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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Estante de Livros apresenta este Material Digital do Professor 
para a obra Invenção do desenho. Trata-se de uma proposta que visa contribuir 
para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contan-
do 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 forma-
do. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e 
habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e projetos que 
possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática 
social, uma ferramenta 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 Material 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 acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a decifrar pala-
vras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras possibili-
dades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Invenção do 
desenho, de Alberto da Costa e Silva, como um ponto de partida para sua progra-
mação do ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de ativida-
des e uma bibliografia comentada 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 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua es-
crita 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.

Estante de Livros
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CARTA AO PROFESSOR

O sonho do poeta piauiense Da Costa e Silva era ser diplomata. Tentou por vá-
rias vezes entrar para a carreira, uma vez que possuía a erudição em diversas áreas 
e o conhecimento exigido de outras línguas. Em diversos momentos foi impedido 
de alcançar esse propósito, uma vez que a escolha se dava diretamente pelo Barão 
do Rio Branco, sem que houvesse concurso.

Tomado de coragem, decidiu interpelar o Barão sobre a constante recusa em aceitá-lo 
no Itamaraty. Ouviu da boca do próprio que, apesar de o considerar um homem muito 
inteligente e capacitado para o cargo, não o contrataria pois o poeta era “muito feio”, 
e a diplomacia deveria passar uma boa imagem do país para o exterior. 

Amargando a resposta, coube ao poeta tocar a vida de outra maneira. Assim, 
já formado em direito, passou em concurso federal e virou delegado do Tesouro 
Nacional. A profissão no Governo Federal o fez viajar pelo Brasil, conhecendo 
cidades como São Luís, Manaus, Porto Alegre e São Paulo. Foi na última cidade 
que, em 12 de maio de 1931, o poeta, Antônio Francisco da Costa e a sra. Creusa 
Fontenelle de Vasconcellos da Costa e Silva, sua esposa, trouxeram ao mundo o 
filho Alberto Vasconcellos da Costa e Silva.

De família abastada, tanto da parte paterna quanto materna, Alberto da Costa e 
Silva foi criado tendo orgulho de suas origens. A procedência das duas partes da 
família, bem como a colocação social destas, é mais discutida no primeiro livro de 
recordações, O espelho do príncipe:

Os pais do avô eram portugueses. Do Minho. Chegaram ao Ceará, 
tendo de seu, cada um, apenas as mãos do outro. Cheios de fome de 
terra, sobre ela se debruçaram a trabalhar e a foram ganhando metro 
a metro. Com o tempo, o marido fez-se escrivão de imóveis, e corria 
a lenda de que se tornara mestre em mudar no papel os limites das 
fazendas, garantindo à mulher — exímia no rifle e tão ajagunçada que 
Antônio Silvino a tinha por comadre — a colocação dos novos marcos 
resultantes das tramoias. Acumularam terras boas e terras más, pasta-
gens, carrascais e muitos filhos.

Um deles, o avô materno do menino, desfez, um dia, o baú no semi-
nário. Lá ficou cinco anos. Não tinha, porém, vocação para padre e saiu 
antes de tomar ordens. A ler em latim os seus autores. A não estranhar 
o grego. Foi para o comércio. Casou-se. E seguiu para o Amazonas, no 
auge da exploração da borracha. Logo, era gerente de uma grande casa 
exportadora de látex, castanha-do-pará e outros produtos da floresta e 
importadora de tudo ou quase tudo. Fez-se dono de seringais. Trouxe 
gado do sertão cearense e foi dos primeiros a pôr bois a pastar nos 
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campos do Rio Branco. Prosperou o seu bocado e, sem parcimônias, 
pôde dedicar-se a namoros apaixonados com o direito, o futebol e 
as mulheres. (SILVA, 2012, p. 34)

A importância do nome era marca de certa parte da sociedade brasileira. O 
orgulho de determinada procedência, principalmente europeia, fazia as vezes de 
distinção social. Como veremos logo adiante, a ideia de um antepassado europeu 
atrelava à família, no corpo de ideias comuns entre parte dos brasileiros, uma su-
posta superioridade. Não obstante, a marcação do nome é também uma atitude 
abordada pelo autor em seu primeiro livro de memórias:

Foi da vozinha que o menino ouviu pela primeira vez a história de seu 
antepassado Jean de Fontenelle.

Era de Melun, próximo a Paris, mas de família normanda, gente de 
Rouen, ligada pelo sangue a Bernard Le Bovier de Fontenelle e aos dois 
Corneilles. Engenheiro de minas, mandou a Corte de Lisboa que procu-
rasse o ouro e a prata que se dizia haver em abundância na Serra de Ibia-
paba. Chegou ao Ceará, mais dois alemães e alguns portugueses, aí pela 
metade do século XVIII, e não saiu mais do lugar que era um aldeamento 
jesuítico de índios e que ele ajudaria a transformar em Viçosa. Encontrou 
algum ouro e o trabalhou em joias, hábil ourives que era. E descobriu ou-
tros minérios, como mica, cristal de rocha e malacacheta, para os quais, 
então, não havia uso. O microclima serrano permitiu-lhe plantar maçãs 
ao lado das jaqueiras e erguer vinhedos a pouca distância dos taperebás. 
Criou abelhas, bichos-da-seda e onze filhos de dois casamentos.

O seu nome foi preservado não apenas pelos descendentes mas-
culinos, mas também pelas mulheres, que, em vez dos sobrenomes 
dos maridos, punham nos filhos o de Fontenelle. Assim, por exem-
plo, o bisavô do menino era Joaquim Fontenelle Sobrinho, embora 
de pai chamado Gonçalo José Damasceno. (SILVA, 2012, p. 52)

A história da família é passada de avó para neto, assegurando a importância do 
nome trazido desde a França, passado até para os descendentes das mulheres, o que 
não era comum no Brasil de antigamente. Saber sobre esse fato faz parte da criação do 
menino, que também é informado sobre como foram adquiridos os lugares onde viveu.

***
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Alberto da Costa e Silva, como é comumente mencionado no meio literário, 
passou a infância entre Viçosa e Fortaleza — período da vida contado em Espelho 
do príncipe —, tendo desde cedo demonstrado muito prazer pelo estudo. Tal era 
sua dedicação que hoje é dos nomes de grande, senão a maior, relevância entre 
os africanistas brasileiros. Uma conquista que se deu pela extrema curiosidade, 
perseguindo, como ele coloca, “um assunto até onde pudesse” (p. 141).

O exímio conhecimento sobre os países do continente africano se aprofundou não 
apenas pelo prazer no estudo, mas também porque o autor realizou importantes tra-
balhos na África. Iniciando a carreira diplomática — e realizando assim o sonho do pai 
—, Alberto foi terceiro secretário na embaixada em Lisboa, tendo sob seu comando as 
relações comerciais do Brasil com Ásia, África e Oceania. No posto, organizou, entre 
1960 e 1962, algumas viagens para participar da Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a África, em Adis-Abeba (Etiópia). Fez parte também, representando o 
Brasil, das festividades da proclamação da independência de diversos Estados africa-
nos e da reunião dos principais produtores de cacau em Abidjan, na Costa do Marfim. 
Conheceu ainda Cairo, Freetown, Lagos, Luanda, entre outras cidades. Foi diplomata 
brasileiro em Lagos de 1980 a 1983, acumulando o cargo em Cotonu (Benin). 

Contudo, a proximidade com o continente africano é ainda anterior. O despertar 
do interesse na África possivelmente ocorreu a partir de uma indicação de leitura 
de um professor, que lhe apresentou Casa grande & senzala, de Gilberto Freyre. A 
leitura foi de extrema importância para o autor:

Primeiro, pela vivacidade da prosa, clara, inventiva, musical, cada frase 
a continuar naturalmente na outra. Segundo, porque o livro virava às 
avessas o Brasil que eu tinha por certo: o pecado da mestiçagem, por 
exemplo, tornava-se virtude e vantagem; os trópicos não mais diminu-
íam o homem; e o negro passava, de coadjuvante, a disputar o papel 
principal em nossa história. Terceiro, porque nela ganhavam relevo as 
cousas simples e os atos corriqueiros, como as cadeiras de balanço e 
as colheres de pau da cozinha, o catar de piolhos e a sesta — e tudo 
isso tinha enredo e compunha a vida. Quarto, porque o livro não era 
linear nem dogmático. Desenhava uma situação e a coloria com todo 
o cuidado, para, logo em seguida, avisar que podia ser diferente a 
alguns quilômetros de distância ou, no mesmo engenho, poucos anos 
depois. O patriarcalismo escravocrata era um regime econômico e um 
sistema social perverso, mas seus atores eram homens e mulheres, 
adultos e crianças, livres, libertos e escravos, cada qual com suas bon-
dades e defeitos, com os senhores a oscilarem entre a preguiça e o 
gosto do poder, a generosidade e o sadismo. A maior surpresa me 
aguardava, porém, na última página do livro: não tinha ele um remate, 
não concluía. Casa grande & senzala nos dizia adeus com uma cita-
ção sobre tênias e lombrigas. Como se lhe faltasse o último caderno. 
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Como se ficasse à espera de continuação. Corri, por isso, para Sobra-
dos e mucambos. E cresceu o meu entusiasmo. (pp. 23-4).

Em um contexto de racismo velado, o ainda estudante Alberto da Costa e Silva sur-
preendeu-se com a importância que a influência africana na construção da nacionalida-
de brasileira ganha no livro. Leitor voraz e detalhista, o agrada a prosa bem organizada 
e sem linearidade que contorna os atos cotidianos da vivência do país para construir 
um mosaico de como podemos compreender o Brasil. Sem uma conclusão definidora, 
o jovem leitor parte em busca de mais informações em outra obra de Gilberto Freyre. 

Interessante notar a responsabilidade do professor na história narrada acima. É na 
relação aproximada, a partir de uma indicação, que o aluno entra em contato com 
um livro responsável por mudar a visão de mundo do jovem Alberto. 

Aliás, grande parte da obra vai recobrir o período de formação escolar do conhecido 
africanista. Começa em 1945, época em que o “filho do poeta Da Costa e Silva”, então 
com 14 anos de idade, mudava-se do colégio dos maristas, para o Instituto Lafayette, 
onde os “dirigentes veneravam Augusto Comte” (p. 18). Nessa instituição, o autor pas-
sa por volta de três anos, sendo que no primeiro sofrera uma reprovação, sobre a qual 
a mãe só se limita a dizer: “No ano que vem, você passa, pois vai estudar a sério. Você 
estava adiantado um ou dois anos. Agora, terá colegas da sua idade.” (p. 28).

O ambiente escolar é de cooperação, os amigos trocam impressões de leitura 
constantemente, vivenciando um crescimento intelectual não incomum entre os jo-
vens que cursavam os anos mais avançados na época. Filósofos como Sartre, Weber, 
Spencer, Comte; poetas do quilate de Rilke, Valéry, Mallarmé, Drummond e Pablo 
Neruda; ou romancistas como José Lins do Rego, Thomas Mann, além de contos, 
livros de sociologia, antropologia e política são constantemente nomeados como 
presentes nessa fase da vida de Alberto da Costa e Silva.

Além das leituras, a formação como intelectual ativo, publicando resenhas, prepa-
rando ensaios, antologias e fazendo parte de jornais e revistas literárias que estavam 
muito em voga naquele período vão construindo o perfil ativo do jovem Alberto na 
vida pensante da capital brasileira da época.

A primeira encomenda para publicação, no Jornal do Brasil, é um artigo sobre o 
próprio pai, que, nessa época, encontrava-se enfermo. Uma vez saído o artigo, o 
filho chega a mostrar ao seu progenitor o texto, que devolve apenas um olhar de 
um já debilitado Da Costa e Silva.

Colaborando em revistas e periódicos culturais, o futuro diplomata entra em con-
tato com a elite intelectual da época no Brasil. Nomes como o de Manuel Bandeira, 
Lygia Fagundes Telles, Alceu Amoroso Lima e Lucia Benedetti são entrevistados e, 
em alguns casos, acabam por fazer amizade com o futuro diplomata.

Uma das aproximações mais surpreendentes é — já na época de Instituto Rio 
Branco — com o professor Guimarães Rosa. Antes de professor, um contato breve 
no Ministério da Educação e, depois, conversas nos corredores do Instituto, em 
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uma das quais o autor de Grande sertão: veredas revela a felicidade de ter lido um 
texto de Alberto na revista A cigarra.

Esses grandes nomes das artes no Brasil não param de aparecer ao longo da 
obra, pois, sendo constantemente reconhecido como o filho do poeta Da Costa e 
Silva, algumas portas se abrem para o jovem. Inclusive, após a morte do pai, o tra-
balho que consegue é indicado por importantes figuras que haviam tido relações 
de amizade com o poeta piauiense. 

Foi Alberto de Andrade Queiroz, diretor-geral da Fazenda Nacional, quem o in-
dica para ocupar a vaga na Biblioteca Nacional. Percebe-se como a influência das 
amizades familiares oportuniza ao garoto o começo de carreira na primeira chance 
no mercado de trabalho. Fato comprovado pela narrativa que Costa e Silva cons-
trói a partir da resposta de Andrade Queiroz ao pedido de emprego:

Vai ver, amanhã de manhã, o Josué Montello, diretor da Biblioteca 
Nacional. Ele está contratando jovens universitários para trabalhar na 
seção de manuscritos. Não só é grande admirador do Da Costa, mas 
foi colega de carteira de teu irmão, Mário, no Liceu Maranhense. Falei 
também com o Augusto Meyer, que foi íntimo de teu pai em Porto 
Alegre, e ele se dispõe a te aproveitar no Instituto Nacional do Livro. 
Os ordenados são razoáveis e, quer escolhas ficar na Biblioteca ou 
no Instituto, o trabalho te agradará. Como o horário nos dois lugares 
é de meio-expediente, não prejudicarás os teus estudos. O mais im-
portante, porém, é que comeces a preparar-te para o concurso para 
a carreira diplomática. É para diplomata que tens jeito e é diplomata 
o que deves ser, até porque farias o teu pai muito feliz. O Raul Bopp, 
que é o secretário do Instituto Rio Branco, está também à tua espera, 
para te orientar sobre como estudar para o concurso. (p. 63)

Tal postura na colocação trabalhista/social era comum à época, herdeira de 
estruturas que vinham desde o império e permanecem até hoje nos mais variados 
meios sociais do país. 

Outro dado importante que a citação traz é a entrada de Alberto da Costa e Silva 
no curso superior. Após terminar o colegial, ele alcança a aprovação para o curso 
de direito da Faculdade Nacional, hoje incorporada à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Após dois anos estudando na instituição, o autor teve que inter-
romper seus estudos para tratar de uma doença no pulmão.

O jovem estudante, desde muito tempo, havia colocado na cabeça que não viveria 
muito tempo. Essa sensação o acompanhou por toda adolescência, sendo diluída so-
mente quando ele já estava para se formar no Instituto Rio Branco. A doença, dessa 
forma, viria para confirmar as suspeitas do escritor, mas a família, alheia a esses pensa-
mentos, cuidava para que tudo não passasse de um pequeno incidente na vida dele.
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Para isso, foi recomendado que se mudasse para Campos do Jordão, onde o clima 
era mais apropriado para a recuperação de doenças respiratórias. A indicação da via-
gem era comum, e o número de amizades feitas pelo estudante com outros pacientes 
com o mesmo problema, no período que passa na cidade, comprova a afirmação. 

Foi no meio dessas amizades que Alberto da Costa e Silva conheceu aquela 
que seria, mais tarde, sua companheira amorosa. Vera Campos de Queiroz que, à 
época, também passara uma temporada na cidade, por conta de doença no pul-
mão. Mais interessante ainda é a coincidência das relações de amizade e familia-
res: Vera era sobrinha de Alberto de Andrade Queiroz.

A relação amorosa não começou no primeiro contato, pois Vera era noiva de um 
argentino. Aconteceu aos poucos, em Campos do Jordão, depois no Rio de Janei-
ro, tornando-se paulatinamente em algo mais sério. Nesse meio-tempo, algumas 
coisas mudaram na vida de Alberto. 

A faculdade de direito foi largada por dois principais motivos: o primeiro foi a 
não identificação com o curso; o segundo foi o tempo necessário de estudo para 
entrar no Instituto Rio Branco, meta alcançada com o sucesso do terceiro lugar nas 
provas. Além disso, publica seu primeiro livro de poesia, em 1953, intitulado O 
parque e outros poemas. 

Já nesse momento é reconhecido como hábil escritor e leitor de argúcia com-
provada. Colabora com a revista A cigarra e prepara a antologia Lendas do índio 
brasileiro, encomendada por Augusto Meyer antes mesmo que a doença levasse o 
filho de Da Costa e Silva a se ausentar por alguns anos do Rio de Janeiro.

Acabado o período de estudos para a diplomacia, Alberto da Costa e Silva fica 
por dois anos trabalhando no Brasil. Após esse tempo, é convidado por Negrão 
de Lima para trabalhar na embaixada brasileira em Lisboa. Em terras portuguesas 
é testemunha do aparelho repressivo do salazarismo e das relações que o governo 
português mantinha com as colônias africanas. 

É nesse momento que visita, em algumas ocasiões, a África, uma vez que estava 
imbuído da responsabilidade de lidar com os acordos comerciais do Brasil com 
os países do continente. Foi ainda do corpo diplomático brasileiro na Venezuela, 
Estados Unidos, Espanha, Itália, Nigéria, Colômbia e Paraguai. Exerceu o cargo 
de professor do Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas do Instituto Rio Branco 
entre 1971 e 1972 e chefiou a Inspetoria do Serviço Exterior do Ministério das Re-
lações Exteriores de 1995 até 1998.

Alberto foi o subchefe da delegação do Brasil na Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1983. Participou 
da comissão nacional para as comemorações do Centenário da Abolição da Escra-
vatura e chefiou várias delegações brasileiras em compromissos latino-americanos 
e intercontinentais. 

Em sua produção literária, encontramos por volta de quarenta livros publicados, 
entre os quais temos ensaios, poesias, memórias, adaptações e literatura infantil. 
Contudo, é nos livros que abordam a história da África que o nome de Alberto da 
Costa e Silva ganha importância no território nacional.
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O grande africanista se destaca com obras como A enxada e a lança: a África antes 
dos Portugueses, As relações entre o Brasil e a África negra, de 1822 à 1ª  Guerra 
Mundial, A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700 (Prêmio 
Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Biblioteca Nacional, e prêmio Jabuti, da 
Câmara Brasileira do Livro, 2003); Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o 
Brasil na África; Francisco Félix de Souza, mercador de escravos e Das mãos do oleiro. 

Produção tão larga e tão profunda contribuiu, e muito, para o desenvolvimento de 
um campo de pesquisa que, no Brasil, na década de 1980, estava ganhando outros 
contornos. O interesse cada vez maior nas relações entre Brasil e África expandiu-se 
e hoje encontra ressonâncias entre nomes como o de Nei Lopes, por exemplo.

As várias homenagens nos mais variados campos de atuação também acompa-
nharam a carreira do diplomata. Condecorações nacionais como Grã-cruz da Ordem 
de Rio Branco; Comendador da Ordem do Mérito Cultural; Comendador da Ordem 
Nacional do Mérito Científico; e internacionais como: Grã-cruz da Ordem Militar 
de Cristo (Portugal); Grã-cruz de Boyacá; Comendador da Ordem de San Carlos 
(Colômbia); Grã-cruz da Ordem do Mérito (Paraguai); Grande Oficial da Ordem do 
Mérito (Itália); Comendador da Ordem da República (Egito); Oficial da Ordem do 
Mérito (Camarões); Oficial da Ordem do Mérito (Costa do Marfim); Oficial da Ordem 
do Quetzal (Guatemala) — apenas para citar algumas.

***

Alberto da Costa e Silva  teve uma vida de muitas conquistas, e é parte dessa 
vida que vemos ser narrada no livro de memórias Invenção do desenho. A obra dá 
conta de um período de 16 anos da vida do autor, começando com uma menção 
à queda do governo de Getúlio Vargas, em 1945, e terminando em 1961, quando 
João Goulart já é presidente no Brasil.

O livro abarca, assim, o grosso da formação escolar do autor e os primeiros com-
promissos assumidos já como funcionário do Itamaraty. Na leitura, encontramos com 
seus colegas, familiares, escritores preferidos, contatos profissionais e lugares visita-
dos, com uma riqueza de detalhes impressionante.

No Novo Ensino Médio, um dos princípios mais importantes é a autonomia es-
perada por parte dos jovens estudantes. Essa proatividade aliada à independência 
é uma construção que se faz presente no amadurecimento tanto intelectual quanto 
emocional dos alunos. Esses jovens são motivados pelos exemplos de homens que 
foram nomes importantes em suas respectivas áreas, da mesma forma que são to-
cados pelos dramas pelos quais esses homens passaram.

Assim, as memórias de Alberto da Costa e Silva vêm em boa hora. O diplomata 
aposentado não obteve sucesso somente em sua área de atuação. Como se pôde 
ver, o intelectual não parou de se atualizar e de se apaixonar por pesquisas que co-
locaram seu nome entre um dos mais importantes pesquisadores do Brasil.

Além disso, os dramas da adolescência, sob uma ótica mais madura, permitem ao 
aluno um olhar mais introspectivo que de forma alguma o prende a uma condição 
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passiva; pelo contrário, o exemplo é de um ser que se forma e é formado pelo seu 
meio para alcançar êxito em quase todas suas empreitadas. 

Uma vez que recobre o período de formação do autor, a identificação dos alunos 
do Ensino Médio será direta, proporcionando não só interesse, mas ponderações 
pessoais sobre os caminhos profissionais que desejam traçar — assim como o jo-
vem Alberto teve que enfrentar.

Uma vida de obstáculos, com doenças, reprovação, trabalho, amores e muito 
empenho nos objetivos escolhidos. Contada a partir de um olhar sóbrio e afetivo 
que engloba uma parte significativa da vida de qualquer pessoa. Tudo, como já 
dito anteriormente, com um detalhamento minucioso.

A memória exposta é impressionante, com os nomes completos de todos os 
amigos, suas relações familiares, onde trabalharam, as leituras compartilhadas, e 
fatos corriqueiros constroem um cenário de época e de uma classe muito precioso 
para aqueles que se interessam pela história do Brasil.

Toda essa postura quase documental do livro não conduz a narrativa de forma 
exclusiva. Em alguns momentos é a memória que vira tema e revela o caminho 
percorrido para a escrita de Alberto da Costa Silva:

Após dois meses em Fortaleza, vi-me a construir na memória uma 
segunda cidade por sobre a da minha infância. Regressava as ruas 
que percorrera menino, e, mesmo quando nelas não havia uma só 
construção nova, outra era a luz, outro o perfume, outros os rumores 
domésticos, e não mais o que guardara na lembrança. Fui duas ou 
três vezes ao velho mercado. Não mudara quase nada, mas nele não 
encontrei a loja cheia de gaiolas de passarinhos, onde íamos com-
prar o sanhaço, o corrupião, o canário belga ou da terra, o sabiá ou 
o bico-de-lacre, que, sabíamos, daria alegria a meu pai. 

Na viagem de volta, debruçado na amurada do navio, fechava os 
olhos e procurava fazer com que coincidissem as linhas e os volumes 
das duas cidades. Já sabia, porém, que de cada janela se vê uma pai-
sagem diferente, ainda quando todas se abrem para a mesma praça. 
Também o meu modo de olhar e de lembrar havia mudado das calças 
curtas para as compridas. 

Lá estava o cego a tocar rabeca. Lá, onde? Na Fortaleza dos meus 
nove anos ou na Fortaleza revisitada aos dezessete? Talvez nas duas, 
copiado de uma para a outra. (pp. 51-2)

A memória é encenada na comparação que o autor faz entre as lembranças que 
tinha quando morara em Fortaleza ainda criança e a vivência construída nas férias 
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que passou em casas de parentes aos 17 anos. O olhar distanciado em reflexão, na 
viagem de volta, encontra as diferenças entre as duas experiências.

Metaforizadas no tamanho das calças (calças curtas enquanto criança e compri-
das no final da adolescência), o autor nos dá uma pista de como compreender a 
própria urdidura do texto a nossa frente. Lembrando que a primeira publicação de 
Invenção do desenho deu-se em 2007, quando o autor estava com 76 anos, po-
demos entender que a roupagem com que as memórias são revistas já não condiz 
com o mesmo olhar daqueles tempos. 

A memória, dessa forma, corresponde ao que Bergson afirma em seu livro Matéria 
e memória (2006). O filósofo francês, também diplomata, desenvolve em sua obra 
uma reflexão sobre a formação da memória no indivíduo a partir da relação que 
esse, enquanto corpo material, estabelece com o mundo perceptível. 

Para Bergson, o corpo enquanto objeto encontrado no mundo não pode querer 
formar memória dele de maneira distanciada, tentando o abarcar completamente. 
É a partir de seu lugar ocupado e das relações que esse corpo tem com o mundo 
que as memórias são construídas.

Sendo assim, a construção da subjetividade, da qual a memória é um compo-
nente, se dá na relação do corpo com o universo, entendido como espaço ocupa-
do por objetos e tempo percorrido das ações que se dão nesse espaço. 

Explicado isso, podemos entender mais profundamente o que aponta Alberto 
da Costa e Silva no trecho analisado. A memória do autor se constrói a partir das 
experiências que sua condição temporal (criança, jovem, ancião) estabeleceu com 
o mundo material. A mesma cidade é percebida por olhares diferentes, porque se 
configuram corpos (metáfora das calças) diferentes. 

Extrapolando o sentido primeiro da constatação do memorialista, como pode-
mos então perceber a construção dessas memórias por um homem de 76 anos 
sobre fatos de sua vida que se passaram quase meio século atrás?

Primeiramente, é importante entender que, na história da literatura ocidental, as 
escritas autobiográficas surgiram de uma postura confessional do autor para com o 
público. É o mundo privado que tem que ser colocado em exame para que Deus 
(neste caso, o do cristianismo) possa averiguar a correção de uma vida.

Tal afirmação tem como ponto de partida o livro de Santo Agostinho, Confissões, 
obra que inaugura de certo modo o gênero aqui analisado. A narrativa do santo é 
em direção aos céus, servindo de modelo e incentivo para todos aqueles que procu-
ram seguir em retidão os caminhos apontados pela igreja como corretos. 

Contudo, é sempre válido anotar a historicidade da obra citada, uma vez que Agosti-
nho é um sujeito construído pelo mundo medieval e dialoga com seu tempo na constru-
ção textual de si. Introspecção serve como exercício de encontro pessoal com a divinda-
de. O sujeito se revela para se encontrar com a totalidade, entendida na figura de Deus. 

Uma mudança fundamental é percebida na composição desse sujeito medieval para 
as confissões de um indivíduo pós-Renascimento. Já no século XVIII, Rousseau publica 
suas Confissões ainda como uma vida que se coloca para julgamento. No entanto, os 
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juízes passam a ser os leitores da obra, e o sujeito não caminha em direção ao todo, 
mas permanece uma vida única e indivisível no seio social.  

Outro fator que muda é a forma que essas escritas de si1 são organizadas no texto. 
Entre os séculos XVI e XVII, Izaak Walton, na Inglaterra, passa a incorporar documen-
tos, tais como cartas pessoais, para confirmar a veracidade da narrativa desenvolvida 
nas biografias. Assim, tanto biografia como autobiografia se organizam, geralmente, 
por uma sequência de dados mais ou menos estáveis nos livros do gênero.

Informações como nascimento, onde e como passou a infância, escolaridade, 
eventos considerados os mais importantes da vida da personagem biografada, apa-
recem usualmente em obra do grupo citado. Além disso, a figura biografada precisa 
ter uma vida exemplar ou de importância social. Quer dizer, biografia e autobiografia 
são interessantes na medida em que correspondem a figuras públicas cuja vida é de 
interesse de um número razoável de pessoas. 

O memorialista, já apresentado, não necessita de defesa para que compreen-
damos a atenção que tal figura tem no meio social. Contudo, a obra em questão 
aborda um período de tempo que, como já apontado, cobre por volta de 17 anos 
da vida do ex-diplomata.

Memória de um sujeito moderno; mais do que isto, contemporâneo. Momento em 
que a percepção da identidade narrativa (construída na obra) entra em crise, ou seja, 
é questionada em sua integralidade para dar lugar à fragmentação do indivíduo —, 
percebida na citação como diferença na identidade na comparação entre as cidades 
da infância e da adolescência.

O sujeito aqui não é, de forma alguma, o ideal do Iluminismo, que tem relação 
com a construção de uma ideia mais racionalista do mundo e, por conseguinte, do 
sujeito que habita esse mundo. É já um indivíduo que se constrói e reconstrói a 
todo momento, a partir dos lugares sociais ocupados, das relações estabelecidas 
e experiências vividas.

Dessa forma, o livro está longe de obras filosóficas como Discurso sobre o méto-
do, de Descartes, que revelam o pensamento (“Penso, logo existo”) como fonte da 
construção de verdades e ideias, tendo a razão como capaz de dar conta de todo 
a realidade e o sujeito que existe a partir desse pensamento. 

Mais para frente, essa razão também será colocada em dúvida, principalmente a 
partir do Romantismo, e o indivíduo, cuja crença na autonomia pela razão tem seu 
auge na filosofia iluminista, da qual Rousseau é um dos nomes mais conhecidos, 
começa a perder sua estabilidade. 

O que queremos abordar pode ser exemplificado pela própria citação da obra 
de Alberto da Costa e Silva que mostramos acima. O sujeito que se constrói a par-
tir da memória reconhece que sua identidade não é permanente, pelo contrário, 
ela é criada e recriada constantemente, conforme o trecho analisado, primeiro aos 
nove anos e depois aos 17.

1 Termo comumente utilizado na análise literária que abarca textos de teor autobiográfico, tais 
como diários, autobiografias, testemunho e textualidades que dialoguem com esse universo. 
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Se em um espaço de tão pouco tempo (menos de dez anos), a relação do sujeito 
com o mundo se transforma a ponto de suas memórias terem que ser reorganiza-
das, imagine as memórias construídas quase cinquenta anos depois. Esse sujeito 
que não é mais o mesmo, pois na modernidade a identidade se desestabiliza; ao 
voltar-se para o passado, narra não só a experiência do jovem Alberto, mas as sen-
sações que o já maduro diplomata estabelece com elas. 

Instabilidade da memória e relação material mediada pelo corpo (jovem ou ma-
duro) constituem o pano de fundo da obra aqui apresentada. E, mesmo nesse 
campo de instabilidade, algumas características fixas do campo autobiográfico 
moderno permanecem na obra.

O espantoso detalhamento de nomes, lugares e datas2 é incansavelmente traba-
lhado pelo autor ao longo da obra. Os colegas são chamados pelo nome completo 
e lembrados pela importância que ganham na vida do autor:

As meninas ocupavam a primeira fila de carteiras e parte da segunda; 
os rapazes, o resto da sala. O Aloysio Araújo de Vasconcellos, então 
o meu melhor amigo, sentava-se à minha esquerda e, ao lado dele, o 
seu primo, Mário Miraglia de Araújo; à minha direita, estavam a Lúcia 
Teresa Xavier Gomes e a Mary de Andrade Figueira; e, nos bancos de 
trás, o Romeu Jobim, o Demílson Dutra, o Renato Jobim, o Augusto 
Thompson e o Carlos Alcides de Amorim Vasconcellos. (p. 37)

A atribuição de tamanha atenção aos nomes segue duas diretrizes. A primeira é 
a extrema educação com que cada personagem aparece retratado nas páginas da 
obra. O diplomata parece falar mais alto e dar importância individual a cada um 
daqueles que são citados em suas memórias. 

A segunda é a ancoragem da memória nesses nomes. Eles servem como dados 
do real que dão legitimidade à narrativa. Ao entendermos que a memória pessoal 
é sempre uma relação com um mundo exterior a ela, a exposição desses detalhes 
garantiria um “efeito de real”3 para o leitor da obra.

Esses ancoramentos no real também passam pela enorme lista de livros que o au-
tor aponta ao longo do texto. Não só os cita, como em alguns momentos comenta 

2  Apesar de poucas datas específicas, como a da morte do pai, serem encontradas na 
obra, outros marcadores temporais são sempre trazidos ao texto para revelarem uma 
consecução de acontecimentos.

3  Título de um artigo de Roland Barthes que aborda a questão de como a narrativa utiliza-
se de certas estratégias, tais como a descrição detalhada, para dar à cena uma realidade 
que seria extrínseca a obra.
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a pertinência pessoal dessa leitura, bem como descreve discussões com outras pes-
soas sobre obra e autores importantes na época. 

A troca de experiências no mundo da arte é uma constante que segue o que 
falamos até aqui da relação da narrativa com o real. Debates, artigos de jornal, 
revistas literárias, conversas em sala de aula são partes fundamentais da vida do 
estudante, como no exemplo a seguir:

Numa segunda-feira, um dos colegas, alvoroçado, fazia correr de 
mão em mão um voluminho de Thomas Mann, As cabeças trocadas. 
Na terça, um outro nos chamava a atenção para um sujeito chama-
do Kafka, de quem lera um relato espantoso sobre a construção da 
grande muralha da China, e ficava decepcionado ao saber que dois 
ou três dentre nós já conheciam A metamorfose, O processo e O 
castelo. Na quarta, uma das amigas da música, depois de elogiar o 
Chopin de Brailovskij, que ouvira num recital na véspera, nos dava 
a ler, numa tradução datilografada, vários dos diálogos de Calígula, 
de Camus. Na quinta, era a minha vez de mostrar dois poemas de 
Bueno de Rivera, que recortara de um jornal. E no dia seguinte, 
alguém perguntava se tínhamos prestado atenção a um artigo de 
Otto Maria Carpeaux, publicado havia mais de um ano, sobre Rilke 
e a tradução que Manuel Bandeira fizera de “O torso arcaico de 
Apolo”. Como resposta, uma semana depois, aparecia, nas mãos 
de um colega, uma coleção encadernada do ano de 1942 ou 1943 
de Autores e livros, com a versão de Vinicius de Moraes da Primeira 
elegia de Duíno. (p. 37)

A percepção de um mundo real se dá na ancoragem que as obras citadas re-
velam do mundo vivido pelo personagem principal dessas memórias. Junto ao 
trecho em que cita a disposição dos lugares ocupados por cada uma da sala, os 
pormenores do cotidiano, como os dados editoriais das obras, surgem sustentan-
do a parte mais palpável da narrativa.

A outra parte pode ser vista já no subtítulo do livro: ficções da memória. Toda au-
tobiografia é uma edição intencional do autor, com o objetivo de mostrar fatos que 
compreende serem importantes na sua formação ou, ao menos, lembranças que car-
regam uma relevância afetiva.

Dessa forma, ao entendermos que todo texto possui uma intencionalidade, 
e que a seleção de fatos faz parte desse aspecto da narrativa, compreendemos 
que há, em todo texto memorialístico, por mais leal à realidade que queira ser, 
uma produção de sentido que extrapola o real. Ou como aponta Pierre Bourdieu 
(1996, p. 76):
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Produzir uma história de vida, tratar a vida como história, isto é, 
como a narrativa coerente de uma sequência significativa e coor-
denada de eventos, talvez seja ceder a uma ilusão retórica, a repre-
sentação comum da existência que toda uma tradição literária não 
deixou e não deixa de reforçar. 

Com isso queremos dizer que há um caráter ficcional que a obra produz e que não 
há neste elemento um prejuízo à constituição do texto. Pelo contrário, acreditamos 
que as possibilidades de abordagem do texto só ganham mais corpo com uma pers-
pectiva que leve tal fato em consideração.

Os limites entre o real e o fictício podem e devem ser amplamente abordados 
como fonte de percepção e entendimento do mundo artístico e suas nuances. Sen-
do um dos assuntos mais abordados pela arte contemporânea, essa relação abrirá 
várias oportunidades de aprendizado para os jovens do ensino médio. 

Além disso, a análise dessa característica permite ao professor trabalhar junto aos 
alunos a construção de discursos socialmente orientados, com o intuito de produzir sen-
tidos sobre si e sobre a realidade política que demonstram determinada ligação ideo-
lógica do autor. Como diz a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017, p. 523):

Espera-se que os leitores/fruidores possam também reco-
nhecer na arte formas de crítica cultural e política, uma 
vez que toda obra expressa, inevitavelmente, uma visão 
de mundo e uma forma de conhecimento, por meio de sua 
construção estética.

A formação de leitores habilidosos passa, também, por uma investigação da lin-
guagem subjetiva e vacilante de textos como este que vamos trabalhar. Vacilante 
naquilo que já estamos discutindo, o caráter memorialístico da obra, uma vez que 
o real narrado é suspenso, ou seja, é questionável pelas escolhas de enredo e de 
linguagem que o autor faz. Essas escolhas são, afinal, estratégias de construção de 
uma figura a ser lida pela sociedade. 

A questão, resumidamente, coloca-se como uma interrogação de quais estra-
tégias narrativas o autor lança mão para construir um personagem de si mesmo. 
Em um mundo no qual a imagem é constantemente ativada pelas redes sociais, 
a ponto de gerar monetarização da figura pública (Youtubers, digital influencers 
etc.), não seria distante do universo conhecido pelos alunos a discussão acerca da 
produção de uma autoimagem favorável. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

O diálogo com a obra literária costuma ser extremamente produtivo para os alu-
nos. Um dos frutos mais interessantes é consequência de uma aproximação mais 
subjetiva da obra, permitindo uma reflexão sobre o material sensível do livro que 
desperta os jovens para suas próprias experiências.

Pensando nessa possibilidade de aproximação, oferecemos nessa primeira ativi-
dade uma oficina literária que tenha como objetivo estimular os estudantes para a 
confecção de um texto, de preferência verbal, que coloque a memória a serviço de 
uma experiência escritural mais dinâmica.

Essa atividade exigirá dos alunos alguns esforços no sentido de interpretarem a 
obra de arte diante deles, sendo capazes de inferir sentidos por meio das pistas tex-
tuais e das conversas em salas de aula com o professor e com os colegas.

Essa atividade é pensada juntamente com o prescrito na BNCC (2017, p. 524):

Encontrar outros tempos e espaços para contemplar a escri-
ta literária, considerando ferramentas e ambientes digitais, 
além de outros formatos — oficinas de criação, laboratórios 
ou projetos de escritas literárias, comunidades de escritores 
etc. Trata-se de lidar com um fazer poético que, conforme já 
foi explicado, é uma forma de produção lenta e que deman-
da seleções de conteúdo e de recursos linguísticos variados. 
Assim sendo, essas escolhas podem funcionar como proces-
so de autoconhecimento, no ir e vir da busca das palavras 
certas para revelar uma ideia, um sentimento e uma emo-
ção, na experimentação de uma forma de composição, de 
uma sintaxe e de um léxico. Esse processo pode até mesmo 
envolver a quebra intencional de algumas das características 
estáveis dos gêneros, a hibridização de gêneros ou o uso de 
recursos literários em textos ligados a outros campos, como 
forma de provocar efeitos de sentidos diversos na escrita 
de textos pertencentes aos mais diferentes gêneros discur-
sivos, não apenas os da esfera literária. 

Ofereceremos algumas indicações de obras com as quais o professor fará o diá-
logo com o livro aqui abordado, contudo, é sempre bom lembrar que o profissional 



22

IN
V

E
N

Ç
Ã

O
 D

O
 D

E
S

E
N

H
O

dispõe da liberdade e capacidade para escolher as obras e aproximações que queira 
fazer dependendo da necessidade e dos objetivos que se colocam em sala de aula. 

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

O primeiro contato dos alunos com as questões a serem tratadas no momento de 
contato com o livro deve possibilitar uma abordagem mais livre. É importante que o 
professor aproveite o tempo de pré-leitura para chamar a atenção dos alunos para 
determinados assuntos que depois serão aprofundados na leitura da obra proposta.

Esse tipo de preparação consegue, de forma mais generalizada, direcionar o olhar 
do aluno para algum tópico e motivá-lo a refletir mais demoradamente sobre o que 
será abordado durante a atividade. 

Dessa forma, como instrui Rildo Cosson em sua obra Letramento literário (2014), 
o professor deve aproveitar ao máximo esse momento que chama de motivador, 
pois parte do sucesso alcançado no final do exercício advém da interação realizada 
na pré-leitura:

As mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que esta-
belecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir. A constru-
ção de uma situação em que os alunos devem responder a uma ques-
tão ou posicionar-se diante de um tema é uma das maneiras usuais de 
construção de motivação. (COSSON, 2014, p. 55)

Sendo assim, o tema do tempo e a relação que cada um estabelece com ele será 
abordado. Existem diversas obras que trabalham o assunto proposto, tais como mú-
sicas, pinturas, poemas, prosas, entre outros. Para essa atividade, sugerimos a músi-
ca “Sobre o tempo”, da banda mineira Pato Fu.4

Primeiramente, o professor pedirá que os alunos exponham suas percepções so-
bre a música. É importante lembrar que, por mais que a letra seja detentora de sen-
tido, ela foi pensada juntamente com o suporte musical. Por isso, aconselha-se que 
a obra seja apreciada em sua versão musicada, e não apenas a letra, para que não 
se perca nenhum aspecto da manifestação artística.

Os alunos devem se sentir livres para fazer a apreciação estética, dizer do que 
gostaram ou não, como o ritmo influenciou na apreciação e com que outras obras os 
estudantes compararam a música, ou se lembraram ao ouvir a banda de rock.

4 A música pertence ao álbum Gol de quem, de 1995, mas é facilmente encontrada em 
aplicativos de música como o Youtube e o Spotify.
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Durante essa conversa, o professor poderá direcionar, a partir dos apontamentos 
dos alunos, a atenção para a análise da letra, ressaltando principalmente a perso-
nificação da figura do tempo, tratado como “mano velho”, ou “amigo”. Junto a 
isso, é importante que o professor faça um pequeno resumo sobre o conceito de 
personificação e prosopopeia, diferenciando as duas figuras de linguagem com 
exemplos bem explícitos. 

Outra questão a ser abordada é a estrutura mais moderna da letra da música, 
que se utiliza de interjeições, apresenta ausência de rimas e uma estrutura rítmica 
mais livre que a comumente encontrada na música popular brasileira.

 A gíria “mano velho” e a comparação (outra figura de linguagem) do passar do 
tempo com a corrida de um carro sedã são também indicadores de uma estética 
mais contemporânea na estruturação da letra. 

A partir dessas características, propõe-se uma discussão sobre a visão que a 
canção traz sobre o tempo e a relação que essa voz poética estabelece com ele. 
É importante que os alunos levem em consideração as características formais do 
texto, sendo papel do professor fazer a conexão, a todo momento, entre o que 
dizem os alunos e a forma da música.

O professor então pedirá que os alunos façam um pequeno resumo daquilo que 
foi discutido e apresentado em sala de aula até o momento. Fazer um arquivo com 
essas informações poderá ser útil na consecução da atividade, bem como em um 
momento posterior e individual de rememoração do aprendizado.

Por último, a título de preparação para o contato com a obra, o professor pode 
pedir aos alunos que pesquisem sobre o autor da obra a ser lida (podendo fazer 
uso do texto de contextualização presente no final da obra). Principais obras, im-
portância para a vida literária/cultural do país e fatos marcantes de sua vida. Todas 
essas informações também serão importantes para os alunos na hora da leitura. 

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

A) Para começar a leitura da obra, o professor surpreenderá os alunos pedindo 
que eles leiam o último capítulo das memórias de Alberto da Costa e Silva (p. 257):

Alguém me disse, aliás, que eu tinha olhos de menino. Mais de meni-
no triste do que travesso. Quando me auscultava, era assim que me 
sentia: menino. Um menino no seu jardim fechado, a reinventar cons-
tantemente a vida, a multiplicar-se noutros meninos, com infâncias 
distintas da sua, mas das quais amorosamente se apossava, porque 
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as podia ter vivido. No entanto, ali, de gabardine, na saída do metrô, 
a olhar a chuva fria e com todas as feridas bem-pensadas, não me tro-
cava pelos outros que sonhara. Viver se assemelhava a podar roseiras. 

Partindo desse parágrafo, a turma será convidada a fazer uma análise pormenori-
zada das partes que o integram. Começando pela descrição que o autor toma em-
prestado de outrem, o professor deve orientar a turma a uma reflexão sobre quem 
somos e como nos vemos, tendo como motivação a compreensão de que toda 
identidade se constrói em relação ao olhar do outro.

Os alunos serão divididos em duplas e convidados a escrever, no caderno do 
colega, uma característica marcante e positiva do dono do material. A partir dessa 
anotação a atividade pós-leitura será realizada.

B) O verbo utilizado na terceira frase, “auscultar”, será o mote da segunda parte 
da atividade. O professor escolherá algumas passagens do livro nas quais o autor 
descreve de maneira mais subjetiva sua relação com os personagens e os aconteci-
mentos ao seu redor, como no trecho:

Ao levantar a cabeça, senti que estávamos ambos feridos: o punhal, 
em vez de cabo e lâmina, tinha duas pontas. Estávamos ali, sem cora-
gem para nos tomarmos pelas mãos, num jardim que se fizera inteira-
mente branco. De súbito, não havia mais nada em derredor, nem rua, 
nem prédios, nem árvores. Éramos duas figuras sombreadas na alvura 
de uma folha de papel. E foi dessa ausência de paisagem, enquanto a 
minha mesquinhez se voltava numa tristeza mansa, que ela se afastou, 
a se fingir firme e serena. (p. 86)

A partir da significação que o verbo auscultar pode ter no trecho anterior, os alunos 
serão levados a compreender que, apesar da narrativa objetiva na maioria dos trechos 
da obra, citando lugares, pessoas e leituras, o autor não se furta de deixar passar um 
tom mais introspectivo, exprimindo nas cenas uma marca de suas emoções.

A imagem do punhal de duas pontas pode ser exaustivamente trabalhada neste 
trecho. É importante lembrar que o enredo da obra, nessa altura, passa-se entre o 
narrador e Lúcia Teresa, colega de escola com a qual Alberto da Costa e Silva parece 
ter construído algum tipo de romance não realizado. 
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O professor pode aproveitar os trechos do texto nos quais aparecem os dois 
personagens aqui apresentados para analisar o desenvolvimento e desfecho da 
história entre eles, como nos capítulos vinte, 25, 26, 55 e 64.

O professor avaliará então com os alunos o desenvolvimento da história desde 
o começo, quando são apenas amigos de sala, e verá como o narrador relata o 
lugar afetivo que Lucia Teresa ocupa em sua vida. Se quiser, o professor poderá 
comparar essas passagens com as passagens sobre Vera de Campos Queiroz, com 
quem o autor de fato se casa.

Essa comparação teria como objetivo perceber as estratégias narrativas que o 
autor utiliza para explanar a relação de afeto que tem com as duas personagens. 
Principalmente, o professor deve oferecer aos alunos a oportunidade de entendi-
mento das passagens que abordam o narrador falando sobre seu próprio sentir. 

Dessa forma, o verbo auscultar ganharia essa dimensão reflexiva de extrema 
importância para a compreensão de dimensão experiencial que a história aborda: 
o olhar-se enquanto narra e se perceber como sujeito de emoções e sentimentos 
que são complexos. 

Comentário: A noção da literatura como um campo onde experiências que fogem 
do caráter meramente analítico/racional exige um tratamento que dê conta de as-
pectos subjetivos da condição humana. Estudantes na faixa etária do Ensino Médio 
estão ainda em período de descobertas sobre algumas dessas questões. Essa rea-
lidade do campo artístico é abordada na BNCC:

Está em jogo, também, nesta etapa, um trabalho mais siste-
mático com a escrita literária, o fazer poético, cujo trabalho 
é lento e demanda seleções e experimentações de conte-
údo e de recursos linguísticos variados, tendo em vista um 
interlocutor. Com isso, tais escolhas podem funcionar como 
processo de autoconhecimento, ao mobilizar ideias, senti-
mentos e emoções. (BNCC, 2017, p 524-523)

Além da metáfora (outra figura de linguagem) do punhal, a imagem do desapa-
recimento do entorno (se torna um vazio) pode gerar uma comparação com uma 
estratégia narrativa de vários filmes de temática amorosa vistos pelos estudantes. 
Perguntas que direcionam a percepção de um foco narrativo intensificado nas duas 
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figuras (Alberto e Lucia Teresa) podem ajudar os alunos na compreensão da inten-
cionalidade da estratégia.

Ao relacionar essa abordagem com as “figuras sombreadas na alvura de uma fo-
lha de papel”, os alunos serão conduzidos a refletir a construção de uma imagética 
sentimental que serve para que o leitor possa experimentar uma emoção dificil-
mente narrada por meios menos conotativos da linguagem. 

Insistir no caráter subjetivo é importante nesse momento. Ser capaz de perceber 
esse aspecto é uma habilidade de leitura importantíssima desenvolvida pelo estu-
dante. Mais do que isso, compreender a construção dessa narrativa por meio de 
figuras de linguagem e as funcionalidades delas na história é com certeza um dos 
grandes desafios da leitura literária em sala de aula.

C) Continuando com a análise da primeira citação, a ideia das várias vidas possí-
veis de se viver por meio desse ato de autorreflexão pode ser um mote importante 
para o questionamento dos limites entre o real e o ficcional na obra. Um questionário 
poderá ser utilizado para encaminhar as ponderações da turma:

• Pensando na escrita das memórias do autor, qual sentido podemos atribuir à pas-
sagem: “Um menino no seu jardim fechado, a reinventar constantemente a vida”?

• De que forma a escrita pode multiplicar a vivência do autor, a ponto de ele se 
apoderar das infâncias de outras pessoas?

• Se em “seu jardim fechado” o autor pode reinventar a vida de outros meninos, 
que certeza nós temos de que suas memórias não são uma apropriação de ou-
tras trajetórias?

• O narrador, nesse caso, é sempre confiável?

Acreditamos que essas perguntas podem ser de grande serventia para um traba-
lho que tenha como objetivo essa percepção mais afinada da construção de uma 
narrativa memorialística.

Por último, ainda pensando na imagem do jardim secreto como esse lugar de 
produção de vida e vidas, o professor questionará a razão de o narrador afirmar que 
viver se assemelha a podar roseiras.

Nesse momento, uma discussão sobre os processos de edição de texto será reali-
zada com a turma. Nesse sentido, cabe pensar a edição como corte (poda) de certas 
partes para que a vida narrada (rosa) possa aparecer de uma maneira premeditada 
pelo autor. Esse processo fará a turma inferir as consequências das escolhas dos mo-
mentos e pessoas em uma biografia.
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Junto a esse procedimento, o professor utilizará o subtítulo da obra para demarcar 
essa relação conflituosa que o autor estabelece com sua memória. O ex-diplomata 
sabe que sua memória narrada é um procedimento intencional, por isso, de certa 
forma, que ele é produtor da ficção de si. 

Comentário: Essa é uma necessária análise da função da linguagem nesse processo 
de ficcionalização da realidade, não como mentira, mas como produção do sentido 
de uma vida, com suas ações e sentimentos, a partir da percepção que o autor tem 
de si e que quer passar ao leitor. 

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Para finalizar essa etapa, todas as atividades até aqui organizadas serão de 
grande valia. Primeiramente, o professor convidará a turma a refletir brevemente 
sobre o tempo e a maneira como nos organizamos a partir dele. Quais as sauda-
des, quais os laços feitos e desfeitos, há quanto tempo não vemos uma pessoa, 
como preenchemos nosso tempo e se a maneira que o utilizamos tem relação 
com nossos planos futuros.

Essa reflexão possivelmente exigirá um exercício de abstração muito complexo 
aos estudantes, uma vez que são muito novos e a percepção da passagem do tempo 
ainda está se formando, com poucas memórias ou noções de distanciamento tem-
poral, na maioria dos casos. O professor poderá indicar marcadores mais precisos 
para que os alunos consigam realizar essa atividade.

Dados como o período que passaram em cada escola em que estudaram, mudan-
ça do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II, colegas que foram embo-
ra e que chegaram, cursos que começaram e largaram, que continuam fazendo ou já 
terminaram, formatura do Ensino Fundamental.

Fazer uma pequena linha temporal talvez colabore para que os estudantes enten-
dam que alguns marcos já foram superados, bem como a demarcação de planeja-
mentos futuros ligados a datas importantes. O relevante é oferecer uma noção da 
passagem de tempo na vida dos estudantes.

Na continuação dessa atividade, o professor pedirá que os alunos retornem ao ad-
jetivo escrito por sua dupla no momento em que estavam trabalhando a construção 
da imagem do autor a partir do olhar do outro. Como recomendado, essa caracteri-
zação seria utilizada nesse momento pós-leitura.

Ao estudante será demandado que descreva, de forma escrita e individual, algu-
ma situação de sua vida em que a característica apontada pelo colega é identificada. 
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Por exemplo, se a característica for “engraçado”, o estudante terá que descrever 
alguma memória em que ele tenha feito as pessoas rirem.

Contudo, um desafio maior será lançado aos estudantes: eles terão que construir 
a cena utilizando estratégias narrativas que ofereçam ao leitor a experiência descri-
ta no relato. Ou seja, uma vez que a característica do estudante seja “engraçado”, 
a história se construirá para que o leitor ache a situação engraçada.

Comentário: Com isso, os alunos serão instigados a procurar formas de escrita, 
figuras de linguagem e situações contidas na memória que possam dar conta do 
exigido na atividade. A mudança de alguns pormenores das situações, ou até de 
nomes, será permitida, mas o professor deve insistir na recuperação de fatos que 
realmente ocorreram com os jovens.

Dessa forma, duas habilidades serão desenvolvidas no jogo textual desenvol-
vido pelos alunos. A primeira consiste na reflexão de si a partir do olhar alheio. 
Como as qualificações têm de passar obrigatoriamente por uma caracterização 
positiva, a construção de uma autoestima ativa na observação de si no meio social 
será de grande valor para uma educação que se fundamente na construção de 
cidadãos plenos nos mais variados aspectos da vida. 

A segunda é fruto do exercício de escrita mais subjetiva, acessando estratégias 
mais refinadas para a confecção de uma narrativa com finalidades que fogem do 
usual, mas que exigem um esforço intelectual que amplia as habilidades em níveis 
de expressividade textual.

A leitura em voz em alta em sala é uma possibilidade, com a intervenção dos co-
legas para pontuarem possíveis mudanças. A escuta atenta, a recepção de críticas 
construtivas, além de uma capacidade argumentativa na defesa das estratégias 
utilizadas seriam habilidades trabalhadas nessa etapa final.

Por fim, com a anuência dos alunos, o professor pode fazer uma mostra dos 
textos pelos corredores da escola, participando os outros grupos dos trabalhos 
realizados e oferecendo aos alunos envolvidos com a atividade a oportunidade de 
serem reconhecidos como autores qualificados.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Um dos objetivos da educação básica, segundo a BNCC (2017, p. 10), é:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito 
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valo-
rização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 

É no diálogo, como aponta o documento, que o respeito e a cooperação se fa-
rão presentes de forma mais abrangente, dando espaço à escuta e ao acolhimento 
como formas de humanização das relações no campo de atuação pública. São as 
formas de se colocar discursivamente que demonstrarão a empatia dos indivíduos, 
ou seja, o reconhecimento dos lugares sociais ocupados pelos interlocutores e a 
maneira como esses lugares de fala são utilizados para gerar um ambiente de res-
peito devem ser um dos objetivos de uma educação pautada por valores políticos 
e morais democráticos. 

A atividade proposta anteriormente já apontava uma ideia de atribuições de 
sentidos de pertencimento e construção positiva de identidade no ambiente pú-
blico, uma vez que os alunos deveriam se ver a partir do olhar de colegas. Mais do 
que isso, deveriam se colocar ativamente nessa relação, produzindo um tipo de 
texto que dialogasse com aquilo que havia sido escrito por outrem.

Dessa forma, a imaginação se colocava a serviço de uma tarefa mais voltada 
para a área de português, mais especificamente literatura, sem deixar de trabalhar 
conteúdos importantes para várias disciplinas, além de trazer questões pertinentes 
ao convívio social extraescolar. 

É ainda baseado nesses valores que trazemos a atividade que nessa parte do ma-
nual será descrita. Os professores de história, geografia e sociologia serão instigados 
a participar da realização dessa atividade pensando a possibilidade de extravasar o 
texto para discussões que partem de suas especificidades, mas não se limitam a elas.

A convivência com outras identidades, culturas e pensamentos será incentivada a 
partir da pesquisa histórica e geográfica de questões específicas de determinadas 
localidades, bem como uma análise sociológica poderá engrandecer as discussões 
pautadas pela resolução de conflitos e pela construção argumentativa dos estudantes.
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 ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

A) O momento pré-leitura será direcionado para que os alunos sejam introduzidos 
à temática proposta. Dessa forma, sugere-se que os professores responsáveis pela 
atividade entreguem aos alunos uma folha com o capítulo um, artigo primeiro da 
Carta da Organização das Nações Unidas (ONU):

PROPÓSITOS E PRINCÍPIOS

Artigo 1

Os propósitos das Nações unidas são:

1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, 
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir 
os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por 
meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do 
direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situ-
ações que possam levar a uma perturbação da paz;

2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no 
respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodetermina-
ção dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimen-
to da paz universal;

3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os proble-
mas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humani-
tário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e 
às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião; e

4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns.5

A partir dessa leitura, os alunos deverão falar a respeito do conhecimento que têm 
sobre o que é a ONU, quais suas principais diretrizes, como ela atua, se já foram com-
templados com algum projeto efetuado por ela e se concordam com os objetivos 
dessa organização.

5  O texto completo pode ser encontrado no endereço <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1930-1949/d19841.htm>. Acesso em: 11 set. 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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Comentário: É importante ressaltar que a criação da ONU se dá após o fim da Se-
gunda Grande Guerra Mundial, o que geraria um diálogo sobre como o mundo estava 
no momento e quais objetivos previstos por aqueles que se esforçaram para a sua 
criação. Situar historicamente a construção do texto facilita a compreensão de seus 
objetivos e alarga os diálogos que o texto possa estabelecer com seu entorno social.

Os professores podem estabelecer uma análise sobre os verbos que se encontram 
no começo de cada um dos pontos elencados como objetivos da estruturação da 
organização. Fazer com que os alunos compreendam o processo de atribuição de 
sentido a partir deles guiará as discussões, permitindo o debate e proporcionando 
até comparações com ações desenvolvidas hoje pela ONU.

Essas ações e projetos serão apresentados no segundo momento da pré-leitura. 
Os professores poderão escolher diferentes formas de apresentar esse material aos 
alunos. Aqui, sugerimos duas abordagens: a primeira consiste em elencar no qua-
dro, ou por meio de uma folha impressa, os projetos desenvolvidos pela organiza-
ção estudada; a segunda maneira, se possível, seria levar os estudantes à sala de 
informática da instituição onde estudam, requisitando que eles entrem no site da 
ONU Brasil e pesquisem os projetos e conteúdos disponibilizados pelo endereço 
eletrônico. Será pedido aos alunos que procurem por projetos que correspondam às 
intenções declaradas na carta anteriormente lida.

Após essa pesquisa, os alunos deverão defender os motivos pelos quais atestam 
que o projeto escolhido por eles está de acordo com as diretrizes e objetivos da 
criação da Organização das Nações Unidas. 

Uma atividade paralela, se assim os professores preferirem, poderá ser feita ressaltan-
do o contrário dessa primeira atividade. Ou seja, aos alunos será pedido que pesquisem 
por projetos e ações da ONU que não correspondam aos seus princípios encontrados 
na carta. Uma defesa também deverá ser montada argumentando as razões pelas quais 
a afirmação do estudante está correta. Sugerimos que a forma escrita seja privilegiada 
nessa parte, seguida da leitura e discussão dos textos apresentados pelos alunos.

Comentário: É sempre importante ressaltar que a pesquisa deverá ser realizada 
com um nível de detalhamento mais aprofundado, exigindo dos alunos uma pesqui-
sa não só dos projetos, mas das partes envolvidas e os prejuízos e benefícios que as 
ações desenvolvidas pela ONU podem trazer. 

Dessa forma, correspondemos ao que sugere a BNCC na habilidade EM13LGG202, 
do campo de competência específica número dois, que orienta como prática docente:
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Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de 
mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem (ar-
tísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o 
modo como circulam, constituem-se e (re)produzem signifi-
cação e ideologias. (BNCC, 2017, p. 492)

Mais do que apensas analisar como circulam, a atividade dará oportunidade de 
inferir o significado de uma ação na comparação com os princípios que deveriam 
guiar o trabalho de uma das organizações mais importantes do contexto mundial. 

Comentário: O caráter ético dessa atividade deve ser relembrado a todo o momento 
pelos responsáveis, apontando como determinados documentos construídos conjun-
tamente por diversos Estados nacionais é um bem simbólico e material de extremo 
valor para a preservação da vida e do respeito entre indivíduos de todo o mundo.

B) As garantias asseguradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos6 é ci-
tada no terceiro ponto do artigo e deve ser um tema abordado na finalização dessa 
atividade de pré-leitura. O texto de introdução pode e deve ser apresentado à turma, 
gerando assim outra etapa de discussões. 

Fica a cargo do professor responsável se a atividade com os projetos escolhidos 
será realizada também à luz da declaração dos direitos humanos. Apesar de um 
exercício repetitivo, o contato com a linguagem do campo jurídico no Ensino Mé-
dio, respeitando suas características específicas, é de grande valor para a formação 
cidadã dos estudantes. 

Além disso, os textos até aqui citados fazem parte dos princípios básicos de con-
vivência política entre nações, instituições e indivíduos, o que pode ser a base para 
outras atividades que envolvam a discussão das garantias legais que organizam a 
vida em sociedade.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
(resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948.

6 A íntegra do documento encontra-se em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-
dos-direitos-humanos. Acesso em: 11 set. 2020.

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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Preâmbulo
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a to-

dos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalie-
náveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos hu-
manos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 
humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e ho-
mens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 
viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a 
mais alta aspiração do ser humano comum,

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam prote-
gidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compe-
lido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão,

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de rela-
ções amistosas entre as nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade 
e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e 
da mulher e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla,

Considerando que os Países-Membros se comprometeram a pro-
mover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal 
aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observân-
cia desses direitos e liberdades (...)

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e li-
berdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento des-
se compromisso,

Agora portanto a Assembleia Geral proclama a presente Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de 
que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em 
mente esta Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educa-
ção, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, 
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
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ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

A) Ao longo da leitura da obra de Alberto da Costa e Silva, o foco será no traba-
lho desenvolvido por ele na embaixada brasileira em Portugal, na virada da década 
de 1950 para de 1960.

Para desenvolver esse tema, já iniciado na pré-leitura, por meio dos textos relacio-
nados ao direito internacional, os alunos deverão pesquisar, muito brevemente, quais 
as funções realizadas por uma embaixada. Após essa pesquisa, os professores formu-
larão, com a ajuda da turma, um quadro geral sobre as atribuições dos embaixadores.

Comentário: A organização desses dados, não sendo o principal objetivo da ativi-
dade, ajudará os alunos a compreenderem as questões envolvidas na apresentação 
do assunto e facilitará a leitura da obra.

Na continuação da atividade, os alunos deverão ler alguns trechos de Invenção do 
desenho que contenham informações ou juízos de valor sobre o governo de Salazar 
em Portugal. Trechos como:

O mal-estar entre o governo português e a Embaixada em Lisboa e, 
a partir de determinado momento, entre a oposição portuguesa e o 
governo brasileiro parecia não se ter diluído após a saída de Álvaro 
Lins. Este chegou ao Brasil cheio de mágoa e fúria. Disposto a não 
tirar as mãos de sua máquina de escrever. E a devolver os insultos que 
diariamente sobre ele despejavam, pela imprensa, os salazaristas que 
formavam a quase totalidade da colônia portuguesa no Brasil. (p. 176)

Ou:

Preparávamos a visita oficial de Juscelino, dentro do quadro das co-
memorações do V centenário do infante d. Henrique. Tínhamos de 
atuar com cuidado porque o presidente não desejava que sua viagem 
fosse tomada como um gesto de apoio ao governo português. Visi-
taria Portugal, e não apenas Salazar, embora a este muito admirasse 
como pessoa e como político. A recomendação era a de que fizésse-
mos o possível para incluir no programa brasileiro alguns oposicionis-
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tas e refratários ao regime. Além das condecorações de praxe numa 
visita de Estado, deveríamos distinguir um bom número de artistas e 
intelectuais, muitos deles adversários do salazarismo. (pp. 186-7)

A análise dos trechos escolhidos deve passar por uma observação de como, no 
momento dos acontecimentos, uma variedade de posições antagônicas estava em 
jogo. É necessário que o texto seja analisado como produção de uma visão parti-
cular do contexto político, mas que consegue demonstrar como os personagens 
envolvidos representam convicções diferenciadas.

Comentário: O propósito desta parte é que os alunos percebam a vinculação de 
posicionamentos ideológicos na obra de arte, bem como indica a BNCC para a for-
mulação da segunda competência específica da área de linguagens:

Para desenvolver essa competência, os estudantes de En-
sino Médio precisam analisar compreender as circunstân-
cias sociais, históricas e ideológicas em que se dão diversas 
práticas e discursos. Isso significa interpretar de modo con-
textualizado tanto produções artísticas (uma pintura como 
Guernica, um romance como Macunaíma, uma obra literária 
como Terra sonâmbula, uma peça musical para coro e or-
questra como ‘Choros nº 1’ ou uma canção como ‘O bê-
bado e a equilibrista’, um espetáculo de dança como Gira 
em suas relações com a música do Metá Metá etc.) quanto 
textos de outros campos (...). (BNCC, 2017, p. 492)

A partir dos trechos citados e de outras indicações da obra sobre o assunto, que in-
tercambiam entre afetos e desafetos do governo português à época, os professores 
podem utilizar a narrativa do diplomata brasileiro para fazer um quadro contextual 
do que estava acontecendo. 

B) Junto ao material oferecido pelos professores, um trabalho de grupo será requisi-
tado à turma. Em duplas, os alunos devem procurar por informações sobre o período 
político referido. É interessante que os alunos utilizem diversas fontes de informação 
para a compilação desse material. Vídeos, podcasts, textos de jornal, artigos científicos, 
sites de base colaborativa como Wikipédia deverão fazer parte das fontes consultadas.



36

IN
V

E
N

Ç
Ã

O
 D

O
 D

E
S

E
N

H
O

Contudo, é sempre importante apontar a necessidade de uma checagem de infor-
mação e fontes por parte dos estudantes. A ética na produção de conteúdo deve ser 
priorizada, exigindo autonomia de cada aluno na construção de sentidos como uma 
responsabilidade social na disseminação de informações.

Dando continuidade a essa atividade, os estudantes deverão ler do capítulo 186 ao 
capítulo 190 de Invenção do desenho. Nessa parte das memórias, são narrados os 
fatos referentes a uma viagem que um grupo da embaixada brasileira fez à Angola, 
com o intuito de coletar informações da situação política da então colônia portuguesa.

Primeiramente, os professores farão com que os alunos percebam o papel da em-
baixada na mediação de conflitos políticos que são relacionados à denúncias de de-
sobediência dos direitos humanos. Na pesquisa sobre os atos do governo salazarista, 
a relação deste como as colônias africanas pode ganhar uma atenção maior, citando 
fatos, guerras, datas e estatísticas que embasarão a compreensão dos alunos. 

Os discentes devem comparar alguns desses dados elencados com os dois docu-
mentos lidos na pré-leitura desta atividade. Uma discussão deve ser realizada, exigindo 
sempre que os alunos explicitem os dados para legitimarem a argumentação realizada. 

As visitas da embaixada, os sujeitos “entrevistados”, os lugares visitados devem 
servir de base para a ampliação do conhecimento histórico, bem como a origem das 
pesquisas realizadas para além da narrativa. A leitura de textos históricos, geográfi-
cos e que abordem sociologicamente a questão colonial na África pode enriquecer 
demasiadamente o trabalho realizado em sala de aula.

Dessas discussões, a turma deverá compor, conjuntamente, um documento em for-
ma de relatório, no qual, colocando-se como a equipe da embaixada brasileira em visi-
ta a Angola, reportam-se as informações coletadas à Organização das Nações Unidas.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

C) Na atividade pós-leitura, os professores aproveitarão as questões trabalhadas 
até o momento e desenvolverão uma simulação de negociações diplomáticas com 
a turma. Chamados de Modelos Diplomáticos, esses exercícios são ofertados por 
variados órgãos educacionais, como escolas, universidades, e até a própria ONU, 
como podemos ver na explicação do projeto ONU Jr.:

A ONU Jr. é um modelo das Nações Unidas. Seu objetivo é expor os 
estudantes ao ambiente diplomático encontrado nos foros nos quais 
é conduzida a política internacional. Constituem-se de breves confe-
rências simuladas, com quatro dias de duração, nas quais alunos de 
diversas instituições de ensino reproduzem os procedimentos de ne-
gociação, tanto formais quanto informais, como observados no âmbi-
to dos mais importantes organismos internacionais.7

7 <https://www.onujr.com/>. Acesso em: 11 set. 2020.

https://www.onujr.com/
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Os professores podem aproveitar os vários projetos que tomam esse modelo 
pedagógico como exemplos para mostrar para a turma. Como a ONU já foi apre-
sentada, inclusive com seus princípios fundamentais, mostrar o funcionamento das 
conferências e as funções de cada ator envolvido no processo poderá ajudar aos 
alunos a compreenderem a proposta.

Dessa forma, uma preparação cuidadosa deve ser organizada, apresentando as 
características das sessões a serem realizadas em sala de aula. Esse estudo indica-
rá que a turma deve ser dividida em grupos, e que dentro dos grupos as funções 
devem ser distribuídas de maneira a preservar ao máximo a constituição de um 
debate típico desses eventos.

D) A segunda etapa é apresentar a questão a ser debatida. Como os alunos já 
foram apresentados ao tema do colonialismo europeu na África, sugerimos que 
debates referentes a esse universo sejam propostos. Para que não seja exigida 
uma pesquisa a mais dos alunos, o tema das relações entre o Portugal de Salazar 
e sua colônia Angola pode ser aproveitado.

Dessa forma, três principais grupos seriam montados. O primeiro representaria 
Portugal; o segundo, Angola; e, o terceiro, o Brasil. Uma vez que a turma já rea-
lizou a confecção de um relatório sobre o assunto, a partir do ponto de vista da 
embaixada brasileira, entendemos que faria sentido insistir nessa representação, 
inclusive utilizando o relatório já feito.

Logicamente, uma conferência nos moldes propostos é muito mais complexa, e 
atender a todos os requisitos do evento pode ser um problema. Assim, fica a cargo 
dos professores resolverem com os alunos como acontecerá o debate. É importan-
te permitir a participação da turma nessa escolha, fazendo dos discentes sujeitos 
com voz autônoma e ouvida no processo de ensino-aprendizagem.

Apesar de os debates trabalharem a oralidade em seu registro formal, é acon-
selhável que os alunos façam anotações que organizem seus tópicos argumenta-
tivos, assim como resumam as argumentações dos outros grupos. Dessa forma, 
a atividade corresponde à habilidade (EM13LGG303) de maneira abrangente, no 
que ela indica:

Debater questões polêmicas de relevância social, analisan-
do diferentes argumentos e opiniões, para formular, nego-
ciar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas 
distintas. (BNCC, 2017, p. 493)
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APROFUNDAMENTO

Um dos temas da atualidade mais discutidos na academia brasileira sobre litera-
tura são as chamadas “escritas de si”. Textos que têm por característica uma confor-
midade entre o nome do autor e o nome do personagem/narrador da obra fazem 
parte do conjunto de livros entendidos como pertencentes a esse conjunto de obras.

Diários, autobiografias, cartas pessoais, memórias, testemunhos, entre outros, fa-
zem parte do universo textual que aqui estamos apresentando ao professor que 
trabalhará com o livro exposto nesse manual. Apesar de gêneros complexos, as 
pesquisas atuais podem ajudar muito no dia a dia da sala de aula. 

Um dos nomes mais conhecidos nessa área teórica é o de Philippe Lejeune. Pro-
fessor e ensaísta francês, dedicou boa parte de sua vida analisando e publicando 
obras que abordassem as questões referentes ao universo das autobiografias, 
sendo sua publicação mas conhecida O pacto autobiográfico.

Nesse livro, o ensaísta discorre sobre um acordo que o leitor, no momento de ler 
uma obra de caráter autobiográfico, faz com o texto que se apresenta diante de seus 
olhos. Esse pacto é organizado a partir das pistas textuais que o escritor dá ao leitor, 
como os nomes idênticos do autor, na capa do livro, e o nome do personagem/
narrador central da história abordada. 

 Dessa forma, o leitor compactua com o fato de que a história ali contada se asse-
melha à vida real do autor da obra. Datas e acontecimentos de conhecimento geral 
garantem a permanência desse pacto, pois asseveram a “realidade” dos aconteci-
mentos narrados e servem também como pistas. 

Dados fornecidos na capa, contracapa e elementos paratextuais8 do livro podem 
ser abordados por aqueles que procuram trabalhar um texto com características bio-
gráficas. Em sala, esses aspectos renderiam uma ótima aula sobre observação do ob-
jeto livro, seus componentes e a importância que podem vir a ter na leitura da obra. 

No Brasil, a professora Diana Klinger é, provavelmente, o maior nome no estudo de 
obras do tipo autobiográficas. A pesquisadora analisa a produção contemporânea no 
Brasil para dar conta do que ela chama de sintoma narcisista da literatura brasileira. 

Para ela, a proliferação de obras que têm o “eu” na centralidade da narração (nar-
radores em primeira pessoa que se identificam, pelo menos no nome, com o autor) é 
um indício de uma cultura que privilegia o indivíduo em sua constituição identitária, 
com seus problemas e vantagens. Isso quer dizer que a literatura reflete, por meio da 
estrutura textual, um elemento que se encontra no seio da sociedade.

8 Para um aprofundamento na questão dos elementos paratextuais, ler COMPAGNON, 
Antoine. O trabalho da citação. 1 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
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Esse componente narcisista pode ser abordado com os alunos como reflexão do 
quadro social espetacular9 proporcionado pelas redes sociais, tão acessadas pelos 
jovens. A construção da imagem de si, a monetarização da imagem construída e a 
formulação de uma vida de felicidade no mundo digital são performances do “eu”, 
como veremos abaixo.

Outro elemento muito importante para os professores para os quais este manual 
é endereçado é o conceito performático que Diana Klinger aponta em obras que se 
encaixariam sob a designação “escrita de si”.

O texto, como uma construção intencional, é o meio que permite que o autor 
performatize um “eu” que dialoga tanto com sua cultura quanto com a história da 
literatura. Isso quer dizer que o “eu” encontrado nas obras, a partir das pistas tex-
tuais tais como situações narradas, elaboração poética da linguagem, referenciais 
utilizados, caracterização de si e dos outros, fazem parte de um “teatro escrito”, do 
qual se serve o escritor para oferecer uma versão de si calculada.

Outros dois autores muito importantes para a discussão dessas questões na litera-
tura são Roland Barthes e Michel Foucault. O primeiro, um dos nomes mais impor-
tantes da semiologia francesa; o segundo, significativo historiador e crítico cultural 
francês. Ambos publicaram, respectivamente, “A morte do autor” e “O que é um 
autor”, textos fundamentais acerca do tema.

Em seu texto, Barthes coloca em discussão, a partir das concepções teóricas 
mais importantes do meio intelectual ao qual pertence, o papel do autor na cons-
trução de sentido na obra. Questionando a AUTORidade do AUTOR em relação ao 
que a obra quer dizer, o intelectual coloca o texto e o leitor como os responsáveis 
pelos sentidos encontrados na obra.

Para Barthes (2004, p. 65), “o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte 
do autor”. É na linguagem, no texto com suas características específicas, na mani-
festação sintática e semântica da obra que o leitor deve procurar o sentido dela, da 
linguagem. Interessa, portanto, o sujeito que a escreveu, com sua história de vida, 
não necessariamente a análise do que está escrito.

Em resposta, Foucault afirma que, apesar do sujeito vivo, em carne e osso, não 
importar para a análise da obra, o nome do autor importa. O que ele formula é que 
o nome do autor pode condicionar a leitura de uma obra, imprimindo influência nos 
leitores que dela se aproximam. 

Um exemplo dessa relação é a escolha de um livro de autor já conhecido por 
determinado leitor. Ao escolher, digamos, Machado de Assis, o nome do autor, o 
conhecimento de outras obras desse mesmo autor, o conhecimento do contexto 

9 Uma obra de referência que aborda a questão da imagem na sociedade de consumo é 
Sociedade do espetáculo, de Guy DeBord, publicada pela editora Contraponto em 2007.
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no qual o autor publicou suas obras pode e deve interferir nos sentidos que o leitor 
encontrará no livro.

À luz desses textos, os professores encontrar-se-ão com Invenção do desenho 
de maneiras muito mais ricas. Podem até aproximar a obra de um clássico como Em 
busca do tempo perdido, de Marcel Proust. A mistura de memórias com ficção e 
os limites entre elas são companheiros de leitura com o livro de Alberto da Costa e 
Silva, que o cita em seu livro:

Eu voava sobre as páginas das Mil e uma noites; pelas de Proust, tinha 
de caminhar devagar. Aquelas eram comandadas pela inventiva e pelo 
mito; nessas, a memória conduzia a imaginação. Se Proust nos mos-
trava como uma lembrança podia acender-se num átimo, inesperada-
mente, tinha ela depois de ser desenrolada com paciência, para repor 
cada objeto no cenário de um outro tempo e recuperar semblantes, 
gestos, vozes e ações. E isso ele fazia sem pressa, em períodos que 
pareciam intermináveis e em parágrafos que às vezes se alongavam 
por mais de uma página. Não demorei a perceber que não caminhava 
por elas, mas, sim, dançava. Uma dança lenta, mas dança. (p. 33)

Assim como Proust, Alberto da Costa e Silva também repõe, pela memória, obje-
tos de um tempo passado, na tentativa de apreendê-los não em sua essência con-
creta, mas através de lentes de afetividade, demonstrando uma ficcionalização, não 
como mentira, mas como elaboração artística e textual de uma vida.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Rico em experiências de diferentes esferas de atuação humana, Invenção do 
desenho oferece uma gama enorme de diálogos com obras das mais variadas 
procedências, cobrindo os cinco campos de atuação social sugeridos na BNCC.

No campo da vida pessoal, os professores poderão utilizar os autorretratos de 
Frida Kahlo para uma aproximação com a obra de Alberto da Costa e Silva. Um jogo 
entre as imagens expostas pela pintora mexicana e uma projeção da subjetividade 
que se coloca por toda a pintura permitirá a discussão acerca dos discursos sobre si 
que elaboram estratégias de expressão do íntimo.

Assim como a pintora, o autor das memórias constrói sua narrativa lançando mão 
de estruturas textuais que compõem cenários mais introspectivos, apontando para 
ações reflexivas de seu pensamento/sentimento. Dessa forma, os professores terão 
obras de arte que abordam a construção de identidade e os anseios dos artistas que 
se expõem nos materiais analisados.

Projetos de selfies que sejam elaboradas a partir da discussão das imagens de Frida, 
seguidas de “postagens” que elaborem o “eu”, a partir da utilização de estratégias dis-
cursivas as quais sejam mais do campo poético da linguagem, podem funcionar como 
aprendizagem e combustível para compreensão da dimensão pessoal do estudante.

Além disso, o social pode ser acionado com debates que aprofundem o olhar dos 
estudantes para o possível narcisismo da contemporaneidade refletido na publica-
ção em massa de selfies que vemos todos os dias nas redes sociais.

No campo das práticas de estudo e pesquisa, os professores têm em mãos uma 
obra que aborda a vida escolar de um grande intelectual brasileiro. A formação 
escolar do diplomata aposentado apresenta um personagem que incansavelmente 
expõe suas leituras, a importância delas em sua vida e seus métodos de estudo.

Pesquisas e reportagens que privilegiem a construção do conhecimento em jovens 
do ensino médio podem ser comparadas com a narrativa dos momentos em que o 
narrador das memórias descreve seus métodos de estudo. Vários sites de conteúdo 
direcionado para o vestibular apresentam matérias que explicam técnicas para que 
a aprendizagem seja muito mais rica.

Sites como Brasil Escola, Mundo Vestibular, Guia da Carreira, entre outros, dispo-
nibilizam conteúdos que objetivam fornecer dicas que cobrem desde a organização 
semanal de estudos, como hábitos diversos e leitura, apontamentos sobre como 
fazer fichamentos, técnicas de memorização etc.

Pensar o aprendizado é uma tarefa complexa e mais abstrata, que exige dos estu-
dantes um esforço maior. Sugere-se que a eles seja apresentado um “passo a passo” 
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do processo de aprendizagem de algum conteúdo mais fácil de entender, e, a partir 
do experimento, construir reflexões sobre o assunto.

No campo jornalístico-midiático, aconselhamos que os professores aproveitem as 
muitas citações que a obra faz de jornais da época que o livro apresenta. Correio da 
Manhã, Última Hora, Jornal do Comércio dentre outros, servirão de fonte de pesqui-
sa e atividades na sala de aula. 

Consultando a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional,10 os exemplares desses 
jornais podem ser encontrados e levados para a sala de aula. O estudo dessas pu-
blicações pode servir tanto para preparação da aula quanto para atividades junto 
aos alunos. Uma possibilidade de atividade é escolher datas mais específicas de 
acontecimentos narrados no livro, como a morte de Getúlio Vargas, e comparar com 
a escrita memorialística de Alberto da Costa e Silva.

A outra seria comparar os jornais da década de 1950 com os jornais atuais, 
bem como a importância dos mesmos no cotidiano da nação, uma vez que eram 
meios de informação mais privilegiados à época, juntamente com o rádio. Da 
comparação, serão levantadas as características que permaneceram e as que não 
se encontram mais atualmente.

Além disso, os meios de informação hoje são muito mais numerosos e o cotejo 
dessas fontes temporalmente distintas pode enriquecer o conhecimento dos estu-
dantes sobre como era a vida em meados do século XX.

O quarto campo de atuação social, o campo de atuação na vida pública, traz, a 
partir da profissão desempenhada pelo autor das memórias, o domínio das leis in-
ternacionais e diplomáticas como possibilidades de diálogo diretamente associados 
à obra. Tratados internacionais, leis relacionadas ao asilo político (fato que ocorre 
no capítulo 151 na narrativa),11 devem ser colocadas em confrontação com as ações 
tomadas pelos membros da embaixada brasileira em Portugal. O fato de Alberto 
da Costa Silva servir no país durante o governo de Salazar acaba por enriquecer o 
livro com inúmeros exemplos de situações que envolvem o conhecimento da lei e 
o alcance dos dispositivos legais para a compreensão mais pormenorizada da obra.

Por fim, no último campo, o artístico, o número de obras de tom memorialístico na 
cultura brasileira e mundial é enorme, e oferece as mais diversas aproximações ao 
professor que se dispor a pesquisar o tema.

10 O endereço eletrônico é: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: set. 2020.

11 Um conjunto de leis internacionais pode ser encontrado no endereço: http://crianca.
mppr.mp.br/pagina-350.html. Acesso em: set. 2020.

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-350.html
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-350.html
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Um exemplo muito importante para a literatura brasileira é Boitempo, de Carlos 
Drummond de Andrade. O livro do poeta mineiro é um dos marcos entre os moder-
nistas do gênero memorialista nacional. Gênero que tem obras como Fogo morto, de 
José Lins do Rego, Um homem sem profissão sob as ordens de mamãe, de Oswald 
de Andrade, Idade do serrote, de Murilo Mendes, ou Baú de ossos, de Pedro Nava.

Recordando a infância e adolescência no campo (assim como faz Alberto nas cida-
des de Recife e Rio de Janeiro), o livro de Drummond tece a linguagem poética do 
olhar sobre uma Minas Gerais rural, provinciana e familiar. 

A comparação dos elementos comuns à prosa, no caso de Invenção do desenho, 
e comuns ao poema, no caso de Boitempo, permitirá que os professores ratifiquem 
esse conhecimento nos estudantes, podendo até acrescentar novos conceitos e in-
formações sobre a construção dos dois tipos de texto. 
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ratura brasileira — ou seja, de narrativas que tragam ao texto narradores na primeira 
pessoa — é um tipo de questionamento ao “apagamento” do sujeito nas obras 
modernistas. Esse recalque, como apontado na obra, traria a autorreferência na pri-
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no passado, ele volta agora como manifestação sintomática de uma “disfunção” 
causada pela circunstância descrita.  

Contudo, esse narrador autorreferenciado volta como um jogo irônico das possibi-
lidades da existência, no texto, de um sujeito empírico real. Isso assim é posto pois 
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eu, ou seja, o eu é performatizado pelos símbolos dispostos nas várias mídias em 
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LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: 
UFMG, 2008.

O livro discute a ideia desenvolvida pelo teórico francês de que entre o leitor e 
o texto há um pacto de confiança firmado a partir do que foi escrito e apresentado 
pelo autor. Pacto este fixado pela identidade autor-narrador-personagem, em que 
todos comungam o mesmo nome e a mesma vida.

Além disso, o autor real empírico afirma que o narrado constitui verdade e deve ser 
assimilado com base na crença dessa afirmação. Dessa forma, o autor se responsabili-
za pelo que está escrito no texto, assegurando a verdade autobiográfica da obra.  
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