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CARTA AO PROFESSOR

CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Edipar apresenta aqui este Material Digital do Professor para 
a obra Quase memória. Trata-se de uma proposta que visa a contribuir para a for-
mação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contando 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, ele pre-
cisa ser formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de 
competências e habilidades que devem ser trabalhadas 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 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 que aprender a decifrar palavras. 
Nessa perspectiva, este material será sempre uma dentre as inúmeras possibilida-
des de trabalho para a construção de um leitor autônomo.

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Quase memória 

como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua es-
cola. Disponibilizamos sugestões de atividades 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 
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e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos 
na condição 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 
escrita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar, como para a construção de cidadãos atuan-
tes na sociedade em que vivemos. 

Edipar 
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CRIADOR E CRIATURA

A vida pessoal do romancista, contista, cronista e jornalista brasileiro revela uma 
interessante trajetória tanto pessoal quanto profissional e funciona como ponto de 
aproximação de sua obra. Filho do jornalista Ernesto Cony Filho e de Julieta Moraes 
Cony, nascido em março de 1926, na cidade do Rio de Janeiro, Carlos Heitor Cony 
traz, desde muito cedo, histórias de vida felizes e tristes, capazes de criar fantasias 
na memória individual e coletiva. 

Quando criança ficou “mudo” até os cinco anos de idade, vindo a produzir as pri-
meiras manifestações de linguagem oral após um susto ou um deslumbramento ao 
ver e ouvir um hidroavião na praia. Até os 15 anos conviveu com grandes dificulda-
des de relacionamento pessoal por conta do problema de dicção, questões minima-
mente resolvidas após uma cirurgia de correção. Todas essas dificuldades, segundo 
as palavras proferidas por Carlos Heitor Cony (2014) em entrevista à Rio TV Câmara, 
lhe aproximaram muito do fascinante mundo da escrita.

Apaixonado pelo encanto da liturgia religiosa, Cony resolveu se dedicar às ques-
tões do sagrado, indo estudar por oito anos no seminário, onde aprendeu sobre 
filosofia, teologia e história da religião. No entanto, não se tornou padre, devido à 
revelação de si para si mesmo, da desilusão e incompatibilidade com o sacerdócio. 
Entretanto, continuou apaixonado pela magia dos ritos sagrados. Foi também no 
seminário, após o contato com autores marcantes da literatura mundial, entre eles 
Júlio Verne, que Cony iniciou suas primeiras atividades literárias.

Inaugurou sua carreira jornalística na Rádio Jornal do Brasil. Entre os anos 1958 
e 1960, ainda muito jovem, e publicou no Jornal do Brasil seus contos, ensaios e 
traduções. Em 1961, encaminhou-se para o Correio da Manhã, onde foi redator, 
cronista e editor.

Com o Golpe de 1964, foi preso várias vezes por conta de seu posicionamento 
crítico em relação ao que nomeou, à época, como Revolução dos caranguejos, por 
meio de artigo homônimo. O gatilho para publicação de textos sobre o período veio 
de um episódio ocorrido no dia primeiro de abril de 1964, data em que foi anun-
ciado o golpe militar. Após ser convidado por Carlos Drummond de Andrade para 
ir ver um tumulto nas proximidades da avenida Atlântica, em Copacabana – movi-
mento ocorrido em decorrência da tomada do forte desse bairro pelos militares –, 
deparou-se com a truculência de um oficial da marinha que agredia um operário que 
trabalhava no local. Esse episódio deu a Cony revolta suficiente para escrever textos 
insubordinados sobre as questões que se impuseram a partir de então.



10

Q
U

A
S

E
 M

E
M

Ó
R

IA
: 

Q
U

A
S

E
 R

O
M

A
N

C
E

Após inúmeras e cotidianas perseguições sofridas, o autor exilou-se na Europa 
e, depois, em Cuba. Em exílio, teve contato com figuras importantes do cenário 
artístico brasileiro, tais como Antônio Callado, Glauber Rocha, Flávio Rangel, entre 
outras. O autor também colaborou com textos para a revista Manchete, para a 
extinta Rede Manchete de televisão; foi cronista da Folha de São Paulo e comen-
tarista da CBN.

Na virada do milênio, Carlos Heitor Cony passou a fazer parte do grupo restrito 
de personalidades selecionadas como “imortais”. Tornou-se então membro da Aca-
demia Brasileira de Letras e, hoje, se configura como importante nome da literatura 
neorrealista no país. Cony conquistou seu lugar na literatura nacional ao longo da 
segunda metade do século XX. Lançou-se na carreira literária com o romance O 

ventre, em 1958, logo depois vieram os romances A verdade de cada dia (1959) e 
Tijolo de segurança (1960), livros que lhe renderam o Prêmio Manuel Antônio de 
Almeida e abriram caminho para uma distinta carreira literária que traria frutíferas 
premiações, como o Jabuti e o Prêmio Machado de Assis. São mais de 17 romances 
lançados, entre os quais Pilatos (1973), seu livro favorito, e, após vinte anos sem no-
vas publicações, o livro sobre o qual nos debruçamos aqui, Quase memória, uma de 
suas principais obras, vencedora do Prêmio Jabuti e considerada pela fortuna crítica 
como a maior produção do autor. O texto narra uma história inspirada nas memórias 
de Ernesto Cony Filho, pai do escritor. 

Carlos Heitor Cony, expoente da literatura brasileira, percorreu o cenário artísti-
co brasileiro com textos de vários gêneros: conto, crônica, ensaio, romances, tra-
duções e adaptações. Toda essa enorme produção o alçou como um dos grandes 
nomes da literatura do país.

***

Quase memória é um daqueles romances que contribui para o reconhecimento do 
valor literário do gênero e por isso deve ser reconhecido como instrumento para a 
experiência de leitura dos estudantes do Ensino Médio. O título já nos dá os primei-
ros sinais disso, pois, através da preocupação do autor com os sentidos que o leitor 
vai depreender dele e de seu texto como um todo, pode-se perceber que estamos 
diante de uma linguagem literária trabalhada com enorme preocupação estética. 

No processo de se abrir para a leitura, o leitor, ao recorrer aos sentidos e não 
encontrar significado possível para a ideia de “quase memória”, uma vez que o 
termo “memória” sai de seu sentido habitual, distancia-se das referências comuns 
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que possui e passa a caminhar junto ao escritor, movido pelo estranhamento cau-
sado pelo título – no bom sentido, é claro. Trata-se da primeira ação provocadora 
do romance, pois os estudantes encontrarão situações de desconforto como essa 
durante toda obra e serão levados a tirar suas leituras do modo automático e, com 
isso, vivenciar experiências significativas da prática de linguagem. 

A estratégia inicial elaborada por Cony coloca o leitor diante da possibilidade de 
reformular suas compreensões básicas de leitura, fazendo com que essa seja esti-
mulada a buscar maior complexidade. Para os estudantes do Ensino Médio, que 
necessitam mergulhar em textos de maior densidade em decorrência do processo 
educacional no qual se encontram, a obra de Cony já sinaliza esse caminho pelo 
formato dado a seu romance.

O autor abre espaço para que sua obra quebre qualquer a priori possível de 
classificação. O leitor caminha entre o texto com os sentidos abertos e, sem saber 
ao certo o que tem à frente, mergulha nas palavras do autor. O romance que apre-
sentamos é, para usar uma metáfora contida no texto, não só a luz de um balão, 
cuja estrutura se esconde por trás da iluminação, mas também a singular armação 
que o coloca em voo. 

Estruturado sob uma dinâmica de formas e gêneros textuais múltiplos, Quase me-
mória funciona como ficção no momento em que a narrativa introduz o imaginário 
criativo de Cony; como crônica, quando a agilidade de narrar e o teor irônico incorpo-
ram-se ao texto; como memória, quando as reminiscências pessoais são apresentadas 
pelo fio da causalidade e como biografia na ocasião em que os fatos e os aconteci-
mentos reais da vida do autor são apresentados como referenciais concretos. 

Esse formato híbrido alcança sentido em várias classificações, uma delas é a que 
o escritor e teórico francês Philippe Lejeune chamou de autobiográfica, na qual o 
narrador constrói com o leitor um “pacto autobiográfico”, trazendo as marcas de 
sua identidade real por meio de assinaturas pessoais dentro do texto. Após as for-
mulações e reformulações que o próprio Lejeune atribuiu ao conceito inicial, novas 
percepções surgiram para a discussão. Por “autoficção”, definiu Serge Doubrovsky 
um estilo narrativo carregado de identificação pessoal do autor, tendo como sus-
tentação uma base de estruturação ficcional. Depois de Doubrovsky, ainda vieram 
outras tantas terminologias, entre as quais estão as seguintes: “autossociobiogra-
fia”, com Annie Ernaux; “autofabulação”, com Vicente Colonna; “autonarração”, 
com Arnaud Schmitt. Entretanto, em todas as classificações, a partir de Lejeune, 
há uma característica comum: a necessidade do autor em revelar sua identidade 
pessoal no texto e, com isso, firmar um contrato biográfico com o leitor. 
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Apesar de todas as possíveis previsões para o formato adotado por Cony na con-
figuração de Quase memória, a obra se configura pelo gênero narrativo, um roman-
ce, e tem como mais surpreendente o fato de que a obra se encontra no instante 
anterior ao das coisas nomeadas, no fragmento, nas indeterminações, naquilo que 
a própria memória não consegue sintetizar sem que fiquem vazios. O próprio autor 
sinaliza essa ideia em seu texto quando fala do tempo passado.

Tempo que ficou fragmentado em quadros, em cenas que costumam 
ir e vir de minha lembrança, lembrança que somada a outras nunca 
forma a memória do que eu fui ou do que outros foram para mim 
(CONY, 2021 p. 115).

Nesse sentido, Cony é a própria obra, reproduzido pela estrutura que a constitui e, 
sobretudo, pela representação da memória de si mesmo, sendo sempre um “quase”. 

Em formato de discurso dissonante e temporalidade não linear, esta é a história 
de um tempo que a memória não resgata, não porque esse tempo não foi vivido e, 
sim, porque sendo vivido, não foi desfrutado como poderia ter sido. Segundo Henri 
Bergson, a memória é mediada pelo grau de percepção que temos no presente de 
uma imagem do passado e essa percepção gera uma lembrança mais ou menos 
forte a depender dos estímulos que a ação do presente suscita. Para Bergson, “(...) 
é do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos 
sensório-motores da ação presente que a lembrança retira o calor que lhe confere 
vida” (BERGSON, 2010, p. 179).

Se o fio que conduz a narrativa é a memória, o leitmotiv da obra é um embrulho 
recebido pelo autor, narrador-personagem, Carlos Heitor Cony, no dia 28 de novem-
bro de 1995, no Hotel Novo Mundo. 

O embrulho, que estranhamente é entregue no saguão do hotel, ocupa a narrati-
vidade da obra do começo ao fim. Carlos Heitor Cony, a partir da experiência vivida 
pelo contato com aquele objeto, revela histórias e lembranças do pai, o também 
jornalista Ernesto Cony Filho. O envelope, apesar de não conter remetente, traz ele-
mentos que Cony reconhece, após uma observação cuidadosa, como singularidades 
de seu pai, que havia falecido dez anos antes. É um reencontro que lhe produz emo-
ção e perplexidade em um só momento.

A presença paterna é resgatada pela memória logo no início da narrativa, pois o con-
tato visual com o “pacote” levou Cony a reconhecer, de imediato, a caligrafia do pai.
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Foi então que olhei bem o embrulho. A princípio apenas suspeitei. 
E ficaria na suspeita se não houvesse certeza. Uma das faces estava 
subscritada, meu nome em letras grandes e a informação logo em-
baixo, sublinhada pelo traço inconfundível: “Para o jornalista Carlos 
Heitor Cony. Em mão”.

Era a letra de meu pai. A letra e o modo. Tudo no embrulho o reve-
lava, inteiro e total. (pp. 10-11)

Um mundo de detalhes é visualizado no objeto recebido, de maneira que, por 
meio de ações sensoriais, o narrador apresenta ao leitor características típicas de 
seu pai. O formato do nó, comumente dado por ele e ali encontrado no barbante 
que embrulhava o pacote; os cheiros que vinham daquele objeto, os quais o narra-
dor associava à memória paterna; o modo de embrulhar as coisas em dobraduras 
peculiares; enfim, todas essas referências são acionadas pelo contato com o mis-
terioso embrulho.

 

Só ele faria aquelas dobras no papel, só ele daria aquele nó no bar-
bante ordinário, só ele escreveria meu nome daquela maneira, acres-
centando a função que também fora a sua. Sobretudo, só ele destaca-
ria o fato de alguém ter se prestado a me trazer aquele embrulho. Ele 
detestava o correio normal, mas se alguém o avisava que ia a algum 
lugar, logo encontrava um motivo para mandar alguma coisa a alguém 
por intermédio do portador.

Desencavava um amigo ou conhecido em qualquer lugar do mundo. 
Bastava que alguém comunicasse: “Vou à Bulgária”, ou “Vou a Juiz de 
Fora”, ele logo descobria alguém a quem mandar alguma coisa, fosse 
na Bulgária, fosse em Juiz de Fora.

Até mesmo o cheiro – pois o envelope tinha um cheiro – era o cheiro 
dele, de fumo e água de alfazema que gostava de usar, metade por 
vaidade, metade por acreditar que a alfazema cortava o mau-olhado, 
do qual tinha hereditário horror.

Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava: 
ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros. (p. 11)
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São fortes e intensas memórias revividas pela lembrança da imagem do pai, per-
sonagem principal da narrativa. É todo o exterior de um embrulho que revelava ao 
narrador o interior de suas emoções. 

As experiências da trajetória de vida de Cony com a figura paterna são colocadas 
como potencial revelador. Assim, o autor-personagem vai expor as alegrias assim 
como angústias e decepções que marcaram o relacionamento familiar. Ernesto Cony 
Filho é, para a obra e também para a vida, pois não se pode esquecer que o texto 
também é autobiográfico, personagem do mundo encantado de Cony. Encanta-
mento que se distancia da visão idealizada das coisas, para revelar as particularida-
des das relações humanas, sem, com isso, perder o lirismo e a beleza dos acordos 
afetivos que qualquer sujeito possui.

Várias são as cenas no romance em que Cony revela, por exemplo, os vexames 
que seu genitor fizera-lhe passar, como o episódio das mangas, no dia do enterro 
do pai de Motinha, padre e diretor espiritual do seminário no qual Cony estudou. 
Por outras perspectivas, muitos também são os momentos em que o autor revela 
o fascínio pela figura paterna, fato encontrado, por exemplo, na imagem do balão 
e nos momentos intensos de encantamento que essa e outras representações re-
velam na narrativa.

Nesse percurso, configurado por imagens reais e ficcionais, o leitor caminha lado a 
lado com o autor e se envolve na reflexão que este faz sobre parte de sua trajetória 
de vida. Em um só fôlego, o leitor une-se às experiências de Cony e passa a vivenciar 
com ele o processo de formação e construção de sua identidade. São 25 capítulos, 
compostos por digressões, nos quais o narrador e o leitor colocam-se diante da mol-
dura que representa a história de vida do autor, por isso, “quase biografia”. Nessas 
histórias, tornamo-nos íntimos de todos os personagens apresentados, sejam eles 
reais ou frutos da criativa imaginação do autor. 

Toda a temporalidade da obra, apesar de sinalizar o retrospecto de uma vida, 
concentra-se em menos de um dia. Entretanto, o ato contemplativo do sujeito com 
o embrulho – Cony e o suposto pacote enviado pelo pai – faz, diante da relação 
íntima e profunda, com que a duração do tempo seja dilatada e o fenômeno do 
encontro torne-se atemporal. Essa é mais uma das peculiaridades que o romance 
proporciona ao leitor: a mescla entre o tempo da enunciação, o tempo do enun-
ciado, o tempo retomado pela memória e o tempo da experiência contemplativa. 
Todos esses efeitos provocados por Cony fazem com que o leitor compreenda o 
motivo pelo qual o embrulho não deve nunca ser aberto e realmente não o é, até 
o final do livro: Cony reclama, nessa obra, o quase da experiência humana e de sua 
relação com as coisas do mundo. 
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A imprecisão do abarca uma irrealização existencial, pois o autor deixa várias pistas 
para o leitor, o espectador da leitura, projetando na obra a imagem do inacabado, 
inconcluso, daquilo que ainda pode ser, ou não foi, ou até mesmo não é. Cony fina-
liza sua obra com uma cena em que sua memória reavalia um dos principais legados 
do pai: a possibilidade de vislumbrar o futuro. 

Amanhã... amanhã vou guardá-lo, tal como o pai o deixou. Quando digo 
“amanhã” nesse tom (amanhã...) penso nele quando dizia, cada noite, 
antes de dormir: “Amanhã farei grandes coisas!” Mesmo quando não 
fazia nada, para ele o viver, o chegar à outra noite e se prometer que no 
dia seguinte faria grandes coisas era, em si, uma grande coisa. 

A promessa feita a mim mesmo de guardar o embrulho me tranqui-
liza, já não sinto o cansaço e não gostaria de encerrar esse dia, pudes-
se, eu o prolongaria, até o infinito da memória. (p. 257)

Ao final e afinal, o leitor consegue perceber, a partir de uma narrativa multifaceta-
da, quem foi a figura do pai, retomada pela memória de Cony. Ernesto era aquela 
personalidade comum, com encantos e defeitos, que sempre dava um jeito de pen-
sar no amanhã, em um dia melhor e deixar para a figura do filho um fio de esperan-
ça, um fim, “que não termina nunca, enseada escura onde a memória é âncora e luz, 
noite que vai adormecer todas as coisas que ele assinou, mas só por algum tempo, 
até que chegue o amanhã onde as grandes coisas são feitas” (p. 262). É também 
sinal de que o fim não chega, e que a vida, para ter sentido na construção de uma 
trajetória, precisa estar sempre movida por um “quase”.
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MOTIVAÇÃO DO ESTUDANTE PARA A LEITURA 

Quando se pensa nas questões que envolvem a trajetória de um estudante, co-
mumente faz-se associação às experiências especificamente intelectuais ou acadê-
micas, muitas vezes deixando de lado todos os outros aspectos que constituem a 
formação de um indivíduo. Entretanto, como dirá Larrosa, “é experiência aquilo que 
‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos 
transforma” (LAROSSA, 2002, p. 21). Nesse sentido, compreender uma trajetória 
é, antes de tudo, reconhecer todas as nuances que a permitem acontecer, fazendo 
assim da experiência a percepção e vivência sensorial das coisas que nos circundam. 
Na escola peripatética, na Grécia antiga, por exemplo, os alunos caminhavam ao ar 
livre enquanto aprendiam com seus mestres, sendo assim, a memória da aprendi-
zagem se confundia com a própria história de vida, gerando uma ampliação para a 
experiência humana.

Esses são também os pressupostos e formulações dispostos na BNCC sobre o pa-
pel da arte enquanto área do conhecimento humano na formação dos estudantes. 
Esse conhecimento

contribui para o desenvolvimento da autonomia reflexiva, 
criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão 
entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludici-
dade. Ela é, também, propulsora da ampliação do conhe-
cimento do sujeito sobre si, o outro e o mundo comparti-
lhado. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico 
que as percepções e compreensões do mundo se ampliam 
e se interconectam, em uma perspectiva crítica, sensível e 
poética em relação à vida, que permite aos sujeitos estar 
abertos às percepções e experiências, mediante a capa-
cidade de imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas 
(BNCC, 2018, p. 482).

É nesse sentido que apresentamos, para a formação leitora, o romance Quase 
memória, de Carlos Heitor Cony. Através do acesso à presente obra, os estudantes 
podem perceber como a arte literária e a linguagem estão atreladas ao projeto de 
vida e de experiência, que passam necessariamente pela relação do sujeito com o 
mundo e com si próprio. 
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Durante toda a trajetória da humanidade, as relações estabelecidas são compreen-
didas e refletidas a partir dos aprendizados que recolhemos de nossas experiências 
com as coisas do mundo e com nós mesmos. Nossas paixões, ilusões e desilusões; 
afetos e desafetos; decepções e conquistas resultam de um estar no mundo, de um 
processo de experimentação que nos coloca como agentes ou pacientes de nossas 
histórias e itinerários existenciais.

Por esses motivos, entre outros tantos, é que nos parecem essenciais os momentos 
de reflexão acerca de nossos percursos, nossas relações e o período da juventude. 
Por tudo que esse momento representa durante o processo de formação identitária, 
torna-se fase ideal para reflexão e compreensão, ainda que de forma incompleta, de 
quem somos e o do que queremos enquanto sujeitos.

Na esteira dessas reflexões é que os alunos terão motivos de sobra para conhecer 
a obra de Cony, pois a leitura de Quase memória é um encontro íntimo do leitor com 
a trajetória e a experiência de vida do autor. Cony projeta no texto as imagens das 
lembranças sobre seu pai e resgata, por meio delas, uma memória construída pela 
presença e pela ausência da figura paterna em sua vida. As reminiscências da relação 
entre pai e filho são sempre um “quase”, uma experiência que o autor busca resgatar 
por meio do contato sensorial com um momento presente que remete ao passado. 

A memória, assim estabelecida, é a possibilidade de viver, em um hoje, as certezas 
de um ontem “quase” vivido e de reconhecer a importância real daquilo com que 
nos relacionamos. A narrativa, apesar de falar do outro, torna-se instigante por nos 
levar a refletir sobre nossas próprias trajetórias, sobre nossos vazios e pertencimen-
tos, sobre o projeto de vida que desejamos construir para nossa existência social, 
profissional, educacional, amorosa e, sobretudo, subjetiva. 

Quase memória é um encontro produtivo, pois, a partir de um prosaísmo marcado 
de poeticidade, muitas das inquietações que percorrem a subjetividade humana são 
colocadas em pauta. O texto de Cony é uma provocação ao nosso estar no mundo, 
na medida em que apresenta, durante toda a narrativa, questionamentos sublimina-
res acerca de nossas ações, desejos e, também, de nossas maiores prioridades. É um 
livro que permitirá aos alunos procurarem seu lugar no mundo, apontando para as 
possibilidades de crescimento pessoal e coletivo. 

A obra permite discussões sobre os mais diversos temas, tanto os projetos de 
vida como as noções de protagonismo, iniciativa, formação cidadã e identidade. 
Quase memória disponibiliza aos estudantes o contato com uma narrativa trans-
passada por diversas formas discursivas e por diversos conteúdos temáticos, dos 
quais tirarão proveito tanto estético, pela multiplicidade discursiva, quanto ético, 
pelos assuntos abordados. Os alunos do Ensino Médio entrarão em contato com 
as experiências reais, entrelaçadas pela ficcionalidade, do relacionamento afetivo 
entre pai e filho, entre o sujeito e a sua trajetória.
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OS GÊNEROS DO DISCURSO E O TEMA

O que significa trabalhar a leitura no contexto contemporâneo?
A reformulação dos modelos de linguagem e discurso no mundo contemporâ-

neo trouxe a necessidade de se compreender e analisar em que condições ocorre 
o ato de leitura e a formação do indivíduo leitor. Sabe-se que nesse contexto de 
contínuas transformações delineou-se um universo em que o perfil do leitor e os 
modos de ler estão condicionados aos modelos múltiplos e dinâmicos de lingua-
gem. Nessa esteira, a formação leitora necessita de um diálogo muito próximo 
com essas novas formulações. 

A leitura tornou-se um fenômeno multimodal, uma vez que os contextos aos 
quais estava associada historicamente sofreram transformações agudas e passa-
ram a ser atravessados por diversos fenômenos contemporâneos da linguagem. 
O ciberespaço, a hipertextualidade, os processos multissemióticos, dentre outros 
fenômenos da atualidade, trouxeram para o campo da leitura uma explosão de 
diferentes meios e tecnologias, gerando a necessidade de formação ampla do 
indivíduo leitor no mundo contemporâneo.

Os jovens, leitores de redes sociais, nas quais circulam diversas tonalidades dis-
cursivas da contemporaneidade – gifs, memes, blogs, vlogs, Snapchat, storytelling 
etc. –, assumem o papel de intérpretes de uma realidade mais dinâmica, pois é o 
contexto de produção de linguagem mais vivenciado por eles. Entretanto, esses 
novos fenômenos discursivos precisam ser associados aos modelos tradicionais de 
linguagem para a melhor compreensão do processo comunicativo, uma vez que os 
aspectos linguísticos que surgem na atualidade são resultados das transformações 
naturais da língua. 

Sendo assim, é necessário quebrar as fronteiras que separam as novas marcas 
discursivas das formas já cristalizadas da prática leitora, estabelecendo entre os mo-
delos, um processo dialético contínuo e contíguo que vise a fortalecer a experiência 
de leitura enquanto fenômeno amplo e plurissignificativo. 

Para chegar a tal objetivo, a figura do professor como mediador e balizador desse 
encontro é fundamental, uma vez que ele possui a capacidade formativa de lidar 
com os intercâmbios que a linguagem potencializa. Cabe ao professor sinalizar e 
apresentar aos alunos os novos formatos de discursividade e os modelos clássicos 
de linguagem, tanto orais e verbais quanto híbridos. Esse caminho permitirá que os 
estudantes se tornem sujeitos ativos do percurso pelo qual as práticas da linguagem 
se desenvolvem e, com isso, leitores dinâmicos e autônomos de textos e contextos 
com os quais manterão contato durante sua trajetória de vida. 
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Tomando como pressupostos as transformações apresentadas, a BNCC estabele-
ceu, para a formação dos alunos do Ensino Médio, os seguintes caminhos:

Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as lingua-
gens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva 
analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos 
verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéti-
cas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de 
discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de cons-
trução e produção de conhecimentos, de compreensão crí-
tica e intervenção na realidade e de participação social dos 
jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estu-
dos (BNCC, 2018, p. 498).

É nessa linha que o estudo dos gêneros discursivos, sejam eles dos modelos 
tradicionais e suas reelaborações, sejam das novas formas geridas na atualidade, é 
fundamental, pois apresentam uma ampliação da perspectiva de leitura. Pensando 
nisso, entendemos que o romance Quase memória, de Carlos Heitor Cony, pro-
porcionará aos alunos um percurso frutífero, uma vez que nele se encontram dis-
tintos gêneros em diálogo, assim como novas referencialidades discursivas de alto 
valor estético. O hibridismo textual localizado na obra permite um encontro com 
os elementos da crônica, da biografia, do romance ficcional e histórico, do memo-
rial, da metanarrativa, do ensaio, da poesia, entre tantas outras marcas de discurso. 

Tendo em vista que o público-alvo em questão são alunos de Ensino Médio, é 
importante destacar que, apesar de certa complexidade na estruturação desse hi-
bridismo discursivo, os alunos já se encontram em um grau de amadurecimento 
suficiente para o contato com novas formulações e tipos textuais. Tal fato contribuirá 
para que os jovens leitores aprofundem seus conhecimentos a respeito da estrutu-
ração discursiva e adquiram melhor fruição na leitura. Então, ninguém melhor que o 
próprio Cony para oferecer-lhes todas essas nuances em uma obra tão multifacetada 
e aberta como Quase memória.

Não se deve perder de vista que o conteúdo de Língua Portuguesa, nos três 
anos do Ensino Médio, cede espaço para que as pautas específicas de Literatura 
sejam trabalhadas, o que, até o fim do Ensino Fundamental, é feito de forma com-
binada. Como sugere a BNCC, durante as práticas leitoras, os alunos do Ensino 
Médio devem: 
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contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos de 
dizer: leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e 
perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero 
do discurso e esfera/campo em questão etc.

• Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos di-
ferentes campos de atividade, seus usos e funções rela-
cionados com as atividades típicas do campo, seus dife-
rentes agentes, os interesses em jogo e as práticas de 
linguagem em circulação e as relações de determinação 
desses elementos sobre a construção composicional, as 
marcas linguísticas ligadas ao estilo e o conteúdo temáti-
co dos gêneros.

• Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas 
e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica 
de textos verbais e de outras produções culturais (BNCC, 
2018, p. 72).

Outra questão importante a ser apontada é que a leitura é um processo de agen-
ciamento de experiências tanto coletivas quanto individuais e, nesse sentido, cada 
leitura é um encontro do sujeito com ele mesmo e com o mundo. Assim, acredita-
mos que os temas potencializados pela obra são capazes de gerar não somente a 
interiorização de conhecimentos, como também proporcionar que estudantes teçam 
reflexões sobre eles e os assimilem de forma individualizada. 

Conforme estabeleceu Hans Robert Jauss, na recepção estética, “a experiência 
primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com seu efeito estético na com-
preensão fruidora e na fruição compreensiva” (JAUSS, 1979, p. 45). Sendo assim, a 
arte literária não produz apenas efeitos contemplativos, ela também funciona como 
elemento fundante por meio do qual o leitor desloca-se para o texto e passa a fazer 
parte da fruição estética proporcionada por ele. A partir desse simulacro, o leitor 
reconhece, na ficção, a condição para refletir sobre suas vivências reais e faz da ex-
periência estética fenômeno de autoconhecimento, a partir da apropriação subjetiva 
do objeto artístico.

A BNCC, ao priorizar o campo da vida pessoal como atuação da área de lingua-
gem, entende que
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as vivências, experiências, análises críticas e aprendiza-
gens propostas nesse campo podem se constituir como 
suporte para os processos de construção de identidade e 
de projetos de vida, por meio do mapeamento e do res-
gate de trajetórias, interesses, afinidades, antipatias, an-
gústias, temores etc., que possibilitam uma ampliação de 
referências e experiências culturais diversas e do conheci-
mento sobre si (BNCC, 2018, p. 488).

Nesses moldes, ao se discutir sobre trajetória pessoal e relações intersociais e 
familiares, por que não dizer humanas, a obra de Cony abre espaço para que o 
professor possa mediar uma leitura sinalizando a importância de se compreender 
como nossas experiências pessoais e coletivas fundamentam nosso caráter, nossa 
identidade e nossa percepção de mundo, sendo necessário, com isso, o reconheci-
mento do percurso que traçamos e dos projetos que desejamos construir enquan-
to projeção de vida no futuro.
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ORIENTAÇÕES E PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Este material abre espaço para que os professores trabalhem com a formação 
leitora de seus alunos, orientando-os para aulas antes da leitura da obra, durante 
o processo, assim como para o momento de retomada e problematização do con-
teúdo. Para tal, sugerimos algumas atividades por meio das quais os professores 
possam mediar diversas situações de leitura dos gêneros do discurso presentes 
na coletânea. O objetivo é promover a recepção crítica desses gêneros e a fruição 
literária, bem como o desenvolvimento de competências específicas de Língua 
Portuguesa e práticas de linguagem nos campos de atuação da vida pessoal, artís-
tico-literários, das práticas de estudo e pesquisa, do campo jornalístico-midiático 
e da atuação na vida pública.

Intencionamos promover atividades capazes de propiciarem aos estudantes do 
Ensino Médio uma maior interação/diálogo entre texto e leitor, induzindo ativida-
des de interpretação, reflexão e construção de sentidos. 

Sugerimos então, em um primeiro momento, uma atividade por meio da leitura 
da obra Quase memória. A partir dessa obra, o professor poderá discutir com seus 
alunos desde processos estruturais que configuram o gênero romance, que na 
obra em questão é funcionalizada por um hibridismo textual presente na narrativa, 
até os assuntos abordados pelo texto literário e suas associações com os seguintes 
temas: autonomia e amadurecimento pessoal – projetos de vida –, assim como 
protagonismo juvenil e formação cidadã.

Em outra etapa, indicamos, como segunda atividade, uma produção textual na 
qual os alunos poderão tanto desenvolver suas habilidades de escrita e ampliar 
suas competências na organização de ideias e difusão do conhecimento quanto 
discutir seus projetos de vida e suas trajetórias. Nesse momento, o professor terá a 
oportunidade de apresentar-lhes os formatos de gêneros de caráter pessoal-infor-
mativo, trazendo para as aulas configurações propostas pela BNCC para o campo 
da vida pessoal, que consistem no “(...) domínio de gêneros e produções como 
perfis, apresentações pessoais, relatos autobiográficos, mapas (e outras formas de 
registros) comentados e dinâmicos (...)” (BNCC, 2018, p. 510). 
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ATIVIDADE I

PRÉ-LEITURA

No primeiro processo de pré-leitura, o professor poderá apresentar o livro aos 
alunos para que tenham um primeiro contato com a obra. O contato inicial permitirá 
o reconhecimento de toda sua estruturação, desde capa, imagens, paratextos (que 
mesclam informações sobre autor e obra) até divisão e organização do conteúdo 
interno do livro. Apontamos como válido que o professor produza questionamentos 
acerca das informações adquiridas durante esse primeiro contato. 

Ainda dentro dessa perspectiva, o professor poderá perguntar quais são as noções 
que os alunos possuem sobre os gêneros literários e textuais com os quais terão con-
tato a partir da leitura. Todo esse percurso servirá para mobilizar os conhecimentos 
prévios dos alunos e fornecer as ferramentas iniciais para a compreensão do texto. 

Caminhando para um direcionamento mais específico, sugerimos, ainda durante 
o período de pré-leitura, que o professor apresente os conceitos que dialogam dire-
tamente com o texto e com os trabalhos desenvolvidos nas atividades. Nesse pro-
cesso poderão ser apresentadas tanto informações a nível estrutural, como gêneros 
do discurso, quanto informações a nível epistemológico. Sugere-se que, dentro do 
arcabouço teórico, estejam incluídos conceitos de identidade, memória, registro, 
biografia, relato, narrativa, autobiografia, autonarração, pacto autobiográfico e tan-
tos outros que o mediador julgar necessário para aprofundar os conhecimentos dos 
alunos sobre essa estrutura de linguagem artística com a qual terão contato. 

É importante que o professor transforme essa primeira abordagem em possibi-
lidade de pesquisa, sendo assim, após essa exposição inicial, os alunos poderão 
ser incentivados a pesquisar mais sobre os conceitos apreendidos em sala de aula. 
Após esse percurso, o professor poderá possibilitar o confronto das informações 
adquiridas com a realidade cotidiana dos estudantes, a fim de identificar como os 
fenômenos discutidos se associam aos projetos de formação pessoal, intelectual e 
possíveis projetos profissionais. 

Nesse prisma, desenvolvendo a noção de que um dos pontos fundamentais para a 
reflexão crítica é a análise do conhecimento prévio sobre o assunto, julgamos válidos 
questionamentos que aproximem a discussão à realidade dos estudantes. Para tal, 
pode-se fazer um questionamento no qual se busquem informações acerca de como 
os alunos percebem o romance enquanto gênero narrativo e de como percebem 
também as novas formas assumidas pelo gênero na contemporaneidade, uma vez 



24

Q
U

A
S

E
 M

E
M

Ó
R

IA
: 

Q
U

A
S

E
 R

O
M

A
N

C
E

que são modelos de discurso que dialogam muito com a cultura jovem atual. É inte-
ressante questionar, ainda, se essas configurações atualizadas permeiam a dinâmica 
cultural vivenciada por eles.

Questionamentos possíveis:

• Qual é o seu contato com textos do gênero narrativo? O romance e suas novas 
configurações, como o romance autobiográfico, o romance de viagem, o ro-
mance memorialista, fazem parte de seu universo contextual em alguma medi-
da? Vocês conhecem esses formatos?

• Os elementos apresentados são encontrados em outras manifestações artísticas 
que vocês conheçam?

• Quais representações contemporâneas vocês acreditam apresentar elementos 
semelhantes?

• Há alguma manifestação artística da realidade de vocês, independente de grupo 
etário, que possua características semelhantes aos gêneros apresentados?  

• Como vocês acham que as novas formas de tecnologia trabalham com esses 
elementos?

Em outro momento, já trabalhada a apresentação da obra, sugere-se que o pro-
fessor proponha uma pesquisa criteriosa acerca do autor e de sua importância no 
cenário artístico brasileiro. A curadoria feita pelos alunos precisa levar em conta as 
relações contextuais e os eventos pessoais que propiciaram a constituição da obra 
apresentada. Sendo assim, para uma pesquisa com melhor direcionamento, o pro-
fessor poderá indicar fontes diversas, porém seguras, nas quais os alunos encontra-
rão as informações necessárias para a coleta de dados. 

Essas etapas de pré-leitura são fundamentais tanto para o incentivo à leitura da 
obra quanto para promover um contato mais dinâmico e profundo com os gêneros 
que serão discutidos.

O site que recomendamos a seguir é apenas uma das várias possibilidades para 
obtenção de informações de modo seguro: 

 • https://www.academia.org.br/ (acesso em: 23 nov. 2020). Na página eletrônica 
da Academia Brasileira de Letras, os alunos poderão, de forma inicial, encontrar 
dados sobre a vida pessoal de Cony e a carreira acadêmica do autor. 

https://www.academia.org.br/
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Habilidades de referência desta seção: 

• (EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista di-
ferentes propósitos e projetos discursivos (BNCC, 2018, p. 508).
• (EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar proce-
dimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à 
natureza do conhecimento em questão (BNCC, 2018, p. 517).
• (EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográ-
fica, de campo, experimento científico, levantamento de dados 
etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo 
e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pre-
tendidos e demais elementos do contexto de produção, como 
forma de compreender como o conhecimento científico é pro-
duzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais 
envolvidos na realização de pesquisas (BNCC, 2018, p. 517).
• (EM13LP32) Selecionar informações e dados necessários 
para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes 
fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonoma-
mente esses conteúdos, levando em conta seus contextos 
de produção, referências e índices de confiabilidade, e per-
cebendo coincidências, complementaridades, contradições, 
erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma a 
compreender e posicionar-se criticamente sobre esses con-
teúdos e estabelecer recortes precisos (BNCC, 2018, p. 517).

LEITURA

Como sugere a BNCC para o campo artístico-literário, os alunos devem contem-
plar as múltiplas funções da linguagem estética, pois

O exercício literário inclui também a função de produzir cer-
tos níveis de reconhecimento, empatia e solidariedade e 
envolve reinventar, questionar e descobrir-se. Sendo assim, 
ele é uma função importante em termos de elaboração da 
subjetividade e das inter-relações pessoais. Nesse sentido, 
o desenvolvimento de textos construídos esteticamente – 
no âmbito dos mais diferentes gêneros – pode propiciar a 
exploração de emoções, sentimentos e ideias que não en-
contram lugar em outros gêneros não literários (e que, por 
isso, devem ser explorados) (BNCC, 2018, p. 504).
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Partindo das orientações estabelecidas no documento, no momento de apre-
ciação da obra Quase memória, sugerimos que o professor pratique uma leitura 
com os alunos. Sendo assim, o professor poderá promover, em formato de estudo 
dirigido, uma leitura que seja acompanhada de orientação, a fim de que se de-
senvolva a compreensão completa da obra através de uma análise detalhada dos 
capítulos e das configurações nela constituídas.

Todavia, esse processo de orientação não deve substituir a leitura individual do 
aluno. É preciso considerar a importância desse momento, uma vez que o texto 
literário, pelo aspecto polissêmico, permite uma experiência subjetiva da interpre-
tação dos sentidos nele dispostos. Sendo assim, sugere-se que a leitura da obra 
seja feita de forma individual e nos horários extraclasses. Entretanto, as orienta-
ções sobre o desenvolvimento e o aproveitamento da leitura deverão ser promovi-
das em sala de aula, visando à melhor fruição dos estudantes através de reflexões 
propositivas. Para esse momento de estudo dirigido, a mediação do professor du-
rante o processo é fundamental e deverá pautar-se na organização dos alunos para 
a atividade leitora e para as reflexões acerca de cada processo estabelecido. Isso 
poderá ser feito por meio de agendamentos que prevejam discussões periódicas 
sobre cada etapa previamente definida.

 

Caminhos sugeridos:

De início, o professor poderá discutir sobre alguns elementos que precisam ser 
identificados no texto para garantir uma leitura mais produtiva. Um dos aspectos 
importantes a ser destacado e que facilitará esse processo inicial é a indicação dos 
recursos linguísticos que estruturam os gêneros que foram mesclados na obra. 

1. O professor poderá lançar mão, por exemplo, do conceito de “pacto au-
tobiográfico”, já apresentado, para sugerir aos alunos que identifiquem na 
obra a relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem.

2. Em um segundo momento, o professor, além de indicar as marcas da auto-
biografia, poderá apresentar aos alunos algumas estratégias discursivas de 
textos de caráter memorialista, como as seguintes: a circularidade narrativa, 
que inicia a história em tempo presente, desdobra-se em longas digressões 
e flashbacks para depois retornar ao presente da enunciação; a quebra de li-
nearidade; os vazios ou lapsos discursivos típicos de narrativas de memória.
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3. Sugere-se, ainda, que o professor apresente a conexão que o autor estabele-
ce entre a ficcionalidade e a realidade. É importante que o educador aponte 
para os alunos que a identificação dessa conexão é fundamental para com-
preender a maneira como Cony modela as características de seu discurso 
ficcional. Deve ficar claro para os alunos que a ficção é a natureza primária de 
um romance e que os elementos da realidade utilizados na obra são formas 
a partir das quais Cony estabelecerá uma relação de diálogo entre a repre-
sentação artística e a realidade.

 

Pode-se dizer que a leitura de um texto elaborado a partir de uma estruturação 
híbrida como Quase memória possibilita aos leitores a apreciação estética de diver-
sas formas de representação discursiva e, nesse sentido, contribui significativamente 
para a ampliação e construção do conhecimento. 

Habilidade de referência desta seção: 

(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/
escuta de textos literários, percebendo diferenças e even-
tuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de 
apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e 
aguçar a perspectiva crítica (BNCC, 2018, p. 525).

PÓS-LEITURA

Levando em conta que o processo de leitura é também um fenômeno inter-
-relacional, após a conclusão do procedimento de leitura e das reflexões acerca 
dos aspectos estruturais e temáticos que configuram a narrativa, propomos uma 
atividade na qual os alunos estabeleçam contato com distintas representações do 
mesmo objeto, explorando novas análises e significados a partir de óticas diversifi-
cadas presentes nos códigos comunicativos. Segundo Irene Machado, professora, 
especialista em Comunicação e Semiótica, “onde quer que haja língua, linguagem, 
comunicação, haverá signos reivindicando entendimento. Isso quer dizer que ha-
verá problemas semióticos à espera de análise” (MACHADO, 2003, p.24).  
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Trata-se então, de estabelecer, aqui, um processo de leitura pela via da semi-
ótica, entendendo que esse caminho traz grandes contribuições para o processo 
de aprendizagem, uma vez que a leitura, assim configurada, atualiza estratégias 
já consolidadas ao mesmo tempo que possibilita a aquisição de outras lingua-
gens, trazendo novas informações, releituras, reconfigurações e entendimentos. 
Esse processo permite ao estudante a ampliação da percepção estética a partir de 
linguagens distintas de um “mesmo” objeto. 

Esse percurso também segue a indicação da BNCC no que tange à experiência 
dos estudantes com as formas de linguagem.

Considerando que uma semiose é um sistema de signos 
em sua organização própria, é importante que os jovens, 
ao explorarem as possibilidades expressivas das diver-
sas linguagens, possam realizar reflexões que envolvam 
o exercício de análise de elementos discursivos, compo-
sicionais e formais de enunciados nas diferentes semio-
ses – visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras 
(música, ruídos, sonoridades), verbais (oral ou visual-mo-
tora, como Libras, e escrita) e corporais (gestuais, cênicas, 
dança). Afinal, muito por efeito das novas tecnologias di-
gitais da informação e da comunicação (TDIC), os textos e 
discursos atuais organizam-se de maneira híbrida e multis-
semiótica (BNCC, 2018, p. 486).

Seguindo os pressupostos apresentados, a primeira atividade que sugerimos para 
o momento de pós-leitura é o trabalho com a adaptação cinematográfica da obra 
Quase memória. O filme homônimo dirigido por Ruy Guerra, um dos mais impor-
tantes diretores do cinema brasileiro, lançado em 2018, é uma adaptação de caráter 
autoral que sinaliza uma potencialidade interessante de contribuições para o ensino 
a partir do letramento multissemiótico.

A partir da película, o professor poderá explorar um diversificado campo de co-
nhecimento, lançando mão de elementos que possibilitem diálogos e confrontos, 
tanto entre os elementos estruturais que configuram os dois gêneros – como, por 
exemplo, os signos que caracterizam a linguagem cinematográfica e os fenômenos 
discursivos constituídos na linguagem literária – quanto os caminhos percorridos 
por cada linguagem na representação dos mesmos temas. 
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Com o intuito de proporcionar um encontro interessante e um ambiente de tro-
cas de informações, o professor poderá reunir-se com os alunos para assistirem 
ao filme em um local adaptado à atmosfera do longa. Essa proposta é relevante, 
pois transforma a atividade em um encontro lúdico ao mesmo tempo que subme-
te os alunos a uma necessária imersão no contexto de reprodução da linguagem 
cinematográfica. Vale ressaltar que todo processo de experimentação é funda-
mental para garantir a percepção apurada dos elementos da linguagem, então, 
assim como a leitura individualizada da obra possibilitou uma experiência estética 
específica, a ambientação para a experiência com a linguagem cinematográfica é 
de suma importância para que ocorra semelhante mergulho experiencial.

Outro aspecto crucial a ser levado em consideração é que a primeira apreciação 
da obra cinematográfica ocorra de forma livre e sem interrupções, a fim de que os 
espectadores não quebrem o fluxo contínuo na narrativa, aspecto muito relevante 
para a proposta fílmica.

Os momentos subsequentes ao da apreciação da obra devem ser utilizados para 
produzir reflexões acerca das diferenças e semelhanças percebidas pelos alunos em 
decorrência do contato com as duas formas de discurso. O professor poderá ela-
borar um conjunto de perguntas organizadas estruturalmente com a finalidade de 
provocar a análise dos discursos. A pergunta inicial poderá atender questões mais 
subjetivas e, dessa forma, trazer as primeiras impressões. Pode-se iniciar indagando 
aos alunos o que acharam do filme e, após as primeiras reverberações, o questioná-
rio pode ser mais direcionado aos aspectos que envolvem a análise intersemiótica.

Questionamentos possíveis:

•  Como é feita a abordagem, na ficção cinematográfica, das questões temáticas 
discutidas na obra de Carlos Heitor Cony?

•  O título da obra tem efeito semelhante na peça cinematográfica?
•  Como a questão do conflito entre realidade e ficção é configurada no cinema 

e quais são as diferenças e semelhanças entre os discursos nesse aspecto es-
pecífico? 

•  Estar diante de novos códigos de linguagem alterou a apreciação estética?
•  Quais novos signos de linguagem introduzidos pelo cinema são considerados 

fundamentais para a compreensão?
•  A experiência com as imagens, a trilha sonora, os frames, o ritmo, o foco da 

câmera, a linguagem corporal dos atores, todos esses recursos, dentre outros 
tantos, modificaram a primeira experiência com a obra? Como e por quê?
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• (EM13LGG101) Compreender e analisar processos de 
produção e circulação de discursos, nas diferentes lingua-
gens, para fazer escolhas fundamentadas em função de in-
teresses pessoais e coletivos.

• (EM13LGG103) Analisar o funcionamento das linguagens, 
para interpretar e produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).

• (EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos proces-
sos de remidiação de produções multissemióticas, multimí-
dia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de parti-
cipação e intervenção social (BNCC, 2018, p. 491).

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA A SEÇÃO

Indicamos como referência colaborativa três mídias distintas que podem ser utiliza-
das em diálogo com as discussões propostas. A primeira é a faixa musical “Autobio-
grafia”, do Rapper X, do grupo musical Câmbio Negro, na qual o autor desenvolve 
sua trajetória musical associada à sua formação identitária; disponível no seguinte link:

• https://www.rappratodos.com.br/2018/06/x-cambio-negro-um-homem-so-2001.
html (acesso em: 21 nov. 2020).

Originada no final da década de 1980 e até hoje no ar, a série de animação norte-
-americana Os Simpsons é mais uma das possibilidades de aproximação. É possível 
lançar mão de alguns trechos do episódio “Desabafo de uma dona de casa furiosa” 
para um diálogo direto com questões sobre autobiografia e projeto de vida. A série 
também é uma ótima ferramenta de análise social, pois a animação é uma paródia 
do estilo de vida da classe média estadunidense. 

Por fim, destinamos aqui um espaço a um dos maiores escritores da literatura 
argentina, Jorge Luis Borges. Seus contos mergulham profundamente nas ques-
tões que envolvem memória e o entrelaçamento entre ficção e realidade. Sendo 
assim, a fim de promover mais um diálogo possível, sugerimos a leitura do conto 
“O outro”, presente em O livro de areia (Companhia das Letras, 2009), no qual o 
autor, margeando a questão da autobiografia, cria um intercâmbio com elementos 
da realidade e da fantasia. 

https://www.rappratodos.com.br/2018/06/x-cambio-negro-um-homem-so-2001.html
https://www.rappratodos.com.br/2018/06/x-cambio-negro-um-homem-so-2001.html
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POTENCIAL INTERDISCIPLINAR

Este material sinaliza a possibilidade de interconexão da área de Linguagens 
e suas Tecnologias, a partir do campo artístico-literário, no qual se desenvolve o 
texto selecionado, com a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, envol-
vendo conhecimentos da História – noções de referencialidade, fatos e registros, 
temporalidade, memória, resgate cultural etc.; –, Filosofia – noções de moral e 
ética, compreensão do ser no mundo, individualidade e identidade – e Sociologia 
– questões inter-relacionais, configurações de vínculos afetivos das relações huma-
nas e sociais. Todas essas disciplinas podem favorecer o desenvolvimento de uma 
percepção aguçada e crítica dos jovens sobre quem eles são e sobre a sociedade 
em que vivem.
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ATIVIDADE II

O caminho até então percorrido configurou-se como proposta de diálogo en-
tre os leitores e a obra Quase memória de Carlos Heitor Cony. Diálogo que 
possibilitou análises, compreensões e reflexões sobre a obra. Foram sinalizadas 
trajetórias para que os alunos fossem levados, a par e passo, ao encontro com os 
temas e as estruturas que dimensionam o texto do autor. Muitas são as marcas 
que ficam como registro quando se pensa em um processo de diálogo entre o su-
jeito e a arte, muitas são as reflexões e as ampliações proporcionadas por even-
tos assim. Entretanto, o processo não se finaliza nesses moldes, pelo contrário, 
abre uma cadeia de novas possibilidades de fruição. Sendo assim, partindo dessa 
perspectiva é que propomos, para o momento, um trabalho de registro para que 
os alunos possam produzir, semelhante ao que realizou Cony, uma escrita de si, 
uma narrativa de testemunho a partir da qual se resgatem percursos, marcas e 
subjetividades mergulhadas em espaços e tempos da lembrança. Para tal, indi-
camos como gênero textual o memorial, formato discursivo oportuno para que 
os alunos, a partir do relato de memória, expressem suas formações identitárias, 
seus percursos de vida, suas descobertas, seus encontros e desencontros, seus 
desejos realizados, suas frustrações, ou seja, toda uma gama de emoções e re-
presentações que só uma escrita que se direciona ao interior do próprio sujeito 
é capaz de resgatar. 

É exatamente nas linhas sinalizadas acima que caminham as orientações da BNCC, 
uma vez que o documento preconiza, no campo da vida pessoal,

 

(...) o domínio de gêneros e produções como perfis, apre-
sentações pessoais, relatos autobiográficos, mapas (e ou-
tras formas de registro) comentados e dinâmicos, almana-
ques, playlists comentadas de produções culturais diversas, 
fanzines, e-zines (esses três últimos também considerados 
na esfera artístico-literária), entre outras possibilidades 
(BNCC, 2018, p. 510).

Esses domínios servem de parametrizações que, segundo o documento, devem 
organizar e garantir a progressão dos alunos dentro do processo de formação, 
com vista, dentre vários outros aspectos, à compreensão do “saber sobre si, tendo 
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em foco a retomada da trajetória de formação (aprendizagens mais significativas, 
dentro e fora da escola, interesses, potências e necessidades)” (BNCC, 2018, p. 
510). O autoconhecimento, o domínio de si e das próprias emoções, coloca os es-
tudantes como protagonistas de sua própria existência. Sendo assim, entendemos 
que a construção de um texto como o memorial é uma excelente oportunidade de 
colocar os alunos em contato com gêneros que possibilitem esses reconhecimen-
tos e potencializem projetos e desejos futuros.

A essência do memorial, como sugere o étimo do termo do qual deriva, é a me-
mória, matéria bruta que se estrutura pelo acionamento dos pontos significativos 
de uma história. O escritor angolano Mia Couto em “Nas águas do tempo”, conto 
do livro Histórias abensonhadas (Companhia das Letras, 2012), deixa transpare-
cer a ideia de que a memória rejuvenesce o passado para acenar o porvir. Sendo 
assim, a construção de projetos que auxiliem na percepção do indivíduo de sua 
trajetória de vida, acionando a perspectiva pessoal para a reflexão e construção 
de um projeto de futuro e de possibilidades, é um caminho extremamente signifi-
cativo para aqueles que já possuem muito sobre o que falar e reconhecer e ainda 
precisam formular e reformular experiências vindouras.

PRÉ-LEITURA

Aconselhamos, para esse momento inicial, que o professor mobilize a participa-
ção dos alunos para discutirem algumas questões relacionadas à trajetória de vida, 
ao contexto do jovem na contemporaneidade e às perspectivas futuras, enfim, às 
circunstâncias que envolvem diretamente o estar no mundo e o viver em sociedade. 

Esse convite é um caminho de abertura que poderá suscitar o interesse dos alunos 
a desenvolverem discussões que envolvam o conhecimento acerca da própria his-
tória de vida e das relações a ela associadas. É também reconhecimento do mundo 
do outro, relatado a partir das narrativas de vida dos colegas, com as quais poderão 
exercer sentimentos de empatia e afinidades, acionados pelas dimensões que essas 
experiências adquirem no contexto social e relacional. 

Sabendo que, muitas vezes, a questão do medo e da timidez de falar sobre si é 
um entrave, para facilitar a participação e o comprometimento dos alunos em expor 
suas histórias, o professor poderá iniciar a atividade com um breve relato sobre si, 
pontuando os momentos mais significativos de sua vida e traçando, a partir deles, um 
perfil sócio/histórico/identitário de sua personalidade, a fim de mostrar aos estudan-
tes como essa construção interfere em suas escolhas e em suas projeções. Após esse 
relato inicial, o professor poderá lançar mão de questionamentos que direcionem as 
falas e as reflexões sobre as questões a serem trabalhadas. 
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– Qual é a memória mais antiga que você tem sobre sua vida?
– Por que você acredita que esse evento ficou registrado como primeira memória?
– Quais são as pessoas que estão envolvidas nessa lembrança?
– Aconteceu algo que marcou a sua vida ou que lhe deixou algum trauma? Ou 

que lhe trouxe muitas alegrias? 
– Sua identidade é marcada de alguma maneira por esses eventos?
– Você se considera constante ou mutável? 

Todos esses questionamentos e outros tantos que porventura surjam durante 
o encontro facilitarão a aproximação dos alunos ao gênero por meio do qual vão 
relatar suas experiências. Esse exercício de relato oral é, de um lado, um processo 
de interação e compartilhamento e, de outro, a fruição intelectual do discurso da 
narrativa sobre si.  

LEITURA

Após todo o processo de discussão e reflexão sobre as questões que envolvem as 
trajetórias de vida e experiências dos alunos, o professor poderá requisitar que eles 
pesquisem e leiam alguns textos relacionados ao gênero autobiográfico, como me-
moriais, diários, autobiografias etc. O professor deverá recomendar que os alunos 
identifiquem nesses textos os elementos comuns às escritas que envolvem relatos 
e memórias. Esse processo permitirá que eles se familiarizem, mais profundamente, 
com as características que configuram o gênero.

Para a produção do memorial, o professor precisa indicar algumas proposições 
que podem sugerir um caminho reflexivo para a produção textual.

Percurso sugerido:

1. Construa, se possível, um resgate genealógico de seus referenciais de família. 
Ele poderá servir como processo de recuperação da ancestralidade e como 
processo de autoidentificação e afirmação. É possível que esse percurso sina-
lize valores, traços, referências e experiências culturais significativas. Neste 
ponto, podemos contar com conhecimentos do campo da Biologia (Ciências 
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da Natureza e suas Tecnologias), como hereditariedade, biótipo e fenótipo, 
mas também de conceitos sociológicos (Ciências Humanas e Sociais Aplica-
das), considerando a compreensão do espaço social em que se vive.

2. Registre alguns marcos temporais a fim de criar, não uma cronologia, mas pon-
tos de referência com os quais você possa confrontar acontecimentos históri-
cos e sociais que, porventura, estejam, direta ou indiretamente, imbricados à 
sua trajetória de vida ou à de seu grupo familiar.

3. Faça uma lista com os acontecimentos mais marcantes de sua vida, positivos 
ou não, pois, a partir desses acontecimentos, será possível expor as marcas 
de sua subjetividade no texto e, dessa forma, proporcionar um efeito estético 
capaz de aproximar o leitor de suas composições. Assim o leitor se transfor-
ma também em espectador da sua existência. Lembre-se de que a memória 
é instrumento de reconfiguração de pertencimento e ausências, assim sendo, 
possui a capacidade de registro da identidade humana.

4. Não se esqueça de que além das questões que envolvem temporalidade, uma 
escrita sobre si também está assentada nas ideias de espacialidade, ou seja, 
questões territoriais. Sendo assim, lance mão de todos os recursos que envol-
vem essa representação espacial. 

5. Analise os deslocamentos físicos e territoriais como reflexos para mudanças 
internas.

6. Analise o contexto familiar como ambientação subjetiva.
7. Reflita sobre o espaço escolar como formação acadêmica e pessoal. Aprofun-

de as questões que envolvem direito à educação e cidadania. Reflita sobre a 
escola enquanto espaço de convívio social e formação de cidadãos.

As reflexões advindas dessas proposições e outras tantas possíveis poderão subsi-
diar os alunos no processo de feitura do texto.

PÓS-LEITURA 

Por fim, após todo esse processo de desenvolvimento da escrita por parte dos alu-
nos e a análise e correção por parte professor, sugerimos mais dois percursos finais. 

O primeiro seria a apresentação do resultado final da escrita, realizando uma 
leitura presencial e coletiva dos trabalhos desenvolvidos. Esse processo sinaliza 
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grande interação, pois traz à tona o compartilhamento de vivências e experiên-
cias individuais, mas, ao mesmo tempo, comuns e identificáveis, tendo em vista 
o pertencimento a um mesmo grupo etário. É, sem dúvida, um ótimo momento 
para trazer à baila o fortalecimento dos vínculos de afetividade e de coletividade 
entre os alunos. 

Levando em conta a multimodalidade atual que fornece várias opções para di-
vulgação e registro de memória, sugere-se, para a etapa de finalização dessa ati-
vidade, que o professor desenvolva com os alunos um processo de reprodução 
do memorial em novos modais, com o intuito de aproximar a composição feita 
do contexto de linguagem e discurso desses discentes, buscando, com isso, dar 
sequência ao trabalho desenvolvido com a escrita do memorial. Nessa esteira, 
sugere-se que os alunos adaptem o trabalho aos gêneros com os quais eles se 
identificam e têm contato diário, como Snapchat, One minute, Storytelling etc., 
com o objetivo não só de trazer afinidade com o processo de elaboração, mas 
também de transformar a própria ferramenta de divulgação em representação de 
identidade pessoal, contextual e histórica.

Habilidades de referência desta seção: 

• (EM13LP19) Apresentar-se por meio de textos multimo-
dais diversos (perfis variados, gifs biográficos, biodata, 
currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digi-
tais (ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de si mes-
mo de formas variadas, considerando diferentes situações 
e objetivos. 

• (EM13LP20) Compartilhar gostos, interesses, práticas cul-
turais, temas/problemas/questões que despertam maior 
interesse ou preocupação, respeitando e valorizando dife-
renças, como forma de identificar afinidades e interesses 
comuns, como também de organizar e/ou participar de gru-
pos, clubes, oficinas e afins (BNCC, 2018, p. 511).

SUGESTÃO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR PARA A SEÇÃO

Indicamos como referência colaborativa o livro O diário de Anne Frank (Record, 
1995), um best-seller da literatura mundial com o qual o professor poderá dialogar 
com tudo aquilo que foi discutido até então. A obra é o relato, em diário, da menina 
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judia Anne Frank sobre os momentos vividos em confinamento em decorrência da 
perseguição dos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do triste fim 
de Anne, sua memória e o registro daquela experiência ficaram eternizados nas 
páginas literárias.

POTENCIAL INTERDISCIPLINAR 

Acenamos, aqui, para o rico diálogo que se pode desenvolver intercambiando a 
área de Linguagens e suas Tecnologias, com destaque para o campo artístico-literário 
– por meio do qual se desenvolve Quase Memória – com a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas. A partir do trabalho com os conceitos de memória, ancestralida-
de e resgate histórico, é possível subsidiar interessantes propostas interdisciplinares. 
Nessa perspectiva, em conjunto com as matérias de História, Filosofia e Sociologia, 
podem ser conduzidos projetos que agucem tais noções em consonância com a per-
cepção de passado, presente e futuro em seus contextos macro e micro. Levando em 
consideração essas diferentes escalas de observação, torna-se possível propiciar ao 
alunado o desenvolvimento de uma percepção de mundo ampliada.
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APROFUNDANDO

No mundo contemporâneo, atravessado por diferentes formas de comunicação, 
os jovens são instados a todo o momento a reconhecerem os diversos contornos 
que compõem o universo linguístico e a partir deles compreenderem os significa-
dos transpostos. Seja no campo literário, nas artes plásticas, na música; seja nos 
campos da dança, da performance; seja ainda na linguagem publicitária, propa-
ganda, jornal, rádio; seja nas imagens técnicas, eletrônicas, no campo da fotogra-
fia, do cinema, da televisão; seja, até mesmo, em referências de hipertextualidade 
como as ferramentas do ciberespaço, enfim, qualquer que seja o canal desenvolvi-
do para o discurso, a linguagem e seu contexto de representação são campos de 
constantes diálogos e hoje, mais do que nunca, processo carregado de semiotiza-
ção. Como sugere Rojo,

O fato de que a linguagem não ocorre em um vácuo social e, por-
tanto, textos orais e escritos não têm sentido em si mesmos, mas in-
terlocutores (escritores e leitores, por exemplo) situados no mundo 
social com seus valores, projetos políticos, histórias e desejos cons-
troem seus significados para agir na vida social. Os significados são 
contextualizados. Essa compreensão é extremamente importante 
no mundo altamente semiotizado da globalização, uma vez que pos-
sibilita situar os discursos a que somos expostos e recuperar sua 
situacionalidade social ou seu contexto de produção e interpreta-
ção: quem era o interlocutor projetado etc. Tal teorização tem uma 
implicação prática, porque possibilita trabalhar em sala de aula com 
uma visão de linguagem que fornece artifícios para os alunos apren-
derem, na prática escolar, a fazer escolhas éticas entre os discursos 
em que circulam. Isso possibilita aprender a problematizar o discurso 
hegemônico da globalização e os significados antiéticos que desres-
peitem a diferença (LOPES & ROJO, 2004, p. 37, grifo).

Nesse sentido, o papel institucional da escola e do professor é fundamental para 
a formação de sujeitos intérpretes de sua realidade e conscientes dos processos 
que fundamentam suas experiências de leitura. A busca pela capacitação de lei-
tores críticos aptos a decifrar os mais distintos recursos discursivos passa, neces-
sariamente, pela exposição desses alunos à maior diversidade de formulações da 
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linguagem contemporânea. Quase memória é um romance que trabalha com ele-
mentos contemporâneos de linguagem como é o caso da autobiografia, fenômeno 
estético que garante uma leitura interpretativa a partir das questões que envolvem 
a constituição da subjetividade e as experiências humanas. 

As construções da subjetividade humana são experiências que atravessam o cor-
po e é nele que ficam as marcas de uma existência. O artista Francis Alÿs, ao rea-
lizar uma performance na qual empurrava um grande bloco de gelo pela Cidade 
do México e deixava pelas ruas um rastro de água proveniente do gelo derreti-
do, que iria secar em poucas horas, tornou a experiência um fenômeno que para 
muitos trazia um vazio de significado. Todavia, quando se pensa detidamente na 
performance, percebe-se que as marcas que precisavam ficar não eram os rastros 
deixados pela água do gelo nas ruas e, sim, as marcas que ficariam no corpo e na 
memória do sujeito que experimenta uma realização. 

É levando em conta essa simbologia e tudo o que foi apresentado neste mate-
rial que reconhecemos o potencial da obra Quase Memória como instrumento de 
aprendizagem para que os alunos do Ensino Médio aprofundem suas experiências 
educacionais, sociais e humanas a partir da vivência literária e também, a partir das 
marcas que essa vivência, sem dúvida, deixará na memória. 
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