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Conhecendo a obra
Título: Jubarte
Autor: Luís Dill 
Ilustrações: Sandra Jávera
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: Após o muro de sua casa ser pichado com acusações de assassinato contra seu 
irmão, Rafael é levado para a casa da tia, em outra cidade, para ser preservado até que tudo 
se resolva, segundo seus pais. Confinado por tempo indeterminado em um cômodo estreito 
e simples, Rafael pensa sobre o ocorrido, o mundo, as palavras e também sobre como certa 
pessoa desagradável consegue aparecer lá sem ser convidada, sempre de surpresa, bagun-
çando seus pensamentos e sua nova rotina.
Assuntos: doenças mentais, família, relações humanas.
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Arte, Biologia.

Por que esse livro foi indicado?
Os alunos do 9o ano têm condições de ler livros maiores e de discutir temas mais complexos e 

sérios, que exigem mais conhecimento de mundo e maturidade. O livro de Luís Dill aborda o tema 
da esquizofrenia “entrando na mente de uma pessoa com a doença, o que possibilita debater o 
assunto de modo” que os alunos entendam melhor o transtorno e a pessoa que sofre com ele; 
assim, passam a compreender esse universo, deixando de lado preconceitos, estigmas e ideias 
equivocadas sobre essa condição. Eles poderão se sensibilizar com essas pessoas e discutir dife-
rentes distúrbios e doenças mentais.

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 9o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 9o ano, é disponibilizar a você, professor, um material que amplie o trabalho com a Uni-
dade 1 – Pequenas grandes histórias, que traz contos e trata da formação de palavras. O conto 
A doida se relaciona de certa forma com a história do Jubarte. Além disso, o interesse do persona-
gem Rafael pelas palavras, os sons e a formação delas pode ser usado no trabalho com formação 
de palavras.  

Aquecimento
Comece a aula perguntando aos alunos se eles já estiveram em algum lugar que acharam 

estranho por algum motivo e peça que falem mais sobre isso: que lugar era esse, como se senti-
ram, se acabaram se acostumando a ele etc. Em seguida, faça com eles um exercício que envolve 
relaxamento e imaginação: ao som de uma música bem calma, apenas instrumental, peça que 
se debrucem sobre a mesa, fechem os olhos e imaginem que estão caminhando em algum lugar 
desconhecido. Peça que pensem na maior quantidade de detalhes possível do lugar, como o tipo 
de solo, se o espaço é aberto ou fechado, como está o clima etc. Então, em determinado momen-
to, eles encontram uma casa vazia e nela entram. Cada um deve imaginar livremente como ela é. 
Continue fazendo o exercício com as inserções que julgar interessantes, por exemplo, pedir que 
imaginem o que há dentro dela, como está o tempo lá fora, que sensação a casa passa a eles. 
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Então, peça que imaginem que encontram uma pessoa que não conhecem: Como ela é e o que 
eles sentem ao vê-la? Em seguida, essa pessoa lhes dá algumas instruções e eles precisam segui-
-las de qualquer forma. Essas instruções podem ser inventadas por você, mas pelo menos uma 
delas deve envolver algo que os deixe em um dilema, pois é uma ação condenável que precisa ser 
feita, como furtar algo da casa, danificar algo etc. Então, peça que imaginem como se sentem e o 
que farão em seguida (fogem, recusam-se a fazer, assumem o que fizeram?).

No final, desligue a música e peça que voltem à posição normal. Converse com eles sobre 
o exercício: O que cada um imaginou e como se sentiram? Como acham que teria sido se isso 
ocorreu na vida real?

Em seguida, explique que o livro que eles lerão tem relação com o exercício.

Encaminhamentos
Comece explorando o título do livro e a ilustração de capa com eles. O que é uma jubarte? O 

que o desenho representa? Eles conseguem ver alguma relação entre esses dois elementos? Leia 
com eles também o texto de quarta capa, no qual a palavra “jubarte” é mencionada novamente. 
O que eles entendem agora? Eles conseguem pensar em mais elementos que a relacionem com 
a história? Depois dessas breves análises, peça que sugiram do que se trata a história.

Como o livro é mais extenso, você pode pedir aos alunos que o leiam em casa até determi-
nada data ou estipular um prazo para que leiam alguns capítulos e os comentem em sala de aula 
dizendo o que estão achando da obra, o que pensam que vai acontecer na história etc. 

Peça que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes 
para a história, aquelas que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumo. Solicite 
também que destaquem aquelas que lhes causaram uma quebra de expectativa. Depois, peça 
que compartilhem as passagens marcadas e expliquem suas escolhas. Esses pequenos exercícios 
os ajudam a compreender o texto.

Fechamento
Pergunte aos alunos o que acharam do livro, da forma da narrativa, dos personagens etc. 

Em uma roda de conversa, peça que relacionem o livro ao exercício de aquecimento. Os alunos 
entendem a relação entre eles? O exercício de aquecimento os ajudou a compreender melhor o 
personagem principal e sua doença? Para que o debate seja mais humano e maduro, deixe claro 
que o objetivo do aquecimento não era o de fazê-los sentir como alguém esquizofrênico, mas sim 
o de fazê-los imaginar uma situação desconfortável, da qual é difícil sair, para que tentem enten-
der e possam desenvolver uma empatia maior por pessoas com essa ou outras doenças mentais. 

Depois da conversa, peça que abram o livro Tempo de Português – 9o ano na página 33, e 
leiam o conto “A doida”, de Carlos Drummond de Andrade. Explique que, embora se trate de 
um conto, gênero diferente do livro em questão, eles devem encontrar semelhanças entre as duas 
obras.

Depois dessa leitura, discuta: Como o conto e o livro Jubarte se relacionam? No que se as-
semelham e se diferenciam (além da forma)? Rafael, personagem de Jubarte, tem esquizofrenia, 
mas será que a “doida” do conto é realmente doida? Por quê? Continue a discussão e aborde a 
empatia perguntando aos alunos como ela se manifesta nas duas histórias e o que eles acham de 
cada caso: A família de Rafael, no livro de Luís Dill, e o menino que encontra a “doida”, no conto 
de Drummond, agiram corretamente? O que os alunos teriam feito no lugar deles? Nesse ponto 
fale sobre os estigmas das doenças mentais e como eles contribuem para o isolamento de quem 
as têm. O que os alunos acham disso?
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Para finalizar, peça aos alunos que escrevam um capítulo de continuação para a história de 
Jubarte: O que aconteceu com Rafael? Como ele reagiu? Etc. O importante é que sejam criativos 
e usem o que foi discutido até o momento da elaboração do capítulo extra.

Ampliando o tema
A esquizofrenia e outros transtornos mentais

Para esse trabalho, é importante contar com a ajuda do professor de Biologia e também com 
a de algum funcionário da escola, como o coordenador pedagógico. Se for possível, é interessan-
te ainda convidar um psicólogo de fora da escola para o debate.

O livro e o conto de Drummond possibilitam discutir transtornos mentais, assunto delicado e 
geralmente acompanhado de preconceito e estigmas.

Pergunte aos alunos se eles já sabiam do que se tratava a esquizofrenia e se têm mais in-
formações sobre o transtorno; se conhecem alguém com esquizofrenia e sua trajetória na vida. 
Caso exista na escola algum aluno com a doença, é importante não expô-lo. Para que tenham 
mais base para a conversa, sugira que pesquisem mais o assunto. Eles devem entender, acima 
de tudo, que é um transtorno, portanto sem cura, mas que há tratamento para amenizá-lo e fazer 
com que a pessoa viva melhor, sem prejudicar a si e aos outros. Em seguida, peça que identifi-
quem sintomas do transtorno no personagem Rafael, de Jubarte. Quais sinais indicam, ao longo 
da história, que ele é esquizofrênico? Em que ponto isso começou a ficar mais evidente, antes de 
o pai revelar a verdade a ele? Isso é significativo também para a compreensão do texto, pois os 
alunos devem perceber, em alguns trechos, que algo está ocorrendo com o personagem, algumas 
coisas parecem não fazer sentido e que isso é um indício importante na história. É bom ressaltar 
então que, ainda que estejam discutindo o assunto como atividade, a maneira correta de se fazer 
um diagnóstico sério do transtorno é consultar médicos especialistas no assunto. É importante 
ressaltar isso porque muitas vezes as pessoas não compreendem a seriedade do transtorno nem 
a gravidade de um diagnóstico errado e rotulam os outros de “doidos” e “esquizofrênicos” por 
causa de comportamentos atípicos.

Após a discussão do tema, você pode pedir que pesquisem outros transtornos e doenças 
mentais, como bipolaridade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão etc. Eles 
devem descobrir os principais sintomas, as origens ou causas (ou se estas são ainda desconhe-
cidas), os tratamentos etc. É interessante também que pesquisem depoimentos e histórias de 
pessoas que sofrem ou já sofreram desses transtornos/doenças. Isso os ajudará a construir uma 
imagem mais humanizada e menos estigmatizada dos doentes, desenvolvendo empatia e aban-
donando preconceitos, além de descobrir como podem ajudar alguém nessas condições. 

A língua e as palavras
O personagem Rafael costuma prestar muita atenção às palavras. Ele reflete sobre a forma-

ção e o som delas, imagina como ficariam juntas (ele algumas vezes menciona a língua alemã, 
que costuma juntar palavras), faz palavras cruzadas etc. Às vezes, ele imagina como ficariam sem 
algumas letras e acaba inventando palavras novas, como “grstolic”, e usando-as em seus delírios 
e alucinações.

Isso pode servir de “gancho” para trabalhar, na Unidade 1 do livro Tempo de Português – 
9o ano, a formação de palavras, que se inicia na página 39. Por exemplo, com base nas reflexões 
do personagem sobre as palavras em alemão e português, é possível trabalhar composições por 
justaposição e aglutinação solicitando aos alunos que tentem encaixar as palavras inventadas pelo 
personagem em alguma dessas categorias.  
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Além disso, você pode trabalhar também com as sensações e os sentimentos que as palavras 
despertam em cada um. No livro, o personagem inventa a palavra “grstolic” e diz que ela significa 
“agradável”. Ele faz o mesmo com “flmttskl” e “ztanvwsf”, que significariam, respectivamente, 
“indescritível” e “vaidoso”. Apesar de produtos da confusão mental e das alucinações dele, Rafael 
provavelmente atribui significados a cada uma delas, dependendo da reação que nele provocam, 
seja pelo som, seja pela grafia, seja por ambas. Pensando nisso, você pode reunir palavras dife-
rentes (substantivos, adjetivos, nomes próprios etc.), colocá-las em uma caixa e pedir aos alunos 
que sorteiem uma. Com a palavra em mãos, eles deverão refletir brevemente e dizer que tipo de 
sensação e/ou sentimento ela provoca neles (lembra algum episódio da vida deles, um lugar, uma 
emoção, um cheiro, uma cor etc.). Então, podem escrever um conto (depois do gênero haver sido 
trabalhado também na Unidade 1 do livro Tempo de Português – 9o ano) pautado por essa palavra 
e pelo que ela desperta neles. Por exemplo, se uma palavra os faz lembrar de uma canção, podem 
escrever um conto que se relacione de alguma forma à canção e à palavra.

Você também pode propor que, com base no trabalho com a formação de palavras, inventem 
uma nova palavra cuja origem seja a palavra sorteada. Essa criação pode ser por derivação, com-
posição etc. Em seguida, eles devem formular uma frase com a palavra nova, de modo a deixar 
claro o que ela significa. Essa também é uma forma de trabalhar com neologismos, outro assunto 
abordado na Unidade 1. No final, você e os alunos podem fazer um mural com o novo vocabulário 
e com as frases criadas por eles. Se julgar adequado, exponha-o em alguma parte da escola que 
seja visível para todos os alunos e funcionários, reservando um espaço para que todos possam 
criar e registrar nele novas palavras e respectivas frases.

Para saber mais
O pontilhismo

A técnica do pontilhismo é mencionada várias vezes no livro Jubarte, pois o personagem prin-
cipal descobre que as esculturas do jardim da casa da tia são inspiradas em um quadro do artista 
Georges Seurat, Tarde de domingo na Ilha de Grande Jatte. Interessado, Rafael procura descobrir 
mais informações sobre a técnica e o quadro.

É interessante trabalhar esse tema com o professor de Arte. Juntos, vocês podem pedir aos 
alunos que, em grupos, pesquisem essa técnica e descubram outras informações (como sua rela-
ção com o Impressionismo). Eles podem estender a pesquisa a outras obras de Seurat e de artistas 
que se inspiraram nele e usaram sua técnica.

Vocês podem ainda assistir a um documentário sobre Georges Seurat e sua obra, disponível 
em: <www.youtube.com/watch?v=pIkFoydHgKk> (trata-se de um episódio de uma série de docu-
mentários sobre diferentes pintores, chamada The Great Artists).

Para finalizar, proponha aos alunos que escolham uma imagem de que gostem muito (pode 
ser uma fotografia do acervo pessoal ou outra do agrado deles) e que tentem reproduzi-la utilizan-
do a técnica do pontilhismo. Para isso, é recomendável que, em primeiro lugar, usem uma folha 
de papel vegetal para copiar a imagem, facilitando o trabalho. Os pontos podem ser feitos com 
canetas hidrocor, do mesmo tom (ou aproximado) de cada parte da imagem. No final, os alunos 
podem expor os trabalhos.
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Sobre o autor
Luís Dill

Há bastante tempo pretendia escrever um texto que abordasse a esquizofrenia. Antes de 
estabelecer qual história contar, li a respeito do tema e só então me lembrei dessa antiga ideia: o 
muro de uma casa aparece pichado. A partir daí elaborei a sinopse. O interessante é que quando 
escrevia o livro saiu a notícia sobre os mineiros chilenos e resolvi incluí-la na história. O mesmo 
ocorreu com a jubarte encalhada no litoral gaúcho. Dois episódios reais que, a sua maneira, tive-
ram relação direta com minha ficção.

Sobre a ilustradora
Sandra Jávera

Sou paulistana, estudei arquitetura e atualmente moro em Nova York. O livro me emocionou 
pela coragem do personagem principal em enfrentar as dores relacionadas à sua doença, pelo 
carinho da família ao cuidar dele e por tratar de um assunto importante e pouco discutido, em 
especial entre jovens. Quanto aos desenhos, fiz escolhas pensando nas emoções do personagem. 
Priorizei o uso da cor azul, que para mim expressa as confusões emotivas e o desejo de liberdade 
do menino. Também escolhi mesclar manchas de tintas soltas e orgânicas com elementos geomé-
tricos e perspectivas que dão a ideia de confinamento, razão, delírio, impulso e coragem.

5



Atividades 
1. Após ler a história, qual é sua visão do personagem Rafael? Por quê?

2. O que é esquizofrenia? Explique de forma abreviada indicando os principais sintomas e o que 
se pode fazer em relação a ela.

3. Em sua opinião, como a sociedade costuma tratar pessoas com transtornos mentais? O que 
você acha disso?

4. Na história, o narrador é também um personagem. Que outros tipos de narrador você conhe-
ce? Quais são as características de cada um?

 

Resposta pessoal. Para responder a essa questão, é interessante que o aluno leve em conta 

tudo o que o personagem passa e as refl exões dele durante a história.

A esquizofrenia é um distúrbio mental. Quem a tem pode apresentar um comportamento so-

cial atípico e difi culdades para distinguir o real do imaginário. Os sintomas mais comuns são 

alucinações, delírios, diminuição da interação social e pensamentos confusos. Não há cura 

para a esquizofrenia, mas é possível tratá-la para que as crises fi quem cada vez mais raras e 

o indivíduo se reintegre à sociedade. Isso é feito por meio de medicamentos específi cos e 

tratamento com psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais etc.

Respostas pessoais. É interessante debater o tema com os alunos antes de eles responderem. 

Respostas pessoais. O aluno pode mencionar, por exemplo, o narrador onisciente, que sabe 

tudo o que acontece na história, o que todos os personagens pensam e tudo o que acontece 

a eles. Ele pode ser de dois tipos: neutro ou seletivo. No primeiro caso, ele não infl uencia o 

leitor com opiniões e/ou observações; no segundo, sim.
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