
Te
m

po
 d

e

Po
rt

ug
uê

s 6
Projeto de Leitura

A fera dos 
mares



Conhecendo a obra
Título: A fera dos mares
Autor: Severino Rodrigues
Ilustrações: Bruno Gomes
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: A vida no litoral nordestino segue tranquila, até que boatos sobre uma criatura 
 marinha estranha causam pânico entre os moradores. Ali perto, em um centro de  pesquisas 
marinhas, o estagiário Athos trabalha duro para fazer descobertas com seu chefe, que 
de  repente é substituído por seu grande rival. Ao mesmo tempo, duas novas e brilhantes 
 estagiárias aparecem dispostas a descobrir tudo o que podem sobre a fera dos mares. Athos 
embarca com elas na missão, mas acabará descobrindo muito mais do que imagina.
Assuntos: ciência, animais, ética, amizade.
Interdisciplinaridade: Biologia, Filosofia, Língua Portuguesa.

Por que esse livro foi indicado?
O livro, por meio de uma narrativa bem-humorada, trata de temas que à primeira vista podem 

parecer limitados, mas que acabam servindo de material para muitas outras discussões interessan-
tes, como ética e ciência. Os alunos já têm mais maturidade e formação para falar desses assuntos 
e para entender como estão relacionados na história e no mundo, o que abre a possibilidade de 
um rico debate sobre os avanços da humanidade e suas limitações éticas, além, é claro, de uma 
boa discussão sobre natureza, ecossistemas, novas espécies etc., elementos que muitas vezes são 
abordados apenas em aulas de Biologia. Além disso, por ser uma narrativa interessante e bem 
escrita, ajuda a despertar ainda mais o interesse dos alunos para a literatura, estimulando-os a ler 
e a comentar a história. 

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 6o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Por-
tuguês – 6o ano, é proporcionar a você, professor, um material que amplie o trabalho com a Uni-
dade 1, que aborda aventuras e a exploração do desconhecido e da natureza. O livro A fera dos 
mares proporciona uma discussão a respeito desses assuntos, falando sobre uma suposta criatura 
nova, estranha e perigosa. Revela como alguns personagens estão dispostos a descobrir mais 
informações sobre ela, mesmo que corram perigo ao enfrentar o desconhecido, mas também 
aborda a questão da ética ao demonstrar como uma mentira criada no mundo científico pode 
afetar a vida de uma comunidade inteira.

A história mostra que há muito na natureza que ainda desconhecemos e que a ambição, a 
ganância e a arrogância andam juntas e podem influenciar negativamente a pesquisa do desco-
nhecido. Ela complementa as atividades dos capítulos 1 e 2 da unidade, que propõem a produção 
de narrativa de aventura com suspense e de romance de aventura.

Aquecimento
Leia com os alunos o texto da página 14 do livro Tempo de Português – 6o ano, cujo título 

é “XIV – O primeiro golpe”. Explore as características do texto, explicando que se trata de um 
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romance de aventura. O que há nele para que seja classificado dessa forma? Discuta isso com os 
alunos perguntando o que acharam, se já leram textos do mesmo tipo etc. Depois, explique-lhes 
que lerão um livro com as mesmas características.

Antes da leitura, comece uma conversa com eles perguntando quais são suas experiências 
com praias. Indague-os quanto a como devemos nos comportar em uma praia. Apesar de ser 
um lugar normalmente associado a diversão e descanso, há também perigos. Quais são eles? 
Pergunte ainda se em praias brasileiras costumam aparecer tubarões e se sabem se esse perigo 
é real também em outras partes do mundo. Além de tubarões, que animais podemos encon-
trar nas praias? Os alunos já viram algum deles e/ou algum bicho que não souberam identificar? 
Procure levar a conversa para o tema de animais e espécies que não conhecem. Pergunte se já 
ouviram falar de criaturas estranhas que algumas pessoas dizem ter visto na natureza, como o 
famoso monstro do Lago Ness, na Escócia, o abominável homem das neves, o chupa-cabras etc. 
Caso queira dar exemplos de relatos, há alguns sobre o monstro do Lago Ness, por exemplo, em 
<http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/teoria-da-conspiracao-o-monstro-do-lago-ness-
existe/>. Explore com eles esses relatos e no final pergunte se acreditam ou não na existência 
dessas criaturas e por quê. Explique-lhes que ainda hoje há pessoas que se dedicam a descobrir 
se essas criaturas existem, apesar de muitos as considerarem lendas urbanas, e que, sendo lendas 
ou não, elas geraram várias histórias e fazem parte do imaginário popular universal. Esses assun-
tos, por serem intrigantes, costumam despertar o interesse dos mais jovens, por isso a conversa 
deve animá-los a ir mais longe. Aproveite as contribuições de cada aluno para aprofundar a dis-
cussão. Aborde também o fato de que existem impostores, pessoas que inventam relatos e que 
até mesmo fabricam provas do que viram apenas para ganhar alguma fama e, talvez, dinheiro. O 
que os alunos acham disso? Por que é uma atitude prejudicial? Eles conhecem alguma história 
sobre grandes impostores e os impactos que suas ações tiveram em outras pessoas? Isso pode 
levar a uma breve discussão a respeito de ética e moral.

Em seguida, explique-lhes que o livro que lerão está relacionado a esses temas – e com outros 
assuntos igualmente interessantes.

Encaminhamentos
Como o livro é mais extenso, você pode pedir aos alunos que o leiam em casa para virem à 

aula com a leitura feita ou pode lê-lo aos poucos com eles em sala de aula, alguns capítulos por 
dia, se preferir realizar a leitura com eles. 

De qualquer forma, é importante trabalhar com eles a leitura dos elementos da capa, como 
imagens, título e texto de quarta capa (este, aliás, é muito importante para despertar o interesse 
deles pelo livro, ainda mais por, neste caso, revelar uma passagem mais intrigante da história). 
Dentro do livro, explore brevemente o sumário. Depois de analisar com eles esses elementos, 
pergunte se imaginam do que a história do livro trata e o que os leva a isso.

Peça que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes para 
a história, as partes que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumos. Solicite 
também que marquem as que possam ter causado uma quebra de expectativa neles. Depois, 
peça que compartilhem quais passagens marcaram e por quê. Esses pequenos exercícios os 
ajudam a compreender o texto.

Fechamento
No final da leitura, para checar a interpretação de texto, você pode pedir-lhes que recontem a 

história com as palavras deles. Isso pode ser feito por meio de uma redação ou de uma atividade 
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em que cada um conta um pedaço da história. De qualquer forma, nenhuma dessas duas exige 
que eles recontem tudo com detalhes; eles devem contar como entenderam a história, mesmo 
que de forma abreviada, apenas para ter certeza de que a entenderam e para que você faça um 
“gancho” com o que conversaram no aquecimento.

Pergunte o que acharam do livro, da forma pela qual a história é narrada, dos personagens 
etc. Em uma roda de conversa, peça que relacionem o livro ao debate inicial sobre criaturas mis-
teriosas e ética.

Para essa discussão você pode trabalhar com o professor de Filosofia e/ou o de Sociolo-
gia, que certamente podem contribuir muito para essa conversa sobre ética. Peça que indiquem 
textos simples a respeito do tema para que você os trabalhe com a turma. Ou, então, você pode 
organizar um debate maior com a participação deles, no qual vocês três estimulem os alunos a 
pensar sobre o assunto e relacioná-lo ao livro.

Como na história do livro o tema está ligado à produção científica, você pode propor uma 
reflexão maior a respeito dessa relação, levando-a para outros campos também ligados à ciên-
cia, por exemplo, a questão do plágio na produção científica e intelectual. Você pode mostrar 
aos alunos exemplos reais de plágio que tiveram grandes consequências para quem os prati-
cou, como o caso do ex-ministro da Defesa da Alemanha, Karl-Theodor zu Guttenberg, que re-
nunciou ao cargo em 2011 após ser revelado que trechos extensos de sua tese de doutorado 
eram plagiados (mais informações em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/03/110301_
ministro_alemao_renuncia_bg.shtml> e <www.dw.com/pt-br/universidade-conclui-que-tese-de-
ex-ministro-alem%C3%A3o-da-defesa-%C3%A9-pl%C3%A1gio/a-15056840>). Além da questão 
do plágio, você pode abordar outros temas científicos que sempre estão acompanhados de deba-
tes éticos e morais, como a questão do uso das células-tronco, que pode ser fundamental para, por 
exemplo, a recuperação de pacientes tetraplégicos, mas cujo uso para esse fim é questionado e 
condenado por alguns setores da sociedade (mais informações em: <www.bbc.com/portuguese/
especial/181_religiaodebate/page5.shtml>).

Após discutir extensamente esses temas com os alunos, você pode propor que façam uma 
breve redação para o fechamento, na qual resumam o que conversaram e deem suas opiniões. 
Não precisa ser exatamente uma dissertação, pois esse gênero textual ainda é complexo para esse 
ano; na verdade, essa atividade pode servir como uma espécie de introdução a esse gênero. Além 
disso, é uma forma de os alunos tentarem sintetizar o que foi discutido e de praticarem a escrita. 

Ampliando o tema
A água no mundo

Na história, as personagens Isabela e Linda criam um dessalinizador, ou seja, uma máquina 
para transformar água salgada em potável. Isso abre a possibilidade de uma importante discussão 
sobre água e meio ambiente com os alunos, tema sempre atual e cada vez mais urgente.

Para isso, você pode trabalhar com o professor de Biologia e o de Geografia. Comece per-
guntando aos alunos se eles sabem por que a água do mar não pode ser consumida. Em seguida, 
pergunte se consideram esse tema urgente e por quê. Eles leem notícias sobre água e escas-
sez com frequência? Quais informações a respeito disso costumam ver? É provável que relacio-
nem o assunto ao Nordeste brasileiro e você pode confirmar isso com notícias recentes, como 
a que está disponível em: <www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1829976-seca-de-5-anos
-esvazia-reservatorios-e-poe-nordeste-em-emergencia.shtml>. É importante lembrá-los também 
da crise hídrica no estado de São Paulo (http://super.abril.com.br/crise-agua/ofundodopoco.
shtml), que, apesar de aparentemente controlada, pode voltar se os devidos cuidados não 
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forem tomados (www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1800622-apos-crise-hidrica-sao-pau
lo-nao-fez-toda-a-licao-de-casa.shtml). Se os alunos vivem em uma região onde estiagens são 
frequentes e isso os afeta diretamente em relação ao consumo de água, pergunte o que eles e 
seus familiares costumam fazer nessas situações, por exemplo: O que fazem para não desperdiçar 
água? O que fazem quando falta água? Houve alguma situação em que a falta de água os afetou 
de forma mais grave? Se moram em regiões do estado de São Paulo que foram mais atingidas 
pela crise hídrica, o que mudou na vida deles nesse período? Como é a relação deles com o con-
sumo de água hoje? Eles economizam mais ou não prestam atenção ao desperdício?

É importante também mostrar que o problema da água existe em várias outras regiões do 
mundo, em maior ou menor grau. Nos links a seguir há algumas informações básicas.

• http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/populacao-falta-agua-recursos
-hidricos-graves-problemas-economicos-politicos-723513.shtml

• www.infoescola.com/hidrografia/escassez-de-agua-potavel
Depois dessa discussão inicial, organize os alunos em grupos. Juntos, eles deverão pesquisar 

dados sobre a situação da água potável no Brasil e no mundo e apresentar o que descobriram 
para a turma. Para facilitar e evitar a repetição de informações, você pode sortear entre os grupos 
regiões específicas do mundo. Por exemplo, um grupo pesquisa a água no Brasil, outro no Orien-
te Médio, outro na África, outro na Europa etc. Eles deverão pesquisar:

• a disponibilidade de água potável na região (se é suficiente para todos os habitantes, se 
há escassez etc.);

• as consequências econômicas e sociais da falta de água na região;

• se a escassez não é um problema na região pesquisada, como é a relação dos governos e 
da população com o consumo de água;

• as ações para minimizar ou tentar resolver o problema da escassez;

• possíveis conflitos relacionados ao tema.
No final, você pode propor à turma que, com base nos dados pesquisados, comecem na 

escola uma campanha de conscientização sobre o consumo de água, estimulando os outros 
alunos a prestar atenção ao desperdício em casa e na escola. Essa ação pode envolver ainda os 
funcionários, que deverão se atentar a isso e também alertar os alunos sempre que perceberem 
desperdício. Para essa campanha, vocês podem reunir tudo o que descobriram e fazer uma espé-
cie de infográfico para expor na escola, bem como uma lista de atitudes que podem ser tomadas 
para evitar o desperdício de água.

Esse pode ser um projeto mais longo, que dure cerca de um mês, para que os alunos tenham 
tempo de fazer tudo o que é preciso e de se inteirar bem do assunto, realizando um trabalhando 
amplo e aprofundado.

Espécies curiosas no Brasil e no mundo
Apesar de a suposta fera dos mares não existir, Athos descobre uma nova espécie de peixe, 

que desperta a atenção da comunidade científica e dos moradores da região. Partindo disso, é 
interessante envolver o professor de Biologia para que os alunos pesquisem mais informações 
sobre espécies descobertas recentemente ou que, mesmo conhecidas há mais tempo, despertem 
mais curiosidade.

Para isso, você pode retomar com eles a conversa inicial sobre aquecimento e criaturas intri-
gantes da natureza que povoam o imaginário popular e que muitas pessoas até hoje tentam des-
cobrir se existem ou não (como o monstro do Lago Ness e o Yeti). Em seguida, converse com eles 
sobre como o que nos é estranho, que não sabemos explicar, pode nos levar a imaginar a exis-
tência de monstros, criaturas bizarras e maléficas etc., mas que depois é esclarecida pela ciência. 
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Em seguida, proponha que em casa pesquisem animais, selecionem um que acharem mais 
curioso, que os intrigue mais, e falem um pouco sobre ele para o resto da turma. Eles podem 
pesquisar animais de qualquer região do mundo, mas, se quiser relacionar mais a atividade à his-
tória, proponha que procurem animais que costumam ser mais vistos no Nordeste brasileiro ou na 
Austrália (país citado por um dos personagens e onde há animais que não existem no Brasil nem 
em outros lugares do mundo). O animal selecionado não precisa ser muito “incomum”, caso se 
interessem por outros que lhes despertem curiosidade.

Em seguida, proponha-lhes que, com base no que viram na Unidade 1 do livro didático sobre 
narrativas de aventura com suspense e romances de aventura, criem uma breve história de ficção 
a respeito do animal escolhido, discorrendo, por exemplo, sobre como o animal surgiu, o que ele 
faz, sobre algo que faz e que afeta a população de onde vive etc. A intenção é que os alunos usem 
o conhecimento a respeito do animal e a criatividade para elaborar uma narrativa que se asseme-
lhe a uma lenda como a do Yeti, do monstro do Lago Ness, do chupa-cabras etc. Deve ser uma 
atividade divertida, mas que sirva também para a prática da escrita. Se quiser, no final você e eles 
podem ainda eleger a melhor história.

Para saber mais
Inovações tecnológicas e o meio ambiente

Como o livro relaciona esses dois temas, é interessante aprofundá-lo também.
Comece conversando com os alunos sobre o dessalinizador das duas personagens. O que 

eles acham da ideia delas? Em seguida, mostre que já existem alguns dessalinizadores (http://
g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/dessalinizador-trata-cinco-mil-litros-de-agua-por-dia-
com-energia-solar.html).

Depois, pergunte se sabem de outras pesquisas e invenções que procuram solucionar pro-
blemas relacionados ao meio ambiente. O que é feito, por exemplo, em relação à poluição do ar? 
E ao lixo?

Em grupos, os alunos deverão pesquisar o que está sendo feito em relação a esses problemas 
ambientais. Por meio de um sorteio, você pode designar a cada grupo um tema a ser pesquisado. 
Um pode falar sobre invenções e outras pesquisas científicas que tratam da poluição das águas, 
outro sobre o lixo, outro sobre o ar etc. Se achar melhor, você pode apresentar-lhes algumas 
dessas invenções e pedir que façam uma pesquisa (em grupo) mais aprofundada sobre elas. Há 
alguns exemplos nos links a seguir.

• Lixo e energia: <www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/a-energia-que-vem-do-lixo-
6490.html>.

• Despoluição de águas: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/tecnologia
-australiana-de-despoluicao-de-aguas-pode-ser-aplicada-no-brasil>.

• Poluição do ar e adubo: <http://ciclovivo.com.br/noticia/tecnologia-permite-que-pisos-e
-revestimentos-transformem-poluicao-do-ar-em-adubo/>.

Ser cidadão
No livro fica claro como uma mentira pode sair de controle e ter grande impacto na vida de 

quem a criou e na de outros. Com base nesse tema, você pode organizar com o professor de Filo-
sofia um debate com os alunos. Uma possibilidade é aproveitar as discussões prévias sobre ética 
que foram feitas nas atividades de aquecimento e fechamento do livro.
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Pergunte aos alunos se pequenas mentiras que as pessoas contam no dia a dia podem ter um 
impacto maior do que imaginam. Para isso, é interessante assistir com eles a trechos do documen-
tário (DES)Honestidade: A verdade sobre as mentiras (Yael Melamede, 2015, EUA), que fala sobre 
como “mentirinhas” contadas em grande escala podem afetar a sociedade toda. É um documen-
tário interessante e bem-humorado que desperta a atenção para o tema.

No final do debate, os alunos podem fazer uma roda de debate a respeito do assunto. O que 
a ética e a moral dizem sobre mentiras? Quais podem ser suas consequências? Há mentiras acei-
táveis? Como as mentiras que as pessoas contam podem nos afetar? etc.

Sobre o autor
Severino Rodrigues

A fera dos mares surgiu da vontade de criar uma narrativa de humor que discutisse o ecossis-
tema marinho (sua preservação e seus mistérios) e provocasse reflexão sobre a ética no mundo 
contemporâneo. Com base nisso, localizei a trama no litoral nordestino e construí esses incríveis 
personagens. Confesso que durante o Ensino Médio até pensei em ser biólogo, engenheiro ambien-
tal ou oceanógrafo... Mas acabei me tornando escritor e deixando essa tarefa para Athos, Isabela e  
Linda e, quem sabe, também para você, leitor. Espero que, durante a leitura, tenha se divertido muito, 
tanto quanto eu quando estava escrevendo. Afinal, sem humor, a vida não tem graça. E lutemos pela 
natureza com alegria!

Sobre o ilustrador
Bruno Gomes

Nasci em Arapiraca, AL, mas logo fui morar no Recife, PE, onde cresci, me formei em cursos de 
design e computação gráfica e virei ilustrador. Tive contato com uma cultura riquíssima, que me 
influenciou nas formas e cores que faço hoje. Morando na Praia de Boa Viagem, convivi de perto 
com esse clima praieiro e pude naturalmente observar as pessoas, a luz, a admiração e o temor 
pelo mar. Tudo isso me favoreceu para “enxergar” o litoral nordestino imaginado por Severino, 
cenário que tive o prazer e o divertimento em pintar. 
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Atividades 
1. Por que o que o Dr. Pereira fez com as estagiárias Isabela e Linda é considerado antiético e 

imoral? Você conhece mais casos parecidos de roubos de projetos e/ou apropriação intelec-
tual? O que acha que deve ser feito em relação a isso?

2. Ética e Ciência muitas vezes caminham juntas, provocando vários debates na sociedade. Você 
sabe de algum avanço científico que tenha causado controvérsia? Qual? Por que ele é consi-
derado controverso?

3.  No livro, Athos se irrita ao perceber que está sendo enganado pela história de um pescador. 
Em sua opinião, por que as pessoas inventam histórias como a do pescador? Você conhece 
algum outro personagem literário que conte mentiras, que invente histórias fantásticas? Qual? 

4. A fera dos mares quase se tornou uma espécie de lenda urbana e também uma figura do 
folclore brasileiro. Você conhece outras figuras folclóricas e lendas urbanas do Brasil? Descre-
va-as ou conte-as resumidamente a seguir.

 

 

Professor, espera-se que os alunos respondam que o ato do Dr. Pereira é considerado antiéti-

co e imoral porque ele declarou como seu um projeto que era das estagiárias e pelo qual elas 

alcançariam êxito. 

Respostas pessoais. Espera-se que os alunos compreendam algumas controvérsias ocorridas 

no decorrer do avanço científi co. Um exemplo é a afi rmação de que a Terra não é o centro do 

Universo e que ela gira em torno do Sol. Essa afi rmação, já comprovada e largamente aceita, 

é uma das controvérsias mais famosas do meio científi co. Causou muita polêmica na Idade 

Média, apesar de ser ainda mais antiga, porque contrariava a visão da Igreja Católica de que 

a Terra era o centro do Universo. Galileu Galilei, por exemplo, quase foi morto por defender 

publicamente que o modelo correto era o  heliocêntrico.

Respostas pessoais. Professor, caso os alunos não se lembrem de nenhum exemplo, você 

pode citar o personagem Dom Quixote, cuja história é contada por meio de narrativas in-

ventadas com base em livros de cavalaria. Você pode citar, ainda, as histórias inventadas pela 

personagem Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. 

Respostas pessoais. Professor, muitas são as possibilidades de resposta. Tente colocar todas 

na lousa para que os alunos vejam quais já foram mencionadas. Você pode citar como exem-

plo a Caipora, cujas características são fantasiosas e, por elas, já se pode perceber que se 

trata de uma lenda (por exemplo, os pés virados para trás).
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