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ZV O Roberto Carlos diz que quer ter um milhão de amigos. 

Acho isso uma loucura… (risos) Como você vai dar conta? Quan-

tidade, não é o caso não.

AD Qual é o critério? Qual é o parâmetro de amizade? Eu cos-

tumo pensar que amigo é um sujeito com quem eu marco um 

chope de vez em quando. Não uma vez, mas regularmente, be-

be-se, almoça-se, alguma coisa assim. Qual é o seu critério para 

falar desses três ou quatro casais lá em Porto Alegre? E também 

do seu grupo de amigos, Zuenir, qual é? Tem a ver com a co-

mida? Tem a ver com esse convívio de jantares? É gente que 

frequenta sua casa e vice-versa?

LFV Às vezes, são amigos antigos. No meu caso, num dos ca-

sais com os quais a gente convive, ele era meu amigo de infân-

cia. E depois que se casou continuou amigo. Outros são amigos 

mais ou menos recentes. E aí é mais em função de jantares, dos 

vinhos. Mas depende, depende muito. 

ZV Há os amigos queridos com quem a gente acaba conviven-

do pouco. Por exemplo, o Ziraldo é um amigo querido e a gente 

se fala mais por telefone, mais para reclamar que não se vê há 

muito tempo. Às vezes, tem essa coisa de você não exercitar a 
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O tempo: um certo mês de julho. 
O lugar: uma fazenda em Areal, 
município do Rio de Janeiro. Os 
protagonistas: Luis Fernando 
Verissimo e Zuenir Ventura, dois 
dos maiores escritores brasileiros 
da atualidade. O enredo: um 
bate-papo sobre amizade, família, 
paixões, política e morte.

São esses os elementos 
que compõem o livro Sobre o 
tempo, que você tem agora em 
mãos. Uma composição muito 
bem costurada por um terceiro 
personagem, o jornalista Arthur 
Dapieve, que mediou a conversa 
e pôde colher belas refl exões e 
confi dências. Amigos de longa 
data, Verissimo e Ventura não 
se furtaram a navegar por águas 
profundas quando a prosa 
precisava fi car mais pesada, 
mas também relembraram boas 
histórias, que fazem deste livro 
u ma obra reveladora, divertida 
e emocionante.

LUIS FERNANDO VERISSIMO é gaúcho e 
nasceu em 26 de setembro de 1936. 
Cronista consagrado e colunista de O 
Globo e O Estado de S. Paulo, é dono 
de uma vasta obra literária que 
inclui livros infantojuvenis, de 
humor, quadrinhos, crônicas e 
romances publicados em mais de 
15 países. Entre seus best-sellers 
estão: Os espiões, Borges e os 
orangotangos eternos, As mentiras 
que os homens contam, O analista 
de Bagé, Comédias da vida privada e 
Comédias para se ler na escola.

ZUENIR VENTURA nasceu em Além 
Paraíba, Minas Gerais, em 1.º de junho 
de 1931. O jornalista e premiado 
escritor é colunista de O Globo e tem 
vários livros publicados no Brasil e 
no exterior, entre eles, 1968 — O ano 
que não terminou, Chico Mendes — 
Crime e castigo, Mal secreto e Cidade 
Partida. Em 2008, recebeu da ONU 
um troféu por ter sido um dos cinco 
jornalistas que “mais contribuíram 
para a defesa dos direitos humanos 
no país nos últimos 30 anos”. Foi 
eleito para a Academia Brasileira de 
Letras em outubro de 2014.
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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Agir apresenta este Material Digital do Professor para a obra 
Sobre o tempo. Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a formação de lei-
tores 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, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competên-
cias e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e pro-
jetos 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 Sobre o tempo 
como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua es-
cola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia comentada para 
poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e diversifi-
cando 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. 



8

SO
B

R
E

 O
 T

E
M

P
O

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.

Agir
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CARTA AO PROFESSOR

CARO EDUCADOR,

Há uma frase creditada a Vinícius de Moraes que diz: “Não fazemos amigos, re-
conhecemo-nos”. Fácil perceber a porção de espontaneidade tão característica ao 
autor, e difícil discordar do pensamento, mesmo tentando imprimir um discurso dis-
tanciado, como se fosse possível falar de amizade sem que se coloque um pouco de 
calor ao tema.

Determinar o momento em que uma amizade nasce é mais difícil ainda. Conhecer 
uma pessoa, afeiçoar-se a ela, ouvir suas histórias, tristezas e alegrias, seus sucessos 
e fracassos, fazem parte de um movimento tão grande e sutil, que datar exatamente 
quando nos tornamos próximos a alguém é tarefa ingrata.

Contudo, algumas pessoas acabam conseguindo apontar os primeiros encanta-
mentos, as conversas e ligações que estabelecem com um outro alguém que até 
o momento não fazia parte do cotidiano, nem remotamente. E esse é o caso dos 
autores envolvidos na obra que apresentamos neste material de apoio.

Foi por volta de 1990, em Paris, que Zuenir Ventura e sua esposa, Mary Ventura, jun-
tamente com um grupo de amigos, visitaram o apartamento da família Verissimo, e se 
impressionaram com o que viram. Estava ali, sob os cuidados do pai, Luis Fernando, e 
da mãe, Lúcia Helena, uma família entrosada, em que o afeto e o humor eram visíveis. 

O encontro foi marcante dos dois lados. Além disso, os encontros por conta das 
feiras literárias, palestras, entre outras ocasiões, foram estreitando a relação. Mas 
afinidades foram descobertas prontamente, conforme as palavras de Luis Fernan-
do Verissimo:

Sei que foi uma simpatia instantânea. Eu sempre tive uma certa pre-
ocupação porque eu tenho essa dificuldade de expressão, a introver-
são e tudo mais. Eu sempre tenho medo de que as pessoas não identi-
fiquem quando eu simpatizo com elas. E eu não consigo me expressar 
muito bem. Mas acho que no caso, ali, houve uma simpatia de lado a 
lado. Depois, naquela mesma noite, nós saímos para jantar. (p. 26)

As duas famílias, a partir daí, jamais deixaram de se falar, criando uma proximidade dig-
na das verdadeiras amizades. E este foi um dos motivos pelos quais os escritores foram 
convidados a participarem do projeto do livro. Outro motivo é a carreira de conquistas 
que os dois construíram, com muitos prêmios e reconhecimento nacional e internacional. 
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Nascido em 1931, Zuenir Ventura é natural de Além Paraíba, cidade fronteira en-
tre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pouco tempo depois do nascimento, a família vai 
para Ponte Nova, ainda na Zona da Mata mineira. Na nova cidade, Zuenir passa a 
estudar em um colégio semi-interno, com o objetivo de virar padre, por escolha da 
mãe, religiosa fervorosa.

 Mudou-se com a família para Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, aos 11 
anos, e começou a trabalhar como pintor com o pai. Por conta da origem humilde, 
sempre precisou trabalhar, tendo sido contínuo de banco, faxineiro e balconista. Na 
escola em que estudava, fez um acordo para que não tivesse que pagar as mensali-
dades: lecionava no primário pela manhã, e estudava à noite.

Essa atividade revelou sua paixão pela docência. Esse foi o motivo para, em 1954, 
no Rio de Janeiro, iniciar o curso de Letras Neolatinas na Faculdade Nacional de 
Filosofia, hoje incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi 
aluno de Manuel Bandeira e Alceu Amoroso Lima. No final do curso, indicado por 
um professor, começou a trabalhar como arquivista, no jornal Tribuna da Imprensa.

Ali sua carreira no jornalismo começou, segundo o próprio jornalista, por uma 
questão que fugia à sua vontade:

Um dia, escrevi um artigo sobre Albert Camus, o artigo teve certa 
repercussão. Surgiu a lenda que o contínuo do arquivo era um gênio 
(risos). Acabei indo para a redação, resistindo, porque eu não queria 
ser jornalista.1

Como podemos ver, foi a escrita sobre uma figura do campo filosófico que impul-
sionou a carreira de Zuenir Ventura. Após quatro anos no ramo, conseguiu bolsa de 
estudos no Centro de Formação dos Jornalistas de Paris. Na capital francesa conhe-
ceu uma das amizades que mais marcaram sua vida intelectual, Joaquim Pedro de 
Andrade, cineasta conhecido no Brasil, diretor de filmes como Garrincha: a alegria 
do povo, Macunaíma, O padre e a moça e Os inconfidentes.

De volta ao Brasil, em 1963, fez parte do grupo fundador da Escola Superior de 
Desenho Industrial, que hoje é parte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Exerceu o cargo de professor de Comunicação Verbal, permanecendo no 
posto até o início dos anos 1980.

Durante esse tempo, não se distanciou do jornalismo. Entre 1963 e 1969, traba-
lhou em vários veículos midiáticos: no Correio da Manhã, foi editor internacional, tra-

1 Tirado de entrevista concedida ao site do Sesc São Paulo. Endereço eletrônico: https://
www.sescsp.org.br/online/artigo/7305_ENTREVISTA+ZUENIR+VENTURA. Acesso em: set. 
2020.

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7305_ENTREVISTA+ZUENIR+VENTURA
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7305_ENTREVISTA+ZUENIR+VENTURA
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balhou como diretor de redação da revista Fatos & Fotos, foi chefe de reportagem 
da revista O Cruzeiro e editor-chefe da revista Visão, no Rio de Janeiro.

Após publicar 12 reportagens sobre os anos 1960 para a Editora Abril, no final de 
1969, voltou a trabalhar na revista Visão até 1977, mudando para a revista Veja; nas 
duas, exerceu o cargo de chefe de redação. Em 1981, foi trabalhar para a revista 
IstoÉ, saindo de lá em 1985 para trabalhar no Jornal do Brasil, mais especificamente 
na revista Domingo.

Como jornalista, ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo e o Prêmio Vladimir Her-
zog, pela série de reportagens sobre Chico Mendes, ativista ambiental assassinado 
no Acre. Pelo livro Cidade partida, ganhou o cobiçado Prêmio Jabuti de 1995, na 
categoria Reportagem.

Entre as várias publicações, além das já mencionados, encontramos obras como 
Inveja: mal secreto, de 1998, Crônicas de um fim de século e 70/80 Cultura em trân-
sito — da repressão à abertura, junto de Heloísa Buarque e Elio Gaspari, e 1968 : o 
ano que não terminou, provavelmente a obra mais conhecida do autor.

O último livro mencionado foi inspiração para a produção da minissérie Anos re-
beldes, produzida pela Rede Globo, e vendeu mais de quatrocentos mil exemplares. 
Com várias publicações pelo Brasil e pelo mundo, podemos entender a importância 
de Zuenir Ventura para a literatura e para o jornalismo brasileiros.

Essa importância foi reconhecida oficialmente pela ONU, em 2003, quando re-
cebeu um troféu, junto com quatro outros jornalistas, por serem os que “mais 
contribuíram para a defesa dos direitos humanos no país nos últimos trinta anos”. 
Em 2010, a Associação dos Correspondentes Estrangeiros o considerou o jorna-
lista do ano.

Por fim, e não menos importante, Zuenir Ventura assumiu a cadeira número 32 da 
Academia Brasileira de Letras, ocupada anteriormente por Ariano Suassuna. Foi em-
possado em março de 2015, fruto da eleição acontecida no ano anterior. 

O outro escritor é Luis Fernando Verissimo. Suas crônicas estão presentes na maio-
ria das salas de aula brasileiras, pelo manejo da língua, digna da tradição de cronis-
tas brasileiros, e pelos temas abordados sempre com um humor refinado e um olhar 
microscópico, o qual percebe as miudezas da vida cotidiana em prol da reflexão das 
peculiaridades humanas.

Nascido em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936 (cinco anos mais novo 
que Zuenir Ventura), é filho do reconhecido romancista Erico Verissimo com Mafal-
da Halfen Volpe. Nasceu em lar privilegiado, cercado de livros e próximo a figuras 
muito importantes na história cultural do país, como Carlos Drummond de Andrade 
e Manuel Bandeira. Sua proximidade com a literatura se deu de forma progressiva e 
natural, como indica o trecho a seguir:
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Eu vivia numa casa em que havia livros mais raros, uma casa em que 
o livro era uma coisa importante. Quando eu comecei a ler livros mais 
sérios, mais para adultos, tinha os livros em casa. Aliás, o primeiro 
livro, vamos dizer assim pra gente grande, foi um livro do meu pai, 
e li escondido. Caminhos cruzados, que não era pra criança, tinha 
cenas fortes, como se dizia na época. É claro que hoje a gente vai ler 
e acha gozadíssimo, né? Mas naquele tempo eram cenas fortes. E li 
muito o que tinha na biblioteca dele. Gostava de ler, achava um pra-
zer ler e fui adiante. Quer dizer, de certa maneira, indiretamente, o 
fato de ser filho de um escritor e viver numa casa em que havia livros 
certamente me influenciou no meu gosto para a leitura e nas minhas 
leituras. (p. 142)

Se em casa a formação como leitor foi natural, seguindo os estímulos que o am-
biente provocava, a escolarização formal do autor parecia mais conturbada. Aos 
nove anos do menino a família se mudou para os Estados Unidos, e ele, que não 
sabia inglês ainda, viu-se em uma situação desconfortável.

Voltando ao Brasil, passou mais alguns anos em Porto Alegre, contudo, em nova 
necessidade de translado do pai, por conta de compromisso de trabalho, a família 
voltou aos Estados Unidos, para morar em Washington. O pai fora assumir a direção 
do Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos.

Passou quatro anos na capital americana, dos 16 aos vinte, retornando ao Brasil no fi-
nal do período. Sua relação com a escola não era das melhores, segundo o próprio Luis 
Fernando. Péssimo aluno, comunicou ao pai que não pretendia continuar os estudos.

Passou a trabalhar no departamento de arte da Editora Globo em 1956. Quatro 
anos depois, tornou-se integrante do grupo musical Renato e seu sexteto. Entre 
1962 e 1966 morou no Rio de Janeiro, trabalhou como tradutor e redator publicitá-
rio e conheceu Lucia Helena Massa, com quem é casado até hoje e tem três filhos. 
Assim como Zuenir Ventura, seu começo nos jornais se deu por conta de um acaso. 
Em 1969, o jornalista Sérgio Jockymann tirou férias e o jornal Zero Hora, no qual 
Verissimo trabalhava desde 1967, precisou que o até então revisor de textos cobris-
se a lacuna no periódico. Incumbido da missão, Luis Fernando não só preencheu a 
vaga, como seus textos tiveram boa receptividade. A partir disso, teve uma coluna 
diária no jornal.

Trabalhou ainda, desde 1970, no jornal Folha da Manhã, em que também teve, 
até 1975, uma coluna para publicação diária. Com um grupo de amigos fundou, em 
1971, o semanário Pato Macho, veículo alternativo que circulou durante um ano na 
capital gaúcha. O tom humorístico é marca registrada da publicação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Jockymann
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Por conta de sua produção no meio jornalístico, nasce a ideia de publicar um livro de 
crônicas, vindo a ser seu primeiro lançamento, em 1973, pela Editora José Olympio, 
uma coletânea dos melhores textos do autor, chamado Crônicas, ou coisa parecida.

O autor tem, até a data, mais de cinquenta livros publicados, entre crônicas, ro-
mances e contos. Os mais conhecidos são O analista de Bagé, A velhinha de Tauba-
té, A mãe do Freud, O jardim do diabo e o conhecidíssimo Ed Mort e outras histó-
rias. Parodiando os romances policiais noir, Verissimo constrói no detetive Ed Mort 
uma sátira bem-humorada do gênero.

O sucesso do personagem foi tão grande, que foi aproveitado por Miguel Paiva 
— criador de Gatão de meia-idade e Radical Chic — para fazer uma tirinha de muita 
fama, publicada por vários jornais. Além disso, o personagem ganhou um filme, com 
Paulo Betti como protagonista e dirigido por Alain Fresnot.

Para além da literatura, Luis Fernando Verissimo também trabalha como cartu-
nista, roteirista, tradutor e músico. Para esta última ocupação, juntamente a outros 
quatro colegas, formou o que costumam chamar de menor sexteto do mundo, uma 
vez que possui apenas 5 integrantes. Luis Fernando é o saxofonista da banda.

Em 1996, ganhou, pela obra Família Brasil, o Troféu HQ Mix, premiação voltada 
aos quadrinhos no Brasil, na categoria “Tira”. Da União Brasileira dos Escritores re-
cebeu, no mesmo ano, o Prêmio Juca Pato. Em 2013, ganhou o Prêmio Jabuti, na 
categoria “Livro do Ano — Ficção”, pela obra Diálogos Impossíveis.

Por último, apresentamos o jornalista que, na obra, ficou com a missão de mediar 
as conversas de Zuenir e Luis Fernando. Arthur Dapieve é jornalista formado pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde também cursou o mestrado 
e hoje é professor do departamento de Comunicação Social. 

Seu primeiro trabalho foi ao lado de Zuenir Ventura, que era editor no Jornal do 
Brasil. Indicado pelo filho de Ventura, que era seu colega na graduação, apresentou-
-se ao escritor para ocupar uma vaga no periódico:

Naquele nosso primeiríssimo encontro, Zuenir perguntou-me do que 
eu entendia. Como estava pleiteando trabalho, não havia espaço para 
titubear, apesar da timidez que me assolava antes que as técnicas jornalís-
ticas me dessem meios de disfarçá-la. Respondi na convicta cara de pau: 
“Entendo de música, cinema e literatura.” Só um jovem de 21 anos para 
ter a petulância de achar que entende sem ressalvas desses universos ou 
de qualquer outra coisa. Zuenir deu um sorriso, sorriso que eu demorei 
uns dez anos para entender, e aceitou uma das propostas de pauta. Entre-
vista com a banda brasiliense de rock Plebe Rude, então iniciante. A pauta 
levou a outra, essa outra a uma terceira, e o resto é minha história. (p. 17)
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A generosidade de Zuenir rendeu bons frutos. Dapieve escreve uma coluna no 
caderno de cultura do jornal O Globo há 25 anos, na qual comenta sobre literatura, 
música, cinema e gostos em geral. É comentarista dos programas Estúdio I, da Glo-
boNews, e do Redação SporTV. 

Como escritor, a maioria dos livros que publicou se relaciona com o universo da 
música, como Renato Russo: o trovador solitário, BRock: o rock brasileiro dos anos 
80 e Os Paralamas do Sucesso. Publicou também livros de crônicas, como Do rock ao 
clássico, romances, como Black Music, e coletâneas, como a dos cartuns de J. Carlos 
(José Carlos de Brito e Cunha), intitulada J. Carlos contra a guerra: as grandes tragé-
dias do século XX na visão de um caricaturista brasileiro.

Como podemos perceber, as três personalidades apresentadas construíram uma 
carreira sólida e admirada no meio em que atuam. Os dois escritores (Zuenir e Luis 
Fernando), convidados pelo jornalista a participarem do projeto desse livro, são re-
conhecidos tanto nacionalmente como fora do Brasil, o que explica a necessidade 
de uma obra de registro de memória de fatos importantes da vida dessas duas figu-
ras, uma vez que se confundem com a própria vida cultural do país.

O livro Sobre o tempo é uma biografia dialogada, na qual o jornalista vai motivan-
do, por meio de lembranças, provocações e comentários gerais, a fala dos escritores 
implicados na conversa. Dividido em cinco temas: Amizade, Família, Paixões, Política 
e Morte, a obra consegue dar um panorama do percurso de vida dos envolvidos. 

A obra se insere no campo das biografias, pois, com sua leitura, o que se des-
cortina aos olhos dos leitores são variados momentos vividos pelos escritores e as 
relações que esses eventos mantêm com o diálogo que se desenrola. 

Os principais aspectos de obras biográficas são encontrados em Sobre o tempo, ain-
da que o formato da edição não seja o tradicionalmente escolhido em livros do gênero. 
A vida de personagens “reais” é contada, no caso, de forma fragmentária, cobrindo 
eventos importantes da história dos autores. Nascimento, família, criação, trabalho, 
ambições, sucessos, fracassos e até a possibilidade de morte encontram-se no livro. 

Além disso, a importância das vidas narradas foi comprovada pelos dados apresen-
tados anteriormente, como os livros publicados, os cargos que ocupam na sociedade, 
os prêmios que ganharam pela obra e pelas contribuições que deram à humanidade.

Seguindo o formato de uma entrevista, na qual o assunto principal guia toda a 
troca de informações, e se diferenciando no tamanho comumente encontrado no 
gênero, a obra aqui apresentada nos faz mergulhar em um “papo” guiado, mas que 
não se furta a desviar-se para alcançar outros pontos de vista ou assuntos.

Essa forma mais livre possibilita aos interlocutores externar visões bem subjetivas 
de fatos da vida, como no trecho em que Luis Fernando Verissimo conta sobre a 
morte do pai:
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E pouco depois de dar esse telefonema, ele [o pai] estava em pé 
no escritório e sentiu uma tontura. “Tô ficando tonto”, disse. Aí ele 
se sentou numa cadeira, e eu vi os olhos dele ficarem vazios. O olhar 
dele ficou vazio. Ele tinha morrido. Mas eu pensei que ainda desse 
para fazer alguma coisa, saí de carro correndo para a casa de um car-
diologista que morava ali perto. Não encontrei o cardiologista, voltei 
pra casa e ele já estava morto. Foi terrível viver com essa imagem de 
ver o pai morrer, ver a morte tomar conta de uma pessoa. Ficar com 
os olhos vazios assim. E aí aconteceu uma coisa fantástica. O enter-
ro do pai foi num dia completamente atípico. Foi em novembro, que 
seria quase verão, mas começou uma ventania. Um vento, um tempo 
escuro. E, claro, o jornal fez o título “Erico se foi com o vento”, com o 
tempo e o vento. Mas foi estranho, foi muito estranho. Tanto quanto 
essa imagem de ver a morte do pai. (pp. 254-5)

Apesar de forte, a imagem possibilita que vejamos a profundidade que a liberdade 
de intervenção, de acordo com o assunto abordado, alcança nos dizeres dos escritores. 
Mais do que a informação objetiva de dados, é a sensação causada pelos fatos ocor-
ridos que marca a narrativa. A utilização de observações como a referência à estação 
do ano transforma-se de mero dado do real para penetrar no sentimento do cronista.

Como o exemplo citado, uma série de outros exemplos podem ser arrolados para 
comprovar o que aqui afirmamos. E, dessa forma, o livro oferece ao leitor uma expe-
riência de leitura repleta de experiências marcantes de vida. 

No plano pedagógico, essas experiências podem ser aproveitadas para que os 
alunos, envolvidos no processo de aprendizagem, reflitam sobre suas escolhas de 
vida, munidos de um arsenal de eventos relembrados por duas mentes reconhecida-
mente privilegiadas. 

As escolhas de vida e os dilemas da adolescência encontram-se aos montes na 
obra apresentada. E um fator digno de nota enriquece a narrativa. Os dois escri-
tores, como pudemos perceber nas biografias acima, são provenientes de lugares 
sociais muito distintos, o que propicia exemplos de vida múltiplos, aumentando o 
leque de interpretações e assimilações em sala de aula.

Aliando a livre intervenção dos escritores com a possibilidade de olhares advindos 
de situações sociais extremamente distintas, a carga de reflexões encontradas no 
livro aparece abundantemente. Essa característica segue o que encontramos como 
definição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao abordar o impacto que a 
literatura tem em relação às experiências pessoais:
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Como linguagem artisticamente organizada, a literatura 
enriquece nossa percepção e nossa visão de mundo. Me-
diante arranjos especiais das palavras, ela cria um universo 
que nos permite aumentar nossa capacidade de ver e sen-
tir. Nesse sentido, a literatura possibilita uma ampliação da 
nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a ver mais, mas a 
colocar em questão muito do que estamos vendo e viven-
ciando. (BNCC, 2017, p. 499)

Os dois escritores, apesar de hoje possuírem uma vida social muito parecida, apre-
sentam esses universos expandidos ao olharem para trás e relembrarem como foram 
a infância e a adolescência para cada um deles. Como no trecho em que Zuenir ex-
plica o motivo de querer ser lembrado com pintor, assim como foi o pai:

Procuro ter um olhar bem isento em relação a meu pai. Até por-
que, eu tinha, digamos, algumas queixas como filho, de querer mais 
carinho — todo filho tem em relação ao pai. Mas tenho também uma 
grande admiração por ele. Porque era um cidadão honrado. E era con-
siderado o melhor pintor de parede de Friburgo. Isso, eu sei que eu 
não consegui fazer no meu ofício. É um pouco isso, uma homenagem 
ao meu pai por ele fazer bem o que sabia fazer. De uma integridade in-
crível. Pobre, completamente pobre, mas de uma correção! O sentido 
ético natural nele. Quando eu digo que eu queria ser lembrado como 
pintor de paredes é um pouco isso. O que na verdade eu gostaria de 
ser era o velho José Ventura. (p. 285)

A condição social no trecho acima é motivo de admiração não pela condição ofe-
recida de bens materiais, mas como o caráter do pai não se moldava às intempéries 
da vida. Ótimo trabalhador, José Ventura recebe o olhar orgulhoso do filho por ter 
alcançado o que o premiado e famoso Zuenir acredita não ter alcançado, foi o me-
lhor naquilo que fazia.

Mesmo com os problemas na relação, que não deixam de ser citados, o filho 
consegue perceber os acertos, o valor e a ética com os quais o pai enfrentou a vida 
enquanto podia. E é esse tipo de experiência que apontamos como promovedora 
de uma elucubração mais rica por parte dos alunos. 

Na outra ponta, os estudantes poderão dar-se com uma vida não comum entre as 
vivências dos jovens brasileiros. Filho de renomado escritor, Luis Fernando Verissimo 
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descortina uma adolescência completamente diferente da de Zuenir, como vemos 
no trecho a seguir:

Quando nós voltamos para Porto Alegre, eu tinha vinte anos, e meu 
pai importou um carro. Trouxe um carro dos Estados Unidos, um carro 
que ninguém mais tinha em Porto Alegre. Então minha vida sexual 
também foi no carro. Literalmente no banco de trás do carro. Um Che-
vrolet que meu pai tinha trazido. (p. 56)

Todos esses exemplos servem para ratificar duas questões que apresentamos so-
bre o livro até agora. A primeira é o caráter biográfico que a obra apresenta. Entre 
as conversas dos três amigos, que são livres, mas não sem rumo, são os aconteci-
mentos importantes, as perdas, alegrias, e tristezas, além de posicionamentos bem 
delimitados que se apresentam ao leitor.

Contando o que entendem sobre as amizades que fizeram, os autores montam 
um quadro da vida intelectual e política brasileira nos últimos quarenta anos. Auto-
res consagrados, mudanças em sistemas políticos, a chegada da internet e como os 
computadores mudaram a profissão geram assunto e temas de importância histórica 
para o Brasil. 

Juntamente ao tema da amizade, o tópico referente à vida familiar proporciona 
um panorama interessante sobre o crescimento de cada um deles, seus casamentos, 
suas relações com os pais e depois com os filhos e uma pequena reflexão sobre a 
morte, que será aprofundada na parte direcionada a esse tema.

Entre as paixões, os gostos pessoais, a visão do quadro social do país e do mundo, 
bem como o envolvimento que cada um teve com a política brasileira é desvendado 
por comentários sempre bem marcados por opiniões singulares e fortes, sem com 
isso perder a noção do dialogismo que marca a obra.

A morte, por si, fecha o livro como um conjunto de reflexões sobre o tempo e sua 
passagem. Os entes queridos e os amigos que se foram (algumas personalidades 
conhecidas do meio brasileiro), o medo do fim e um aprofundamento na visão dos 
autores do significado da religiosidade, atrelando esse aspecto da vida pessoal ao 
assunto proposto por Dapieve.

Esse pequeno resumo confirma o caráter biográfico, de como a obra remonta, 
como num quebra-cabeça de fácil resolução, as várias fases das vidas dos dois “auto-
biografados”. Instigados pelas intervenções, eles articulam bem os acontecimentos 
para demonstrar pontos de vista, sentimentos e percepções da história de cada um. 

A segunda questão é a riqueza de pontos de vista, que é consequência dos per-
cursos traçados por cada escritor, ou seja, consequência da formação pessoal e pro-
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fissional que os envolvidos revelam nas narrativas. Essa afirmação só explica de ma-
neira mais abrangente o que já vínhamos afirmando por meio de exemplos, e agora 
trazemos com uma explanação mais demorada. 

Por último, o caráter dialógico da obra possibilita o aparecimento de argumentos, 
exemplos e colocações aproximados de certo traço filosófico na escrita do livro. É 
interessante perceber como os diálogos vão se construindo e gerando novos assun-
tos, que não deixam de corresponder ao plano geral. Como escritores, o dom da 
palavra confere ainda certo lirismo à conversa, alinhavada pela condução de Dapie-
ve, também escritor. 

Em relação à aproximação com uma certa produção filosófica, basta lembrar dos 
famosos diálogos de Platão. Logicamente, os objetos comparados são muito dis-
tantes em conteúdo, abordagem e objetivos, mas queremos apontar para o diálogo 
como propiciador de uma reflexão sobre a vida que tem nesse formato um facilita-
dor, exatamente pela multiplicidade de vozes.

Isso remete ao conceito de Bakhtin (1997) de dialogismo, compreendido como vo-
zes dissonantes que se encontram num dado discurso, contrariando-o e corroboran-
do com suas afirmações. Nesse processo de trocas a partir do diálogo, se constrói o 
esquema geral do livro aqui apresentado. 

Voltando ao caráter filosófico e ao literário, a obra os alcança por meio de uma 
reflexão cotidiana, pautada nas lembranças e nas experiências vividas pelos autores. 
Dissociando-se de um possível ideal a ser realizado, o livro traz pensamentos e afir-
mações apuradas por mentes comprovadamente valiosas, cujo domínio da palavra 
— escrita ou falada — oferece ao leitor um deleite ainda mais especial.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

A possibilidade de colocar aos alunos alguns desafios de desempenho linguístico 
em textos orais permeia e instiga constantemente os professores preocupados com 
uma educação mais completa em sala de aula. Contudo, mesmo como manifestação 
mais natural da língua, a oralidade apresenta algumas dificuldades aos alunos quan-
do requisitados a usar sua modalidade mais formal.

Por isso, o controle de alguns critérios de avaliação por parte de professores e de 
alunos se faz pertinente em atividades que exigirão a construção de textos orais em 
sala de aula. 

Discursos planejados, contextualizados e na íntegra são diferentes dos que não 
requerem uma preparação por parte dos oradores; diferem daqueles que não apre-
sentam temáticas estritas para a produção; e, por fim, distanciam-se de discursos 
fragmentados.

Essas diferenças podem formatar gêneros específicos, como no caso de uma en-
trevista, que não é planejada (temas abordados) pelos entrevistados, que têm, no 
máximo, uma vaga ideia do que poderá ser perguntado. Ou mesmo a diferença 
entre uma palestra e uma defesa de tese — ambas do campo acadêmico, mas en-
quanto a primeira é apresentada na íntegra, a segunda se manifesta em uma troca 
fragmentada de perguntas e respostas.

Ter esses elementos bem delimitados junto à turma é essencial para o sucesso da 
atividade que proporemos a seguir. 

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

As atividades que antecedem o contato com o livro permitem ao aluno adentrar 
no universo oferecido pela obra. O contato com os temas abordados, com o tipo de 
linguagem utilizada, com até mesmo os autores das obras pode ser fator de motiva-
ção que garantirá o sucesso da leitura.

Segundo Rildo Cosson, em Letramento literário, essas atividades são primordiais 
para o bom andamento dos passos seguintes. Profissionais que adotam uma aproxi-
mação do livro intermediada por outros textos, pesquisas ou dinâmicas, acabam por 
oferecer ao aluno uma oportunidade de se conectar com temas que fogem do seu 
campo de preocupação. Segundo o autor:
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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)

Nessa atividade, aconselhamos os professores que apresentem o podcast Batuta 
na Flip, no qual Zuenir Ventura e Luis Fernando Verissimo2 são os autores convida-
dos. Os autores abordam as obras Moby Dick, de Herman Melville, e Lolita, de Vla-
dimir Nabokov.

Sobre o podcast: O projeto do Instituto Moreira Salles apresenta-se na casa 
montada pela instituição na Feira Literária de Paraty (RJ), possivelmente o evento 
de maior reconhecimento no meio literário brasileiro.

Os episódios consistem em falas de escritores selecionados que trazem os perso-
nagens favoritos para apresentarem ao público.

Além de aprenderem mais sobre literatura, aos ouvintes é dada a oportunidade 
de conhecer as interpretações que os autores fazem de várias obras das literaturas 
brasileira e mundial.

Após a escuta do curto episódio, os professores pedirão que os alunos comentem 
sobre a maneira como cada autor falou sobre as obras que escolheram. É esperado 
que os alunos tenham percebido que Zuenir Ventura tem uma apresentação menos 
formal, enquanto Verissimo cria um tom mais distanciado em sua performance.

Os professores pedirão que os alunos escutem mais uma vez o áudio, contudo, 
dessa vez, os alunos deverão anotar no caderno os exemplos que confirmem as di-
ferenças entre as duas falas. Uma vez anotadas, eles devem apresentar para a sala 
seus apontamentos, montado conjuntamente um quadro com as manifestações mais 
formais e as menos formais.

Depois disso, os professores perguntarão o motivo de cada autor ter se apre-
sentado de uma forma diferente. Importante destacar que a fala de Verissimo foi 
toda pautada pela leitura de um texto previamente preparado. Essas pistas poderão 

2 O episódio citado pode ser encontrado no endereço: https://open.spotify.com/episode/ 
5RUxuL0VRB3SZrwoS5r5Jp?si=GNx9gT1WSrWkVmR9pC_Yqw&fbclid=IwAR2gkYjxTRZHRn 
L05HiFerEvGEuYn22GjwJq9cYytKjBU1_TswbevKJbo-Q. Acesso em: out. 2020.

https://open.spotify.com/episode/5RUxuL0VRB3SZrwoS5r5Jp?si=GNx9gT1WSrWkVmR9pC_Yqw&fbclid=IwAR2gkYjxTRZHRnL05HiFerEvGEuYn22GjwJq9cYytKjBU1_TswbevKJbo-Q
https://open.spotify.com/episode/5RUxuL0VRB3SZrwoS5r5Jp?si=GNx9gT1WSrWkVmR9pC_Yqw&fbclid=IwAR2gkYjxTRZHRnL05HiFerEvGEuYn22GjwJq9cYytKjBU1_TswbevKJbo-Q
https://open.spotify.com/episode/5RUxuL0VRB3SZrwoS5r5Jp?si=GNx9gT1WSrWkVmR9pC_Yqw&fbclid=IwAR2gkYjxTRZHRnL05HiFerEvGEuYn22GjwJq9cYytKjBU1_TswbevKJbo-Q
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ajudar os alunos a perceberem que textos planejados podem ser apresentados oral-
mente, fato que deve ser reafirmado pelo professor nas discussões em sala de ala.

Por último, os professores entregarão um pequeno questionário aos alunos, per-
guntando sobre as obras apresentadas pelos autores. Se já leram ou ouviram falar 
delas, se a fala dos dois escritores despertou o interesse pelas histórias, a relação do 
tipo de tema abordado no podcast com o ambiente onde foi gravado e se os alunos 
já ouviram falar do evento literário em que ocorreu a gravação (Flip). 

A partir disso, a turma será levada a pensar na contextualização das falas desenvol-
vidas, o nível de formalidade exigido pelo evento e como a produção de um podcast 
na situação dada pode ser um fator de propagação da leitura pelo Brasil.

Tal atividade, bem como sua continuação, está pautada pela habilidade EM13LP45 
da BNCC, que indica:

Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista te-
mas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, 
fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáti-
cas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, arti-
gos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos 
de apresentação e apreciação de produções culturais (rese-
nhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, 
gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de forma sig-
nificativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista 
ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros. 
(BNCC, 2017, p. 522)

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

O primeiro contato dos alunos com o livro deve ser propiciado de maneira que 
os alunos se sintam livres para folhear a obra.3 Como os capítulos não são parte de 
um enredo linear, ou seja, não apresentam uma relação consequencial de fatos ou 
ideias, o leitor pode escolher por qual das partes do texto começar ou se só lerá uma 
parte do texto, já que o sentido do que se lê não será perdido.

Para organizar esse contato, o professor pedirá que os alunos transcrevam para o 
caderno a parte que mais gostaram no trecho que escolheram. O responsável tam-

3 Seria interessante que os professores aconselhassem os alunos a não lerem o capítulo 
“Paixões”, uma vez que ele será o foco do restante da atividade.
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bém orientará que os estudantes atentem ao contexto no qual a frase destacada está 
inserida. Observar qual é o tema geral, qual relação a frase tem com esse tema e qual 
assunto específico se estava conversando pode ajudar o aluno a entender o contexto.

Após a leitura e a transcrição, a turma será organizada com a finalidade de que os 
estudantes apresentem seus trechos anotados, argumentem os motivos pelos quais 
escolheram o trecho e discutam com seus colegas o contexto em que se encon-
tra na obra. Esse momento deve ser guiado pelos professores para que os alunos 
compartilhem experiências de leitura com a turma, conforme indica a habilidade 
EM13LP46 da BNCC:

Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de 
textos literários, percebendo diferenças e eventuais ten-
sões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão 
desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a 
perspectiva crítica. (BNCC, 2017, p. 525)

Como indicado na citação, esse primeiro momento servirá para uma aproximação 
e para a troca de sentidos atribuídos ao texto. Notar as escolhas e as motivações dos 
colegas enriquecerá o arsenal de conhecimento dos estudantes, bem como possibi-
litará a mudança de concepções adquiridas na leitura solitária. 

Para fazer uma ligação dessa parte com a continuidade, o professor poderá apon-
tar algumas explicações dadas pela turma para explicitar como cada aluno fez esco-
lhas baseadas naquilo que os comove pessoalmente. Essas escolhas não são aleató-
rias, estão intimamente ligadas com os sentimentos, as paixões dos leitores.

Sendo assim, a turma deverá ser convidada a ler integralmente o capítulo “Pai-
xões”. A mesma atividade feita previamente em trechos escolhidos pelos estudan-
tes, agora, será realizada com essa parte da obra. Contudo, os alunos não precisarão 
escolher somente um trecho, neste momento poderão transcrever mais de uma par-
te que acharem interessante. 

Mais uma vez, uma roda de conversa poderá ser organizada, contudo, antes que 
ela aconteça, algumas delimitações deverão ser apontadas. Primeiramente, os alu-
nos serão incentivados a inferir o sentido da palavra “paixão” a partir do que o ca-
pítulo aborda.

Apesar de começar falando de relacionamentos amorosos, significado mais co-
mum dado a palavra que serve de título a essa parte do livro, os alunos perceberão 
que também são abordados assuntos como cidades, futebol, política e literatura. 
Dessa forma, é esperado que o conceito construído pelos alunos fuja da ideia prin-
cipal que a palavra traz.
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Em segundo lugar, os professores deverão apontar as partes mais biográficas des-
se trecho, indicando como o conceito de paixão delimitado pela conversa dos auto-
res está diretamente ligado ao percurso da vida deles. Isso facilitará uma explicação 
mais abrangente sobre gênero do livro.

Por último, os alunos serão relembrados sobre o começo da atividade, com o intui-
to de relacionarem as paixões dos autores com as paixões que moveram os próprios 
estudantes a escolherem no capítulo partes específicas que chamaram mais a aten-
ção. Assim como Zuenir e Luis Fernando falam sobre suas paixões motivados pelo 
assunto proposto, os alunos marcam trechos motivados pelos próprios interesses. 

Fazer essa associação fomentará, de forma mais geral, uma reflexão sobre o pro-
cesso de leitura enquanto agenciador de vontades e afetos que podem ser desco-
nhecidos pelos próprios leitores, vindo à tona somente no contato com o livro ou 
qualquer outro tipo de obra.

É com base nisso que o professor apresentará o seguinte trecho para os alunos:

AD4 Aumentou o número de objetos do desejo…
ZV De objetos, de ofertas. Hoje você tem oferta muito grande de 
cinema, de teatro, de shows, de coisas para ver. Não só por querer, 
como também até por necessidade. Porque puxa assunto, temas para 
textos… Mas é desesperador isso. Cada vez você tem mais solicita-
ções, e são coisas muito sedutoras. Essas séries de tv mesmo, hoje eu 
não vejo todas, a Mary vê mais do que eu. (pp. 145-146)

A partir da leitura do trecho citado, das discussões e explicações dadas anterior-
mente, a roda de conversa terá como tema: “Que paixão nos move?” Primeiramen-
te, a roda terá por objetivo montar um quadro resumindo os interesses dos escrito-
res. Por exemplo, o professor pode pedir aos alunos que achem na obra as partes 
nas quais os autores explicam a paixão por Paris, juntamente às motivações que os 
levam a ter essa preferência. 

Espera-se que, dessa forma, os alunos sejam capazes de mapear no texto os sub-
temas, como futebol, política e literatura, e indicar o ponto de vista de cada autor, 
bem como associar suas preferências às suas personalidades. 

Por fim, os alunos devem também falar sobre suas paixões na roda de conversa. 
As músicas, os seriados, os filmes, os livros, as peças de teatro, os times de futebol, 
as convicções políticas farão parte desse momento.

4 No livro, as falas dos interlocutores são distinguidas pela inicial de cada um: AD é Arthur 
Dapieve, ZV é Zuenir Venura e LFV é Luis Fernando Verissimo.
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Para melhor desenvolvimento, o professor poderá apresentar critérios para as fa-
las produzidas, como respeito ao tempo que cada aluno terá para falar, respeito ao 
tema proposto no momento (espera-se que a conversa tenha uma divisão temática) 
e também uma observação do nível de formalização da fala. Serão esses os critérios 
de análise do desempenho dos estudantes. 

Dica: No primeiro capítulo da obra, os autores comentam um pouco o modo 
como se veem: a personalidade que costumam manifestar no convívio privado e 
público. Caso achem pertinente, os professores podem comparar as paixões de 
cada escritor com essas pistas que os autores dão sobre si. 

As possibilidades de leitura seriam enriquecidas, além de os professores construí-
rem com os alunos estratégias de leitura que criem cadeias de causa e conse quên-
cia mais complexas, uma vez que personalidades de pessoas reais apresentam 
contradições mais acentuadas.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Por último, os professores apresentarão uma proposta diferenciada para a turma. 
Com base em todas as etapas até aqui realizadas, os docentes indicarão a produção 
de um podcast como finalização das atividades até aqui desenvolvidas. 

Primeiramente, aos alunos será perguntado que contato eles já tiveram com o gê-
nero proposto. Se eles já haviam ouvido um podcast antes, que assunto procuraram, 
se gostaram e se continuam acompanhando os grupos responsáveis pela publica-
ção. Caso a resposta seja negativa, será que eles se interessaram por conhecer esse 
formato? Por qual tema procurariam?

Em seguida, uma apresentação dos elementos básicos do gênero deverá ocorrer. 
Aconselhamos começar com uma conversa com a turma para que se monte um 
primeiro painel de características básicas do podcast. Uma vez que esse gênero é 
muito popular entre os adolescentes, partir do conhecimento de mundo deles pode 
facilitar o interesse sobre o tema. 

Para ajudar na confecção desse quadro, o professor poderá montar um pequeno 
questionário com as seguintes perguntas:

• O que é um podcast?
• Para que serve? 
• Em que veículos midiáticos costumamos encontrar esse gênero?
• Como identificamos o público-alvo de um podcast?



25

SO
B

R
E

 O
 TE

M
P

O

Uma vez montado o quadro com as observações feitas pelos alunos, os profes-
sores poderão completar com informações adicionais. Neste momento, relembrar 
o episódio do Batuta na Flip no qual Zuenir Ventura e Luis Fernando Verissimo fa-
lam pode facilitar a compreensão para aqueles estudantes não familiarizados com 
os podcasts.

Além disso, o retorno ao começo dessa atividade pode servir de ponto de com-
paração com o tipo de programas que os alunos buscam. A linguagem utilizada e 
o assunto abordado são parâmetros explícitos de como determinada publicação é 
moldada de acordo com características sociais de seus participantes e ouvintes.

Com a turma já familiarizada com a obra e com o processo de reflexão sobre o gê-
nero já bem fundamentado, os professores poderão passar para o segundo passo, 
que consiste em relembrar a discussão das paixões expostas na roda de conversas. 

Assim como os escritores foram convidados a falar de suas paixões literárias no 
podcast escutado na pré-leitura, os alunos, de acordo com as interpretações do 
livro Sobre o tempo, serão levados a discutir suas paixões e a dos escritores em 
sala de aula. 

Finalizado o momento, os alunos deverão, dentro de seus grupos, organizar uma 
conversa a ser gravada em forma de podcast sobre um assunto pré-estabelecido 
com os professores. Assim como na atividade de leitura, os critérios a serem avalia-
dos passarão pelo tempo de fala de cada um, pelo respeito ao tema e pela adequa-
ção da linguagem utilizada. 

Esses podcasts poderão ser disponibilizados para a comunidade escolar como for-
ma de propagação dos trabalhos realizados em sala de aula. Além disso, espera-se 
que iniciativas como essa influenciem alguns alunos a organizarem-se autonoma-
mente para dar continuidade a um projeto de gravação e publicação de podcasts.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Um campo de pesquisa que tem recebido atenção nos últimos anos na literatura 
brasileira tem a ver com um olhar sociológico que abarque tanto o conteúdo das 
obras como os aspectos extratextuais que influenciam a análise que fazemos do 
que lemos. O papel do autor, os elementos paratextuais, formas de publicação e 
divulgação dos livros entram nesse campo expandido de interpretação do fenôme-
no literário.

Um dos nomes mais conhecidos dessa área é o de Regina Dalcastagnè, que ana-
lisa, desde 2003, o perfil socioeconômico dos romancistas brasileiros que publicam 
nas maiores editoras do Brasil. Professora da Universidade de Brasília, a pesquisa-
dora coordena o Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, fun-
dado em 1997.

Com uma pesquisa que já tem quase vinte anos de existência, Dalcastagnè afir-
ma que há um perfil social daqueles que escrevem e publicam seus romances, bem 
como das temáticas e personagens mais utilizados na construção do enredo das 
obras lançadas no Brasil. 

Tal pesquisa é uma fonte de informações preciosas para que projetos escolares 
que tenham por base uma análise sociológica sejam efetivados e estejam bem em-
basados por uma grande quantidade de dados profundamente detalhados.

Dessa forma, a atividade que será apresentada a seguir poderá ser guiada pelos 
professores tanto de sociologia quanto de geografia, seguindo o intuito de pos-
sibilitar aos alunos o aprendizado e o exercício indicado pela habilidade (EM13L-
GG202) da BNCC:

Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de 
mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem 
(artísticas, corporais e verbais), compreendendo critica-
mente o modo como circulam, constituem-se e (re)produ-
zem significação e ideologias. (BNCC, 2017, 492)
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ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

Para começar essa atividade, os professores podem apresentar duas reportagens5 
que abordam o uso da imagem embranquecida de Machado de Assis. Além disso, 
os dois textos expõem os questionamentos feitos ao uso dessa imagem.

Ao lerem as matérias, os professores poderão explicar a polêmica que envolveu a 
publicação, ficando a critério se o farão antes ou depois de a turma ter contato com 
as reportagens.

Concluída a explicação e a leitura, a turma será convidada a discutir a polêmica 
apresentada, argumentando pontos de vistas favoráveis ou contrários à releitura da 
imagem, e como eles entendem a influência que o uso da imagem pode ter sobre 
a percepção dos papéis sociais ocupados por sujeitos de diferentes etnias no Brasil.

Após essa discussão, os professores podem sugerir a leitura do texto Quem é e sobre 
o que escreve o autor brasileiro.6 No texto encontramos uma pequena reportagem so-
bre o perfil os autores de romance no Brasil e o perfil social dos personagens encontra-
dos. A entrevistada é a especialista em literatura contemporânea Regina Dalcastagnè.

Uma vez lido o texto, os professores discutirão com os alunos como as informa-
ções dadas pela especialista em literatura podem ser aproveitadas para se entender 
a polêmica gerada pela fotografia imortalizada do autor. É interessante afirmar que, 
apesar de Machado de Assis ser um escritor da virada do século XIX para o XX, a 
imagem é propagada até os dias atuais, ou seja, o imaginário social relacionado às 
imagens está inserido no contexto das pesquisas realizadas pela crítica literária. 

Assim, espera-se que os alunos consigam perceber os conflitos sociais existentes 
na utilização da imagem do autor, seguindo o que indica a BNCC no que se relacio-
na aos objetivos do ensino de Ciência Humanas e Sociais Aplicadas:

Portanto, analisar, comparar e compreender diferentes 
sociedades, sua cultura material, sua formação e desenvolvi-
mento no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, 
as razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor 
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou no 
contexto mundial são algumas das aprendizagens propostas 
pela área para o Ensino Médio. (BNCC, 2017, p. 563)

5 As duas reportagens são encontradas nos endereços: https://g1.globo.com/pop-arte/
noticia/2019/05/01/campanha-recria-foto-classica-de-machado-de-assis-e-mostra-escritor-negro-
racismo-escondeu-quem-ele-era.ghtml, e https://www.geledes.org.br/foto-inedita-de-machado-
de-assis-reaquece-polemica-sobre-embranquecimento-do-autor/. Acesso em: out. 2020.
6 A reportagem e entrevista podem ser encontradas no endereço https://revistacult.uol.
com.br/home/quem-e-e-sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro/. Acesso em: out. 2020.

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/05/01/campanha-recria-foto-classica-de-machado-de-assis-e-mostra-escritor-negro-racismo-escondeu-quem-ele-era.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/05/01/campanha-recria-foto-classica-de-machado-de-assis-e-mostra-escritor-negro-racismo-escondeu-quem-ele-era.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/05/01/campanha-recria-foto-classica-de-machado-de-assis-e-mostra-escritor-negro-racismo-escondeu-quem-ele-era.ghtml
https://www.geledes.org.br/foto-inedita-de-machado-de-assis-reaquece-polemica-sobre-embranquecimento
https://www.geledes.org.br/foto-inedita-de-machado-de-assis-reaquece-polemica-sobre-embranquecimento
https://revistacult.uol.com.br/home/quem-e-e-sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro/
https://revistacult.uol.com.br/home/quem-e-e-sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro/
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Este primeiro momento será de extrema importância para a introdução do tema 
na análise que será empreendida pela turma da obra de Zuenir Ventura e Luis Fer-
nando Verissimo. Essa primeira reflexão contextualizará os alunos quanto ao assunto 
a ser abordado na obra e orientará a atenção deles para as questões trabalhadas 
na atividade.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

No momento da leitura, os professores responsáveis deverão, primeiramente, 
apresentar uma pequena análise do perfil social dos autores com base na leitura da 
obra. Trazemos um trecho que revela uma valorização da igualdade social, como o 
abaixo, mostrando um posicionamento firme em prol da democracia:

Resolveu-se a questão política. Realmente, o país melhorou em re-
lação à democracia, o avanço foi muito grande nesses quarenta anos. 
Mas essa outra perna da democracia, que é a da justiça social, da 
igualdade, essa luta não está resolvida. Enquanto não estiver resol-
vida, não tem essa de você achar que o sistema vai resolver as ques-
tões… (p. 175)

A partir de informações como as dispostas exemplarmente, o professor pedirá 
que os estudantes construam o perfil social dos escritores analisados. Uma vez que 
as histórias de vida são amplamente abordadas na obra, dados como origem social, 
formação intelectual, posicionamento político e até atitudes cotidianas comuns, mas 
passíveis de serem interpretadas, fornecerão vasto material de análise. 

Com base nos gráficos encontrados na entrevista de Regina Dalcastagnè, os alu-
nos compararão as conclusões alcançadas por eles na montagem do perfil com o 
panorama geral exposto pela pesquisa da professora da Universidade de Brasília. 

O professor pode atentar a turma para o interessante fato de como a pesquisa 
recobre os últimos 43 anos de produção literária brasileira, e a fala de Luis Fernando 
Verissimo menciona o crescimento democrático dos últimos quarenta anos, mas é 
importante atentar para o fato de que ele fala em 2010, quando o livro foi publicado 
pela primeira vez. Tal paridade de marcação temporal poderá ser utilizada para que 
os alunos construam uma reflexão sobre a ideia de democracia e como a literatura, 
enquanto instituição, revela ou não a melhora apontada por Luis Fernando Verissimo.
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ATIVIDADES PÓS-LEITURA

De acordo com a BNCC:

[...] no Ensino Médio, a BNCC da área de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas propõe que os estudantes de-
senvolvam a capacidade de estabelecer diálogos — entre 
indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas naciona-
lidades, saberes e culturas distintas —, elemento essencial 
para a aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta 
ética em sociedade. (BNCC, 2017, p. 561)

Por isso, para encerrar a atividade, os professores requisitarão que os alunos cons-
truam uma lista dos últimos vinte anos com os autores indicados ao prêmio de me-
lhor romance literário do Prêmio Jabuti. Essa escolha se dá pela importância de tal 
premiação no cenário cultural brasileiro. 

Junto a isso, outra lista deverá ser montada, a dos autores homenageados da 
Festa Literária de Paraty, que ocorre desde 2003, e se apresenta como o mais impor-
tante evento literário do país. 

Após a confecção das listas, os alunos serão convidados a montar um quadro do 
perfil socioeconômico dos autores presentes na lista, com dados como: condição so-
cial da família, nível de escolaridade e escolas frequentadas, trabalho exercido além 
do literário, etnia e últimos anos de vida.

Feito esse segundo passo da atividade, os alunos serão convidados a discutir de 
que maneira o perfil dos autores Zuenir Ventura e Luis Fernando Verissimo asseme-
lha-se ao perfil geral dos autores levantados a partir das listas sugeridas. Dessa for-
ma, a turma será levada a compreender que algumas características permanecem, 
associando esse conhecimento aos apontamentos feitos por Regina Dalcastagnè na 
reportagem lida. 

Por fim, os estudantes escreverão uma biografia comentada dos escritores biogra-
fados na obra apresentada neste manual. Montando também um perfil social deles 
a partir das informações encontradas no livro lido.

É importante que nesse texto encontrem-se defesas contrárias às ações pessoais, 
políticas, sociais dos autores, e também defesas das posturas reveladas pelos mes-
mos. Não deverá ser instigado o espírito punitivo, mas o acolhimento empático da 
complexidade do ser humano, com suas diversas formas de agir, pensar e sentir o 
mundo ao redor. 
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Além disso, os estudantes deverão colocar seus comentários e opiniões  em pri-
meira pessoa, demonstrando seus próprios valores e ideais ao assumirem uma pos-
tura diante de um outro incapaz de se defender, uma vez que se leva o que está 
escrito como a verdade do acontecimento. 

Na confecção da biografia comentada, o professor poderá encaminhar os alunos 
para a percepção da escolha que eles fazem dos fatos da vida dos escritores, pois 
a escolha desses fatos diz muito sobre o olhar que os alunos têm da vida pessoal e 
social de Zuenir Ventura e Luis Fernando Verissimo.

Isso indica que toda biografia e todo comentário biográfico são fruto de uma visão 
particular daquele que organiza e escreve o texto, revelando no gênero um caráter 
quase ficional, por ser originado na edição de acontecimentos da vida de outrem.

Após a feitura do texto, os alunos serão convidados a comentar sobre os desafios 
enfrentados na escrita, como a dificuldade de escolher fatos marcantes específicos, 
a postura exigida pelos comentários e a ética envolvida no trato com a vida alheia. 
Tal exercício visa ao amadurecimento democrático da produção de informação por 
parte dos alunos.
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APROFUNDAMENTO

As biografias são conhecidas desde a antiguidade, contudo, a forma com que se 
apresentam na atualidade remetem mais ao desenvolvimento do gênero desde o 
período medieval, tendo no século XVII sua estruturação mais conhecida fixada em 
termos gerais. Na antiguidade a obra Vidas paralelas, de Plutarco, exibia a vida de 
personagens ilustres da Grécia e de Roma.

Durante o período medieval, a hagiografia (história da vida dos santos) eram pre-
dominantes. E é nesse período que o livro de um homem que veio a ser canonizado, 
contando a própria história, torna-se um prelúdio de como as biografias, a partir da 
modernidade, seriam vistas.

Com a obra Confissões, Agostinho de Hipona, mais tarde Santo Agostinho, deslin-
da sua história de vida diante os leitores com o objetivo de mostrar como foi o pro-
cesso de sua conversão. A narrativa inicia-se com as origens do escritor, passando 
por sua vida “desregrada” aos olhos dos cristãos.

É esse percurso individual e o fim significativo que de certa maneira moldam o 
gênero na modernidade literária. Primeiramente, a história do sujeito compreendida 
como única e exemplar, mas dotada de singularidade, já se revela na narrativa. Alian-
do a isso, a vida é vista como uma sucessão de acontecimentos destinados a levar o 
homem a se converter, respondendo aos planos da divindade.

A concepção do indivíduo e de sua singularidade serão potencializados na pas-
sagem da Idade Média para a Renascença com a virada antropocêntrica. Isso quer 
dizer que o homem e suas questões se fixam no centro da reflexão, deixando à 
margem o que antes era primordial na construção de pensamento no ocidente, a 
figura de Deus. 

Esse movimento de centralização das questões humanas alia-se à racionalização 
das formas de pesquisa e ponderações sobre o mundo. É seguindo esse movimento 
que, entre os séculos XVI e XVII, na Inglaterra, Isaak Walton constrói algumas das 
formas e elementos que se veem até hoje no gênero.

A validação pela racionalidade de determinada construção intelectual ganha cor-
po nas biografias quando o autor inglês insere cartas e documentos pessoais dos 
sujeitos biografados como comprovação dos fatos narrados. É a necessidade de 
legitimação empírica dos dados, comum à modernidade, que infunde determinadas 
posturas adotadas pelos escritores.

De maneira geral, dizemos que a biografia é um gênero que apresenta dados re-
levantes da vida de alguém, conforme os objetivos do texto. Dentre esses fatos, a 
infância, a formação intelectual/profissional/religiosa é remontada para explicar de 
que forma a personalidade biografada chegou ao ponto em que está.
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É importante que a vida narrada seja de alguma personagem influente na vida so-
cial. Porém, não é obrigatório que esse dado seja respeitado, vide os projetos7 em 
redes sociais que resgatam a história de vida de sujeitos marginalizados socialmente 
para a construção de uma memória afetiva e de uma visibilização das condições de 
vida desses indivíduos.

É no século XX que algumas teorias serão desenvolvidas sobre o gênero. Come-
çando por Philippe Lejeune, encontramos uma teoria que vê os textos biográficos 
promotores de “pactos de leitura”. Para o autor de O pacto autobiográfico, os textos 
pertencentes a esse tipo de gênero oferecem ao leitor uma série de pistas textuais, 
como o nome do autor na capa coincidente com o nome do narrador/personagem 
da narrativa do livro, que se dão como atestados de veracidade do que se lê na obra.

Dessa forma, o autor se colocaria como responsável pelas informações ali encon-
tradas, exigindo a confiança dos leitores. Estes, compactuando com essas pistas 
deixadas pelo autor, fiariam sua confiança na história, na qual encontrariam aconte-
cimentos de conhecimento geral que reforçariam a autenticidade do narrado.

Na contramão dessa visão, o livro de Diana Klinger, Escritas de si, escritas do outro: 
o retorno do autor e a virada etnográfica, traz à cena o conceito de performance. De 
acordo com a autora há, na literatura contemporânea, uma proliferação de escritos 
sobre o “eu”, chamadas de “escritas de si”, que são o sintoma de um estado social 
profundamente pautado no exercício narcísico da civilização ocidental.

Provas desse estado estariam nas redes sociais que privilegiam a construção da 
autoimagem. Ou o livro que apresentamos neste manual, que é um tipo de biografia 
dialogada de dois escritores renomados. 

Mais do que isso, a estudiosa indica uma performatização do eu em todas es-
sas obras. Distanciando-se de Lejeune, Klinger afirma que as representações de si 
se configuram em um espaço de editoração do eu com objetivos de produção de 
sentido no meio público. Isso quer dizer que os signos são manipulados pelo autor 
para que a imagem consumida pelos leitores/espectadores seja a mais próxima do 
desejado pelo artista. 

Podemos afirmar, com base na obra aqui tratada, que essa manipulação pode ser 
entendida tanto do ponto de vista da transfiguração da história, que ganharia con-
tornos ficcionais mais diretos, como cortes intencionais para produção de sentidos 
sobre determinados acontecimentos.

Já em relação ao peso do autor na produção de significados, assim como indica-
mos na segunda atividade proposta, podemos utilizar o texto de Foucault “O que 

7 Um desses projetos é o SP invisível, que tem no perfil seguinte definição: “O SP invisível 
é um movimento que visa abrir os olhos e a mente através das histórias dos invisíveis para 
motivar as pessoas a terem um olhar mais humano.” Endereço: https://www.facebook.
com/spinvisivel.
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é um autor?”, para entendermos a recepção da obra. No texto, o pensador francês 
pontua a funcionalidade do nome do autor na interpretação do que se lê.

Foucault determina que o autor é uma função construída por um conjunto de 
obras, dissociando-se do homem real que construiu esse conjunto. Ele afirma:

Chegar-se-ia finalmente à ideia de que o nome do autor não passa, 
como o nome próprio, do interior de um discurso ao indivíduo real e 
exterior que o produziu, mas que ele corre, de qualquer maneira, aos 
limites dos textos, que ele os recorta, segue suas arestas, manifesta 
o modo de ser ou, pelo menos, que ele o caracteriza. Ele manifesta 
a ocorrência de um certo conjunto de discurso, e refere-se ao sta-
tus desse discurso no interior de uma sociedade e de uma cultura. O 
nome do autor não está localizado no estado civil dos homens, não 
está localizado na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um cer-
to grupo de discursos e seu modo singular de ser.8

Assim, o horizonte de responsabilidade social de um discurso proferido revela-se a 
partir de um lugar (nome do autor), que aponta um caminho de leitura a seguir, como 
a segunda seção de atividades objetiva mostrar. Entende-se que o autor, como su-
jeito social, pode ser remetido quando encontrado na construção de uma biografia.

O que queremos dizer é que o autor existe em sua realidade social, quando as pa-
lavras que proferem intentam reconstruir um passado que aconteceu no campo do 
que entendemos como realidade. A biografia é um gênero preso a esse referencial, 
ainda que permita fabulações, lapsos e imprecisões.

 O que é diferente da criação de histórias, da produção ficcional ou acadêmica de 
um sujeito, que exigem certo distanciamento entre o exclusivamente vivido pelo su-
jeito e os mundos concebidos pelos romancistas, cientistas, cronistas que produzem 
sob outra ordem de princípios. 

Ou seja, os discursos proferidos pelos autores que produzem uma biografia, mes-
mo que olhados por meio de uma desconfiança da performance, devem e podem 
ser submetidos a uma análise que os leve como autênticos e recheados de senti-
dos que querem produzir significados no mundo objetivo e são passíveis de uma 
análise ética.

Ao contrário disso, um romancista, por mais que queira que sua obra seja revolu-
cionária, não espera que o conteúdo encontrado nela seja levado como fatos que 

8 “O que é um autor?”, Bulletin de la Société Française de Philosophie, 63º ano, no 3, julho-
setembro de 1969, ps. 73-104. (Société Française de Philosophie, 22 de fevereiro de 1969; 
debate com M. de Gandillac, L. Goldmann, J. Lacan, J. d’Ormesson, J. Ullmo, J. Wahl.)
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aconteceram com pessoas ou coisas reais. Romances inventam realidades, metáfo-
ras, metonímias e imagens que procuram dialogar, de maneira indireta, com aquilo 
que é do interesse humano.

Por fim, para completar esse quadro suplementar, podemos relembrar as noções 
de diálogo e dialogismo em Mikhail Bakhtin, linguista russo de renome nos estudos 
nas áreas de literatura e linguística no Brasil. Reconhecendo a importância do diálo-
go para a convivência em sociedade, ele afirma:

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão 
uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação 
verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido 
amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pesso-
as colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer 
tipo que seja. (Bakhtin, 2012, p. 117)

O diálogo, dessa forma, estabelece linhas de comunicação entre textos que se 
manifestam pautados também por essa interação. Assim, toda e qualquer produção 
comunicacional exige a percepção de que há vozes e demandas de outros sujeitos e 
instituições sociais que participam da construção objetiva e subjetiva da fala/escrita.

Se todas as comunicações verbais passam pelo diálogo que estabelecem com 
outros textos, parte da análise dos significados pretendidos pela obra seria dada 
nessas interações. E a presença de outras vozes nas palavras desse “eu” autoral con-
formam parte do que entendemos como dialogismo.

A obra Sobre o tempo, em seu formato, já explicita que será a partir das interações 
entre os interlocutores que os significados se darão. Para além disso, as performan-
ces do eu nas respostas dos escritores evocam vozes comunitárias, discursos social-
mente demarcados que interferem no sentido das respostas.

Essas indicações suplementares tiveram por objetivo fornecer algumas leituras ou 
noções mais gerais que colaboram com a leitura realizada pelos professores da obra 
apresentada. De posse desses saberes, esperamos que o crescimento individual do 
docente reflita diretamente no trato com o texto em sala de aula, fornecendo visões 
inusitadas aos alunos e estimulando o desenvolvimento de leitores mais preparados.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

O diálogo direto entre obras pode ser fomentado de diversas maneiras. Diante 
das aproximações entre temas, escolhas estéticas, gêneros semelhantes (respeitan-
do as diversas formas de narrar e significar de cada arte), os artefatos artísticos po-
dem oferecer um rico campo de possibilidades para se trabalhar com eles.

De acordo com a BNCC, sugerimos cinco campos nos quais os professores pode-
rão trabalhar a intertextualidade na obra Sobre o tempo. Esperamos que os aponta-
mentos, se não aceitos em sua integralidade, façam com que os professores estabe-
leçam outras aproximações a partir do indicado.

No primeiro campo, o da vida pessoal, a obra oferece várias entradas, uma vez 
que trata de aspectos da vida de dois escritores com muita experiência por contar. A 
passagem do tempo é um eixo muito comentado em todos os capítulos do livro; os 
dois escritores expõem, a partir desse eixo, como o avanço da idade permitiu uma 
visão mais privilegiada sobre a vida. 

Para dialogar com esse aspecto, recomendamos um filme de 1998, Encontro mar-
cado, dirigido por Martin Brest, com Brad Pitt e Anthony Hopkins. Um velho empre-
sário bem-sucedido é, nos últimos dias de vida, acompanhado pela própria morte, 
com quem compartilha alegrias, apreensões e pensamentos.

Essa espécie de balanço final da vida traz a possibilidade de um olhar que se pro-
jeta para a construção de uma biografia, pode servir de pontapé para uma discussão 
sobre as imagens que os alunos têm da própria história. Objetivos, sonhos, conquis-
tas já alcançadas serão temas pertinentes ao contato das duas obras.

Outra obra que possibilita o diálogo sobre o transcorrer da vida é o livro de poe-
mas de Marina Colassanti, Mais longa vida. Na obra, a autora discorre sobre as 
lembranças familiares e a infância, as vicissitudes do cotidiano e o envelhecimento 
como força instransponível. A diferença de gêneros permitirá ao professor trabalhar 
as características específicas de cada livro, bem como a convergência que os temas 
e visões do mundo apresentam.

No campo das práticas de estudo e pesquisa, os alunos podem ser estimulados 
a pensar sobre as áreas de conhecimento relacionadas ao mundo psicanalítico. Os 
próprios autores indicam que as conversas feitas para a transcrição do texto asseme-
lhavam-se a sessões de análise.

Para exemplificação, o canal de YouTube Falando nisso,9 de Christian Dunker, re-
nomado psicanalista brasileiro, professor da USP, pode ser usado como fonte de in-

9 O canal encontra-se no endereço https://www.youtube.com/channel/
UCF6VjYfikYP2vfUx3c6GvVw. Acesso em: out. 2020.

https://www.youtube.com/channel/UCF6VjYfikYP2vfUx3c6GvVw
https://www.youtube.com/channel/UCF6VjYfikYP2vfUx3c6GvVw


36

SO
B

R
E

 O
 T

E
M

P
O

formação para a compreensão dessa dimensão terapêutica apontada pelos autores 
sobre o processo de construção do livro.

No canal assinalado, o internauta encontrará pequenos vídeos que abordam as-
suntos da área simplificando o conteúdo. Há uma playlist exclusiva para leigos no 
assunto, o que possibilita a aprendizagem, mesmo que inicial, dos princípios da 
psicanálise. 

No campo jornalístico midiático, acreditamos que a escolha do livro 1968: o ano 
que não terminou, do próprio Zuenir Ventura, pode ser uma fonte de muita riqueza 
para os debates políticos que são travados na obra Sobre o tempo. Comparar o 
discurso sobre política do autor na biografia dialogada com a obra jornalística  pode 
dar aos alunos a oportunidade de perceber a mudança de alguns ideais na concep-
ção de governo que o autor revela.

Além dessa obra, a série de reportagens publicadas no Jornal do Brasil, em 1989, 
sobre o caso do ambientalista Chico Mendes também são materiais ricos para a 
compreensão de como o autor constrói sua carreira. O site da hemeroteca da Biblio-
teca Nacional10 permite uma boa pesquisa em periódicos brasileiros. Apesar de uma 
dedução óbvia, o mesmo pode ser feito com os livros lançados por Luis Fernando 
Verissimo, principalmente aqueles em que as crônicas encontradas nos jornais para 
os quais o escritor trabalhou estão reunidas.

A análise desses textos, tendo por base as declarações dos autores na obra, ser-
virá como ponto de partida para investigações por parte dos alunos dos pontos de 
contato e distanciamento entre as narrativas lidas. 

No quarto campo, o de atuação na vida pública, os professores podem oferecer 
aos alunos documentos legais que são relacionados ao período ditatorial brasileiro, 
como o AI-5.11 Uma vez que os próprios autores relatam como foi um momento de 
instabilidade para as artes no Brasil, seria interessante trazer a leitura desse docu-
mento e discutir, historicamente, as implicações com as quais a sociedade civil teve 
que viver em decorrência do Ato Institucional.

Por fim, no campo artístico, o documentário Chico e as cidades pode ser aproxima-
do da obra apresentada neste manual. O vídeo, além de mostrar várias performan-
ces musicais do compositor, escritor e cantor Chico Buarque de Holanda, traz fatos 
biográficos e encontros com personagens que fizeram parte da trajetória do músico. 

A reconstrução da vida por meio das falas de Chico e dos convidados cria um cli-
ma de diálogo propício à comparação entre o documentário e o livro. Os alunos po-

10 O site encontra-se no endereço:  https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. 
Acesso em: out. 2020.
11 O texto pode ser encontrado, na íntegra, no site do governo, no endereço: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm. Acesso em: out. 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
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derão reconhecer estratégias discursivas empreendidas por meios de comunicação 
distintos, compreendendo as ferramentas e limites de cada um deles.

A lista de documentários que trazem a trajetória de artistas consagrados da cultura 
brasileira é extensa, e pode ser usada para os fins citados acima. Filmes como Wilson 
Simonal: ninguém sabe o duro que dei, Vinicius de Moraes: quem pagará o enterro 
e as flores se eu morrer de amores, ou Ferreira Gullar: o canto e a fúria, são bons 
exemplos do gênero.
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quirir quanto o prazer da leitura. 
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importância do autor no processo de atribuição de significado de um texto, Foucault 
analisa até que ponto falamos de um sujeito empírico ou de uma abstração do texto.

Optando pela segunda categoria, o filósofo francês afirma que o autor, enquanto 
nome encontrado na capa do livro, articula um conjunto de discursos realizados a 
respeito desse nome para a leitura da obra. Discursos como a obra preexistente do 
escritor e o grupo de escritos críticos, teóricos e midiáticos a respeito dele, mobili-
zam o olhar do leitor para uma nova perspectiva sobre o texto.

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizon-
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Como já abordado no texto, o livro clássico sobre o texto autobiográfico vai abor-
dar a estrutura pactual estabelecida entre autor e leitor, na qual o primeiro se res-
ponsabiliza pela veracidade da narrativa apresentada, enquanto o segundo compac-
tua com a veracidade a partir das pistas textuais que o escritor deixa no texto. 
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