________________________________________

10. Repare no que diz os seguintes trechos da narrativa:

“Na escola, meus amigos e professores me alertaram sobre o mal que era ficar muito tempo no mundo virtual, 
sem contato com a realidade.”

• Sobre esse alerta, existe alguma relação entre o comportamento humano descrito na narrativa e o mundo real 
dos dias de hoje? 

_________________________________________________________________________________________________

Agora, uma curiosidade:
Até que ponto você se enquadra nesse modo comportamental do Sélio? Você fica muito tempo no
mundo virtual?

“Cada segundo no meu quarto sem minha tela pareceu uma eternidade, mas resisti e não a pedi de volta. 
Meu corpo começou a tremer. Parte de mim queria levantar, mas a outra parte decidiu segurar a cama para 
que eu não me levantasse. Esta luta interna durou alguns minutos, tive convulsões, espasmos e ânsia de vô-
mito. Levantei para trocar a camiseta de tanto suor.”

•  Escolha uma alternativa. Pode-se afirmar que o trecho acima da narrativa (p. 27) pode estar fazendo alusão a:

a) Viciados em estado de abstinência.
b) Alcóolatras em estado de abstinência de álcool.
c) Um doente em estado de abstinência durante seu tratamento para se livrar de algum tipo de droga ilícita.  

“Eu não dormia direito, cochilava em ciclos de alguns minutos. Como dormir se eu gostav mesmo era de olhar 
o universo que saía da minha tela?”

• Em relação à afirmação do Sélio citada acima, faça uma pesquisa com seu professor e coloque V (verdadeiro) ou 
F (falso) para as seguintes afirmações.

a)  Estudos científicos comprovam que a luz emitida pelas telas de aparelhos de comunicação (tablets, televisões, 
computadores) impede que o sono venha. ______
b) Checar o celular antes de dormir faz mal à saúde. ______
c)  O uso de smartphone antes de dormir não afeta a memória. ______
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Pensando nisso
Por até quanto tempo você consegue ficar sem acessar uma tela virtual? Consegue se desvencilhar 
ou deixar de lado o aparelho de smartphone, TV, tablet, para almoçar ou dialogar com seus parentes 
e amigos? ___________________________________________________________________________
Você sabia que a quantidade de horas de sono considerada ideal é de 8 horas? Quantas horas você 
dorme durante a noite? ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ainda de olho no texto

11. De acordo com a página 33, como o cuidador estimulava a escrita?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. Em relação ao alimento, como a comida química era considerada no final do século XXI?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ainda sobre essa questão, os torrões de açúcar eram bem aceitos pelos órgãos de saúde ou eram proibidos?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

13. Assinale uma ou mais alternativas que possam responder às questões:

• De acordo com as páginas 34 e 35, o que acontece às 2h15 da manhã? 

   a) Sélio ouve vozes
b) Héctor recebe dinheiro ao entregar um pacote para Ígor.
c) Sélio não aceita um torrão de açúcar químico.

• O comportamento de Héctor e Ígor pode ser considerado como:

a) Transgressão.
b) Uma referência à relação atual entre um fornecedor e um usuário de drogas ilícitas (proibidas).
c) Ameaça, persuasão, comprometimento.

14. Encontre as alternativas, uma ou mais, que possam servir de resposta à pergunta:

“Em um dos meus acessos, minha mãe quis entrar no quarto por meio de holografia. Ela adorou o aspecto 
rústico do Rettiru e disse que era isso mesmo que eu precisava.”
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O que pode ter motivado a clínica Rettiru a decorar o quarto com aspecto rústico?

a) Humanizar, ao menos, aquela parte do mundo, até então tecnológico e sem vida.

b) Mostrar que, apesar da evolução da tecnologia, ainda somos humanos e não máquinas.

c) Uma forma que a psicologia ambiental encontrou para criar no quarto um ambiente mais aconchegante.

15. Ainda em relação ao ambiente do quarto: em sua opinião, qual o significado do relógio de parede em cima 
da porta? O que ele pode representar na narrativa?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
16. Explique, com base no texto da página 30, que tipo de exercício foi comandado pela mensagem enviada 
ao Sélio.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Reflita e converse sobre o seguinte trecho da narrativa

Leia:
(...) Quem desviar o olhar dos incansáveis insetos, perde um ponto (...) – orientou o cuidador, que 
sempre falava olhando nos nossos olhos, mas que quase nunca recebia um olhar de volta.

Pode-se afirmar que esse comportamento se tornou comum nos dias de hoje.
Você já se encontrou nessa situação, de ficar olhando na tela de um aparelho virtual, enquanto o 
outro fala com você, tentando olhar em seus olhos?  

Mostrando as habilidades da escrita
Em grupos, elaborem textos sobre:

a. Descreva em que consistiam as tarefas das atividades dos tópicos manhã de sábado e tarde de sábado.

b. Explique o que possuíam as lentes Multi-Dê, qual a sua capacidade e de que modo podiam ser usadas.

c. Com base no trecho da narrativa Jantar de sábado, faça um comentário sobre a reflexão de Sélio em relação 
ao passado.

Feito isso, apresentem o texto, lendo-o para os colegas da classe.

Em dupla
Aponte na narrativa algumas passagens que mostram (implicitamente) a intenção do autor de 
chamar atenção para os valores morais em jogo, sobretudo no comportamento de Héctor e Ígor, 
bem como nas atitudes de Sélio e Victória.
Converse com o colega, refletindo, pensando, questionando sobre esta questão.
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Exercitando a gramática
1. Descreva os verbos quanto ao que se pede no quadro:

“Minha mãe, que também recebeu mensagem do Rettiru informando que eu havia obtido alta pontua-
ção e poderia obter meu certificado de cura já no próximo final de semana, chegou ao sítio me abraçan-
do. Há muito tempo eu não a via feliz assim.”

  
2. Mudanças nas regras de acentuação

Repare nas palavras do autor: 

“Toda língua passa por amplas transformações ao longo do tempo (...) mais recentemente, na reforma 
ortográfica de 2009, o acento agudo de muitas palavras sumiu.”

Posto isso:
Reescreva os nomes/palavras, conforme determina a nova regra da reforma ortográfica, fazendo correção 
quando for necessária:

           Sélio    ________________________________________ 

 Tândrade  ________________________________________

 Victória  ________________________________________

 Rettiru   ________________________________________

 Estênia   ________________________________________

 Ótima   ________________________________________

 Coincidência  ________________________________________

 Ígor   ________________________________________

 Héctor   ________________________________________

VERBO CONJUGAÇÃO

FLEXÃO

NÚMERO PESSOA MODO TEMPO

FORMAS
NOMINAIS
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3. De que outra maneira o autor da história aborda a questão da linguagem e comunicação?
Escolha uma alternativa.

a. Mencionando o comportamento de usuários da internet em tempos passados.

b. Quando menciona um livro de comédia chamado kkkkkkkkk.

c. Uma personagem do livro kkkkk não consegue se comunicar oralmente e só se comunica por meio de men-

sagens de texto escrito com palavras abreviadas.

Uma coisa leva a outra
As formas abreviadas de escrita adotadas pelos jovens do meio virtual são criticadas por alguns profissio-
nais. Essa forma, nas escolas, é denominada por alguns professores de “internetês”. Converse com os 
colegas e responda:

1. Em sua opinião, esse modo de escrever prejudica as modalidades cultas da língua?
2. Será que o fato de alguém se comunicar enviando e recebendo mensagens de celular também não pro-
moveria uma escrita mais direta, mais dinâmica?
3. Qual a opinião dos seus professores sobre essa questão?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Desafio

Produza um texto escrito ou musical. 
Reescreva a história Rettiru, criando novos personagens e outro final feliz.
Apresente a sua produção aos colegas.

Finalizando as atividades

Organize a sala, faça uma roda e, de maneira descontraída, converse sobre o livro e o assunto temático. Le-
vante perguntas como:
• O que mais chamou sua atenção na história?
• O que você aprendeu com a leitura?
• Que mensagem o autor da obra passa para o leitor?

Sugestões para avaliação

• Participação nas atividades.
• Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Rettiru da PAULUS Editora e não pretendem ser determinantes no 
que será desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessi-
dades específicas de sua turma. 



 


