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Memórias quase póstumas de Machado de Assis

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para 

o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo. 

Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa 

responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter 

a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão, 

cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o 

mundo. 

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro Memórias quase póstumas de 

Machado de Assis

autor Álvaro Cardoso Gomes

ilustrador Alexandre Camanho
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Às vésperas da morte, o escritor Machado de Assis 

decide registrar num caderno alguns fatos relevan-
tes de sua vida: a infância pobre, a relação com a 

família, a lenta ascensão social, o emprego público, o amor por 
Carolina e sua trajetória de escritor. Entrelaçando fatos reais 
e ficção, este romance mostra Machado na intimidade do dia 
a dia, e sua amizade com os escritores Manuel Antônio de 
Almeida, José de Alencar e Euclides da Cunha, entre outros. 

Certo dia, Machado adota como secretário o filho da 
lavadeira da família, Hermenegildo. O rapaz, de 16 anos, passa 
a cuidar da limpeza e organização do escritório do autor. 
Nasce, então, uma bonita amizade.

Uma história tocante que nos permite imaginar como 
nasceram alguns contos e romances do grande escritor.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra

Sentindo que ia morrer logo, o escritor Machado de Assis 

decide registrar num caderno alguns fatos relevantes de 

sua vida: a infância pobre, a relação com a família, a lenta 

ascensão social, o amor por Carolina, além de sua trajetória 

de escritor. Esse foi o mote para a criação desse livro, no 

qual, entremeando fatos reais e ficcionais, Machado de Assis 

é mostrado na intimidade do dia a dia. Conta também sobre 

sua amizade com os escritores de seu tempo, como José de 

Alencar, Manuel Antônio de Almeida e Euclides da Cunha. 

Um dia, o escritor adota como secretário o filho da lavadeira 

da família, Hermenegildo. O rapaz cuida da limpeza e da 

organização do escritório, e nasce daí uma bonita amizade. 

Inteligente e bom leitor, Hermenegildo com frequência 

conversa com Machado sobre seus romances, contos e 

crônicas. No fim, o jovem amigo é quem acaba por finalizar o 

relato do grande escritor.

Sobre o autor

Álvaro Cardoso Gomes é crítico literário, ensaísta, 

romancista, poeta e professor de Literatura. Lecionou 

Literatura Portuguesa na Universidade de São Paulo (USP) 

e Literatura Brasileira na Universidade da Califórnia, em 

Berkeley, e no Middlebury College, em Middlebury, nos 

Estados Unidos. É coordenador da coleção Meu amigo escritor. 

Recebeu o Prêmio Jabuti, na categoria Juvenil, em 2011, pelo 

romance O poeta que fingia, que narra a relação entre o poeta 

Fernando Pessoa e o jovem João Fernando, e, em 2015, pelo 

romance Memórias quase póstumas de Machado de Assis, 

uma espécie de diário ficcional do escritor carioca.
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Sobre o ilustrador

Alexandre Camanho nasceu em São Paulo, em 1972, e 

começou a desenhar ainda criança. Tem seus trabalhos 

publicados em revistas e livros e já participou várias vezes de 

salões de humor e de arte, sendo selecionado para compor 

o Salão Internacional de Desenho para Imprensa de Porto 

Alegre (RS), em 2001.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Machado de Assis é, sem dúvida, um dos maiores autores 

brasileiros de todos os tempos. Suas obras são conhecidas, e 

reconhecidas não só no Brasil, mas internacionalmente, tendo 

sido traduzidas para diversos idiomas, como alemão, francês 

e inglês. E sua vida pessoal é tão interessante quanto as 

histórias de seus livros. 

Álvaro Cardoso Gomes parte dessa premissa para nos 

entregar uma biografia fictícia da vida de Machado de Assis. 

Dizemos “fictícia” porque os diálogos e as situações são 

inventados, poderiam ter acontecido do jeito que é retratado, e 

talvez alguns até tenham ocorrido de forma parecida, mas não 

podemos ter certeza. Mas, se é fictícia por um lado, por outro, 

parte de pesquisa histórica da bibliografia existente sobre a 

vida de Machado, dando respaldo para o que nos é exposto. 

O estudante é apresentado, então, às memórias de 

Machado de Assis, terminadas por Hermenegildo, o filho 

da lavadeira que trabalhava na casa dos Assis e que se 

torna assistente de Machado e, depois, seu amigo. Dessa 

perspectiva, o aluno pode sentir-se próximo desse grande 

autor, como Hermenegildo na história, vendo o lado 

machadiano “gente como a gente”.

E, ainda, no transcorrer da narrativa, o estudante entrará 

em contato com trechos de obras de Machado de Assis, como 

Memórias póstumas de Brás Cubas, que aparece logo no início 

da história, sendo instigado a se aprofundar na bibliografia 

machadiana. Tudo isso tendo como pano de fundo o Rio de 

Janeiro do século XIX e o Brasil desse período, que passava 

por grandes mudanças, como a assinatura da Lei Áurea e a 

abolição da escravidão.
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3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

Machado de Assis era mulato em um Brasil ainda escravagista 

e enfrentou muitos preconceitos, que podem ser percebidos 

nas páginas deste livro. Assim, um romance que o traz como 

personagem principal instiga também a reflexão sobre o 

tema “Encontros com a diferença”. Esse contato com outro 

tempo, outros costumes e outro Brasil oferece ao leitor a 

oportunidade de colocar em prática várias habilidades da 

Base Nacional Comum Curricular, entre elas a de inferir 

a presença de valores sociais, culturais e humanos e de 

diferentes visões de mundo, em texto literário, reconhecendo 

formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

Álvaro Cardoso Gomes pautou toda sua trajetória pelo 

estudo de temas que envolvem literatura e sociedade. 

Além de escritor, foi professor e pesquisador de literatura 

portuguesa e brasileira, no Brasil e no exterior, e por isso 

realizou com bastante engenho essa mescla de ficção e 

história que resulta em uma leitura capaz de desenvolver 

a fruição literária e atrair os estudantes do 8o e 9o anos do 

Ensino Fundamental.

4. Subsídios e orientações

O livro contribui para a formação leitora do jovem nas práticas 

de linguagem associadas a vários campos de atuação, em 

especial o artístico-literário, descritos na BNCC, no que se 

refere principalmente às seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 
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resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam 

a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de 

expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts 

culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists 

comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, 

posts em fanpages, trailer honesto, videominuto, dentre 

outras possibilidades de práticas de apreciação e de 

manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o 

foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa 

nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes 

do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização 

dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico 

e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas,  
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?
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de personagens em discurso direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e 

processos figurativos e do uso de recursos linguístico-

-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes 

do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, 

alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses 

textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, 

teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos 

temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto 

original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, 

videominuto, vidding, dentre outros.

• (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender — 

selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes — romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, 

romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 

de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 

poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, autores.

• (EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), 

crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de 

ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao 

gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes 

estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros 

narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 

ferramentas de escrita colaborativa.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

As origens do romance

Quem vê a popularidade do romance hoje nem imagina que 

ele já foi considerado um gênero menor. Os autores greco-

-latinos que queriam ser reconhecidos precisavam dominar 

o gênero lírico (poesia) ou o dramático (teatro), gêneros 

que mantiveram sua posição de destaque por muito tempo. 

Não é à toa que Camões escreveu Os lusíadas em formato 

de poema — se ele tivesse escrito na forma de romance 

narrativo, ninguém teria dado muita bola para ele na época — 

e Shakespeare, peças de teatro.

Massaud Moisés afirma que a epopeia desaparece 

no século XVIII, com a Revolução Industrial e, “por um 

mecanismo natural de substituição, à morte da epopeia 

corresponde o surgimento do romance, de tal modo que este 

se constitui [...] ‘a epopeia da burguesia moderna’” (p. 458) 

— isso porque o romance nasce ligado à burguesia. Esse 

autor afirma que o romance, assim compreendido, desponta, 

então, no século XVIII, mas se populariza e ganha destaque 

no século XIX. 

Cronologicamente, é Stendhal o primeiro grande romancista 

a surgir (O vermelho e o negro, 1830). No entanto, a 

Balzac se deve a criação do romance moderno, graças à sua  

Comédia humana (1829-1850), amplo painel da sociedade 

burguesa do tempo; tornou-se mestre dos que vieram 

depois (Flaubert, Zola e outros) e divisor de águas na 

história do romance [...]. A Inglaterra, que tinha sido o berço 

do romance, presencia o surgimento de alguns escritores de 

talento, como Dickens, George Eliot, Thomas Hardy e outros, 

Busto do autor Luís Vaz de Camões. 

Camões é conhecido 
principalmente por essa obra, 
que o imortalizou, tornando-
-se um clássico. Por ser uma 

epopeia, sua leitura pode ser 
um pouco difícil para leitores 

iniciantes. Como afirma Cleonice 
Berardinelli: “Os lusíadas são o 
poema dos descobrimentos, do 

desvendamento dos mares e das 
terras, e da afirmação do poder 
do homem sobre os elementos, 

mas também da reafirmação 
dos valores cavaleirescos 

caracteristicamente medievais. 
Essa coexistência de valores se 
deve aos dois tempos principais 

em que decorrem as narrativas 
que se encaixam, formando 
o poema: o tempo presente, 
da viagem à Índia; o tempo 

passado, da história de Portugal; 
e não se esqueça ainda do 

tempo futuro, previsto pelas 
profecias”. (Estudos camonianos, 

Os lusíadas. Disponível em: 
<http://www.letras.puc-rio.br/

unidades&nucleos/catedra/
livropub/camoes18.html>, 
acesso em: 12 jun. 2018). 
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da mesma forma que se processa o despertar do romance 

na Rússia, com Dostoiévski, Tolstói, Gogol e outros (MOISÉS, 

1978, p. 458).

Como afirma Paulo Rónai, A comédia humana de Balzac, 

composta de 88 romances, reproduz a vida contemporânea do 

autor, “com toda a sua riqueza de costumes e de tipos”. Fica 

claro que a matéria do romance difere da usada nas líricas e nas 

epopeias, que tinham como personagens deuses e heróis. O 

homem comum passa a ser o centro da narrativa desse gênero, 

o que o ajuda a se tornar um gênero extremamente popular.

 Marisa Lajolo, em seu livro Como e por que ler o 

romance brasileiro, fala sobre a popularidade do romance:

Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam 

funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia), 

exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar 

emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus 

leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em 

função do entretenimento que proporciona aos seus leitores 

e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e o prazer 

que o romance não teve um percurso fácil. 

Nascido da transformação de outras formas literárias, ele 

começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida 

doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os 

leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida 

das pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por 

isso ele democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a 

literatura.

Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! — 

personagens, cenários e ações postos em movimento por 

uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer 

acontecer coisas sob os olhos de quem lê.

[...]

Como acontece com todas as formas de lazer — do baile 

funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade 

pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem 

tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os 

Livro de Marisa Lajolo trata da origem 
e da importância desse gênero.



10material de apoio ao professor

chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos 

os tempos: mas cada tempo tem seus romances.

[...]

Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa 

do século XVIII, o romance foi alvo de perseguições. 

Perguntavam-se seus críticos: será que fazendo a cabeça 

de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e 

sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que 

fazia, ou que poderia fazer muito mal.

[...]

Mas o grande público, e talvez principalmente o público 

feminino, nunca deu ouvido aos críticos [...].

Vários fatores contribuíram para a afirmação do romance 

como gênero de grande força. Um deles foi sua aliança com o 

jornal que o publicava em capítulos, sob a forma de folhetins. 

[...]

Além de serem muito mais baratos, os jornais 

induziam uma leitura parcelada, aos pedaços, à qual talvez 

estivessem mais habituados os leitores disponíveis naquele 

tempo. Diferentemente do jornal, o livro sugere a leitura 

ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público dessa 

pré-história do romance.

[Outro fator foi o custo repassado para o leitor.] Ou seja, o 

preço do romance — mais baixo — constituía uma razão a mais 

para o sucesso do gênero: impresso em papel de qualidade 

inferior e encadernado sem luxo, representava uma alternativa 

de leitura mais barata (LAJOLO, 2004, p. 29-38).

Como se vê, o romance enfrentou algumas barreiras 

e não começou com muita popularidade, mas, por suas 

características narrativas e pela proposta de divertir seus 

leitores, ele caiu no gosto popular. A propagação por meio de 

folhetins e o preço mais acessível certamente ajudaram na 

sua popularização.

 

Com Proust, na aurora deste século, outra revolução se opera: 

sua obra (Em busca do tempo perdido), com desrespeito à 

coerência formal do romance oitocentista, leva mais fundo a 
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sondagem psicológica de Dostoiévski, graças à descoberta 

da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser 

existencial [...].

[...] uma série de escritores, como Thomas Mann, Virginia 

Woolf, Franz Kafka, William Faulkner e outros, colaborou, 

cada qual à sua maneira, para o progresso do romance 

(MOISÉS, 1978, p. 458-459).

O romance para jovens

O romance tem passado por crises, mudanças e 

repaginações, mas é sem dúvida o gênero mais célebre 

atualmente. É inegável seu apelo, e entre os jovens não 

é diferente. Grandes lançamentos e adaptações de obras 

famosas para o cinema, como a saga do personagem Harry 

Potter, dão prova disso.

Mas sempre existiu uma literatura pensada para crianças 

e jovens? Até poucos séculos atrás, não havia a percepção 

de que infância e adolescência eram fases diferentes da 

vida adulta e, sendo assim, com necessidades específicas. 

No início da Revolução Industrial, crianças, adolescentes e 

adultos às vezes trabalhavam a mesma quantidade de horas. 

Foi nesse período que leis aprovadas no Parlamento inglês 

começaram a estabelecer limites para o trabalho de menores 

de idade, até a proibição total. Às crianças, então, coube o 

dever de ir à escola e de ser preparadas para se tornarem 

adultos que integrariam a força de trabalho das fábricas e 

das indústrias. 

Com as leis que protegem crianças e adolescentes, 

surge também um novo público leitor, e livros para crianças, 

didáticos e literários, começam a ser produzidos em maior 

escala. Os livros feitos especificamente para a faixa etária 

da adolescência foram concebidos depois dos livros para o 

público infantil. Embora houvesse autores escrevendo sobre 

a adolescência, não havia autores escrevendo propriamente 

para adolescentes. Até hoje, muitos críticos questionam se, 

de fato, há necessidade de escrever especialmente para essa 

faixa etária. Para eles, um adolescente poderia ler qualquer 

bom livro de literatura.

No Brasil, as crianças e os 
adolescentes são protegidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Capa da edição comemorativa 

dos 25 anos do ECA, 2015, Unicef.
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Seja como for, o romance reflete a sociedade, conforme 

afirma Marisa Lajolo. É esperado que o adolescente, então, 

queira se ver representado nas obras desse gênero literário, 

com as angústias e os medos próprios dessa fase da vida. O 

que não significa fazer uma literatura rasa ou moralizante, 

mas sim que sirva de espelho para o jovem, na qual ele possa 

encontrar um pedaço de si.

Referências bibliográficas

LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed. rev. 

São Paulo: Cultrix, 1978.

RÓNAI, Paulo. A vida de Balzac. In: BALZAC, Honoré de. 

A comédia humana: estudos de costumes: cenas da vida 

privada. 3. ed. São Paulo: Globo, 2012. (livro eletrônico). 

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• Perguntar aos alunos se eles conhecem algum livro de 

Machado de Assis cujo título é semelhante ao do livro que 

vão ler. Levar o livro Memórias póstumas de Brás Cubas 

para a sala e mostrá-lo à turma. Observar que no primeiro 

capítulo de Memórias quase póstumas de Machado 

de Assis é aberto um diálogo com esse romance de 

Machado, estando presente o primeiro capítulo dessa obra 

machadiana no livro de Álvaro Cardoso Gomes. Ressaltar 

que uma característica interessante do livro de Machado é 

ser narrado pelo personagem Brás Cubas depois de morto; 

e, no caso deste livro, a história é contada pelas fictícias 

memórias de Machado de Assis, escritas antes de ele 

morrer e terminadas pelo seu assistente, Hermenegildo. 

(Habilidade de referência: EF89LP32.)

Capa de Memórias póstumas de Brás 
Cubas, livro com o qual Memórias 

quase póstumas de  
Machado de Assis dialoga.
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• Apresentar o livro aos alunos, a capa, os elementos de 

capa (autor, título, ilustração e logotipo) e de quarta 

capa (texto de quarta capa, logotipo). Falar que esses 

elementos compõem a materialidade do livro, assim como o 

miolo e seus componentes, com texto, ilustrações e notas 

de rodapé. Verificar o que eles acham desses elementos, 

do formato do livro e, principalmente, das ilustrações. 

Conversar com os alunos sobre o projeto gráfico, 

responsável pelo aspecto visual do livro, como a escolha 

da fonte, do formato do livro, das ilustrações, das cores 

utilizadas, da abertura dos capítulos etc. Perguntar se eles 

acham importante um livro ser agradável de ler ou se a 

única coisa que importa é o conteúdo, independentemente 

da forma. (Habilidade de referência: EF69LP45.)

• Memórias quase póstumas de Machado de Assis é um 

romance. Discutir com os alunos as características desse 

gênero (pode-se aproveitar o texto sobre as origens do 

romance apresentado previamente). Para aprofundar esse 

conteúdo, pedir aos alunos que comentem algum romance 

que tenham lido/estejam lendo. Fazer uma lista dos 

elementos levantados na lousa, para verificar, depois da 

leitura, se eles se aplicam ao livro que será lido. (Habilidade 

de referência: EF89LP33.)

• Orientar os alunos a fazerem cartões com anotações dos 

trechos do livro que acharem mais importantes, para depois 

elaborarem um resumo ou resenha (com ou sem comentário/

análise) como forma de possibilitar uma maior compreensão 

do texto e um posicionamento sobre ele.

2. Material de apoio pós-leitura

O dialogismo e a intertextualidade

O título do livro de Álvaro Cardoso Gomes, Memórias quase 

póstumas de Machado de Assis, é dialógico e intertextual: 

dialógico porque faz uma conexão com o texto de Machado 

de Assis, estabelecendo uma ponte entre eles; intertextual 

porque podemos reconhecer nele o título de uma obra de 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 
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Machado de Assis, autor, torna-se personagem dessa 

biografia ficcionalizada, na qual dados reais de sua biografia 

foram utilizados nessa história de amizade e despedida.

O leitor que percebe a conexão entre a obra de Álvaro 

Cardoso Gomes e a de Machado de Assis estará atento para 

compreender detalhes narrativos e conexões entre as obras 

que enriquecem a experiência de leitura. 

De acordo com o teórico Bakhtin, há dois tipos de 

dialogismo: o constitutivo e o mostrado. Para ele e para 

muitos teóricos da mesma época, o único discurso isento de 

dialogismo seria o do “Adão mítico”, que, por ser o primeiro 

homem, não teria retomado ou utilizado o discurso de 

ninguém para compor o seu próprio discurso. Isso significa 

que, quando se cria um livro, um filme, uma obra de arte, 

inconscientemente são retomados vários discursos que fazem 

parte do repertório de formação de quem os criou.

Já o dialogismo marcado é o retomado intencionalmente 

em uma criação, sendo um discurso citado demarcado por 

elementos gráficos. É quando existe o que se chama de 

intertextualidade: pode-se reconhecer um texto em outro, 

de forma clara ou não. Essa retomada do discurso pode ser 

feita de modo direto,  indicando que o texto pertence a 

outra pessoa por meio das aspas, do travessão que separa 

o discurso, usando o itálico, mudando a fonte. Os verbos 

dicendi, como falar ou dizer, também podem ser utilizados 

tanto no discurso direto quanto no indireto. Já o discurso 

indireto livre é o que exige mais de um leitor, que deverá ter 

repertório para identificar no texto a retomada de outros 

textos. 

A retomada no texto de outras obras literárias traz 

para a narrativa uma nova camada de significado, que, se 

compreendida pelo leitor, amplia o potencial de fruição e 

de reflexão. 

Elementos narrativos

O romance, em sua estrutura, é caracterizado pela 

pluralidade da ação. Isso significa dizer que no romance 

aparece mais de um conflito ou “células dramáticas”, que 

Busto de Machado de Assis. Autor 
de obras-primas da literatura 

brasileira, nesse romance de Álvaro 
Cardoso Gomes, Machado ganha 

protagonismo de outra maneira e 
vira personagem ficcional do que 

poderiam ser suas memórias.
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podem se desenrolar simultaneamente, estão interligados 

e exercem influência um sobre os outros. Massaud Moisés 

(1978) sobre isso afirma que “o romancista escolhe para o 

núcleo um drama, julgado o mais importante, e inspeciona 

os que lhes são aglutinados” (p. 453). Assim, no livro 

Memórias quase póstumas de Machado de Assis, o conflito 

de Hermenegildo e de sua família acaba influenciando a 

trama principal da história de Machado de Assis, a partir do 

momento que Carolina convence Machado a dar uma chance 

para o menino como uma espécie de assistente.

No romance temos a pluralidade de espaços, com 

os personagens frequentemente se movimentando 

de um lugar para o outro. Isso não acontece em todos 

os romances; por exemplo, nos psicológicos, em que 

a consciência de um personagem ou um narrador-

personagem e alterações em relação a ela são o centro do 

enredo, os espaços são descritos ou pelo narrador ou por 

um personagem. 

O tempo é importantíssimo na construção do romance. 

Um escritor, ao escrever um livro, fixa naquelas páginas 

um tempo — o tempo da história, o tempo em que a história 

se passa e o tempo da leitura do livro. Existem dois tipos 

principais de tempo: o histórico (também chamado de 

cronológico) e o psicológico. O histórico se caracteriza pela 

passagem do tempo no calendário, pela marcação do tempo 

no relógio, pela alternância entre dia e noite, pela mudança 

das estações do ano, entre outros tipos de marcações. Já 

o tempo psicológico é aquele que transcorre no interior 

da mente humana, sendo subjetivo, individual, tempo da 

memória e das digressões.

O número de personagens no romance varia conforme 

a proposta do autor para sua narrativa. Os personagens 

variam entre principais (pode haver mais de um personagem 

central, dependendo da complexidade do romance e dos 

propósitos do escritor) e secundários. O autor pode fazer seus 

personagens se comunicarem por meio do discurso direto, 

indireto ou indireto livre, e se utilizar do recurso da descrição 

para apresentá-los.



16material de apoio ao professor

O tipo de narrador também varia de romance para 

romance, o que chamamos de foco narrativo. O foco narrativo 

se refere ao tipo de abordagem adotado pelo narrador 

na história. Segundo Massaud Moisés, o “eu” do narrador 

diferencia-se do “eu” do escritor, já que o narrador é uma voz 

criada: “A voz que fala é a do escritor, por meio da voz alheia, 

criada para a ocasião e de acordo com o que pretende no 

momento” (p. 407). 

O escritor pode posicionar o narrador de diversas formas, 

de acordo com suas intenções, variando entre a primeira e 

a terceira pessoa. Na posição da primeira pessoa, ele narra 

aquilo que vê, revelando uma visão mais pessoal e parcial; 

nessa categoria o ponto de vista pode ser do personagem 

central, de um personagem secundário ou de um narrador-

-testemunha. Na narrativa em terceira pessoa, o ângulo 

visual é o daquele que pode ver e saber tudo, até com 

certa aparência de parcialidade e neutralidade. O narrador 

em terceira pessoa pode ser onisciente (tudo sabe e pode 

esquadrinhar a mente dos personagens) ou ter seu campo 

de visão limitado pelo escritor, que decide até que ponto o 

narrador em terceira pessoa pode saber e como irá transmitir 

isso ao leitor. A escolha do narrador e do foco narrativo é de 

extrema importância para a construção textual. 

Atividades 

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC.  

• Depois da leitura, fazer uma roda de conversa com os 

alunos, para que eles comentem os trechos de que mais 

gostaram do livro. Verificar se perceberam o projeto 

gráfico, que dá tratamento diferenciado para gêneros 

textuais diferentes e para citações de obras de Machado 

de Assis, e a presença dos gêneros carta, notas de rodapé, 

poema, teatro e oração. O gênero carta é relacionado 

diretamente à comunicação entre pessoas, e hoje foi 
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substituído, em grande parte, pelo e-mail. Perguntar 

aos alunos se já escreveram ou receberam cartas, 

incentivando-os a pensar nas diferenças e semelhanças 

entre os gêneros carta e e-mail. Pode-se exibir para a turma 

um trecho do filme Her [Ela], de Spike Jonze, em que o 

personagem Theodore, num futuro não muito distante, 

escreve cartas para outras pessoas, e questionar os 

alunos: Será que um dia iremos contratar pessoas para 

escrever cartas sentimentais para nós? Vocês gostariam 

de exercer esse tipo de atividade? Há também o filme 

Central do Brasil, em que a personagem da atriz Fernanda 

Montenegro escreve cartas para pessoas que não sabem 

escrever. Perguntar a eles quais são as limitações 

enfrentadas por uma pessoa analfabeta, além do fato 

de não conseguir ler e escrever suas próprias cartas. 

(Habilidades de referência: EF69LP46 e EF89LP33.)

• Retomar a intertextualidade entre o texto de Álvaro 

Cardoso Gomes e o texto de Machado de Assis; a ligação 

entre os dois textos se dá no título, com o uso da palavra 

quase. Enquanto Memórias póstumas de Brás Cubas é 

escrito por um narrador que já morreu, Memórias quase 

póstumas de Machado de Assis é escrito por um narrador 

que percebe que está ficando velho e que sua vida está 

chegando ao fim. Há uma aproximação entre personagem 

e autor, em um paralelismo entre textos. Orientar os 

alunos a lerem o primeiro capítulo de Memórias póstumas 

de Brás Cubas e o capítulo “Ao leitor” de Memórias quase 

póstumas de Machado de Assis. Eles devem analisar as 

semelhanças e as diferenças entre os dois textos, para 

perceber e destacar a intertextualidade. (Habilidade de 

referência: EF89LP32.)

• Em Memórias quase póstumas de Machado de Assis, há 

a presença de dois narradores, portanto, de dois pontos 

de vista. Perguntar aos alunos quais são os narradores e 

qual é o narrador que narra a maior parte da história (os 

alunos irão perceber que os narradores são Hermenegildo 

e Machado de Assis; Machado narra mais, porque são as 
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suas memórias). Depois, questioná-los por que Machado é 

o narrador que narra mais e verificar se percebem que isso 

acontece porque são as memórias dele. Questioná-los: 

Por que Hermenegildo precisou terminar as memórias de 

Machado? Ler, com os alunos, os capítulos “Um caderno de 

memórias” e “Ao leitor”, em que os dois pontos narrativos 

se sucedem. Qual é a diferença entre os trechos? Que 

efeito de sentido gera esse recurso? (Habilidade de 

referência: EF69LP47.)

• Pedir aos alunos que escolham um autor de que gostem 

bastante e que já tenha falecido para escrever um texto 

sobre um fato de sua vida, com detalhes, misturando 

ficção, dados biográficos e uma obra desse autor, em 

primeira pessoa. Pode-se orientá-los na pesquisa e na 

seleção de um acontecimento para narrar. Acompanhar 

o processo de escrita e de revisão do texto. Em dia 

combinado, promover uma roda para que os alunos leiam 

suas produções e para que a turma avalie a presença 

da intertextualidade nas criações lidas, trabalhando 

colaborativamente para aprimorar os textos uns dos 

outros. É um bom momento para verificar se eles 

compreendem como ocorre a intertextualidade entre os 

textos. (Habilidade de referência: EF89LP35.)

• O livro que os alunos leram é um romance, mas, ao 

mesmo tempo, são as memórias de um personagem 

que conta o que viveu; no caso, Machado de Assis. Os 

gêneros memórias e diário guardam similaridades 

entre eles, mas não são a mesma coisa. Explicar 

aos alunos que diário é o que se escreve para relatar 

o presente e as memórias, para falar do passado. As 

memórias podem usar como base os textos dos diários, 

mas não são iguais. Um dos diários mais famosos 

é O diário de Anne Frank, em que essa jovem judia 

conta seus dias antes e depois de ser confinada para 

se esconder dos alemães durante a Segunda Guerra 

Mundial. Pode-se sugerir a leitura de parte do livro para 

os alunos e pedir que comentem em que situação O 

O recurso de trocar o narrador 
Machado por Hermenegildo 
mostraria a proximidade do 

jovem com o autor, que se 
responsabiliza por abrir e 
terminar as memórias de 

Machado.

Segundo [Philippe] Lejeune 
[em O pacto autobiográfico: 
de Rousseau à internet], a 

constituição do diário põe em 
evidência “o gosto pela escrita 
e a preocupação com o tempo” 

(LEJEUNE, 2008, p. 258), pois 
é uma tentativa de delimitação 

do tempo e de acompanhá-lo 
em seu fluxo. Com efeito, o 

diário baliza o tempo e focaliza 
a duração. Para o autor, diário 

e memorial são gêneros que 
apresentam uma diferenciação 

no que diz respeito à focalização 
do tempo. De acordo com esse 
viés, o diário é uma sequência 
de vestígios, pois se mantém 
em dia com o fluxo do tempo, 

“pressupõe a intenção de 
balizar o tempo através de uma 

sequência de referências”. Já 
o memorial corresponde ao 

vestígio único, que tenta “fixá-lo 
em um único momento-origem” 

(LEJEUNE, 2008, p. 260). 

JUSTINO, Aliny Santos. A relação 
entre diário e memória em “O 

amanuense Belmiro”. Anu. Lit., 
Florianópolis, v. 17, n. 2, 2012, 
p. 47. Disponível em: <https://

periodicos.ufsc.br/index.php/
literatura/article/view/25907>. 

Acesso em: 5 jun. 2018.
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diário de Anne Frank poderia ter se tornado um livro de 

memórias. Em seguida, pedir a eles que conversem sobre 

a importância dos diários e das memórias como registros 

documentais. Essas fontes podem ser consideradas 

fontes confiáveis de pesquisa? Por quê? Espera-se que 

os alunos compreendam que diários e memórias podem 

ser usados como fontes de pesquisa, mas, por serem o 

relato subjetivo de um indivíduo, deve sempre ser feita 

uma leitura crítica do que está escrito. (Habilidade de 

referência: EF69LP47.)

• Ler o trecho a seguir com os alunos:

— Como você deve ter percebido — comecei a retrucar —, não 

fui eu quem disse isso. Quem o disse foi o José Dias. 

— Mas foi você quem criou o José Dias. Portanto... 

— Carola, não acredito que você esteja falando sério. 

Fosse assim... — refleti um pouco, para depois completar: 

— Shakespeare, por exemplo, seria o culpado pelos 

assassinatos que Macbeth comete. Eu não assumo tudo o 

que o José Dias pensa a respeito de Capitu... 

Após a leitura desse trecho do livro, debater a questão 

da criação literária e das ideias presentes nas obras 

ficcionais. Perguntar aos alunos: Elas podem ser 

creditadas ao autor da obra? Pode-se atribuir a ideia 

expressa por um personagem de obra ficcional ao seu 

criador? Incentivar os alunos a participarem do debate, 

dando exemplos de livros de que gostem. Pode-se marcar 

um dia de leitura em voz alta de trechos prediletos dos 

alunos para discutirem a questão entre os limites da voz 

do autor, do narrador e dos personagens. (Habilidade de 

referência: EF69LP46.)
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Sobre a fotografia

No fim do livro, há uma Fotocronologia da vida de Machado 

de Assis. As fotografias trazem para a cronologia um peso de 

realidade, mas não são necessariamente registros reais, pois 

podem ser montadas ou manipuladas. Além disso, elas exprimem 

o ponto de vista do fotógrafo. É preciso, assim, ter cautela ao 

considerar um discurso fotográfico como a verdade absoluta.

Boris Kossoy, fotógrafo, pesquisador, historiador e 

professor, afirma que a fotografia, desde que surgiu, tem sido 

aceita e utilizada como testemunho da verdade. Por causa de 

sua natureza antes físico-química e atualmente eletrônica de 

registrar aspectos do real, ela acabou ganhando elevado status 

de credibilidade. Mas, se por um lado ela proporciona o registro 

de um fragmento da realidade, por outro, tem sido usada para 

os “mais interesseiros usos dirigidos”.

As diferentes ideologias, onde quer que atuem, sempre 

tiveram na imagem fotográfica um poderoso instrumento para 

a veiculação das ideias e da consequente manipulação da 

opinião pública, particularmente, a partir do momento em que 

os avanços tecnológicos da indústria gráfica possibilitaram 

a multiplicação massiva de imagens através dos meios de 

informação e de divulgação. E tal manipulação tem sido 

possível justamente em função da mencionada credibilidade 

que as imagens têm junto à massa, para quem seus conteúdos 

são aceitos e assimilados como a expressão da verdade. 

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. 5. ed.  
São Paulo: Ateliê Editorial, 2016. p. 22.

 

A invenção da fotografia é, na realidade, a invenção do 

filme fotográfico. A câmera (futura máquina fotográfica) 

existia há muito tempo e vinha sendo aperfeiçoada. Diversos 

artistas a utilizavam como instrumento para ajudar no 
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desenho, pelo menos desde o século XVII. Leonardo da 

Vinci a chamou de olho artificial e explicou os princípios de 

seu surgimento. O aparecimento da fotografia, então, foi 

um processo gradativo e lento, que teve seu ponto alto no 

século XIX, com a Revolução Industrial.

O processo inventado por Louis-Jacques Mandé Daguerre, 

de imagens impressas em metal de prata, cada uma delas 

única, tornou-se, a partir de 1840, predominante nos retratos 

pessoais. Cada inovação posterior era aclamada como a que 

propagaria mais extensamente a fotografia entre todas as 

classes. “Esse tipo de retrato devia ser encontrado na mão de 

todos”, escreveu André-Adolphe Disdéri, inventor das cartes-de- 

-visite em 1854, que recebeu esse nome antes do atual cartão 

de visita. Esses cartões eram pequenos pedaços impressos, 

decorados, como uma figurinha. Muitas poses podiam ser 

reproduzidas em um só negativo, e as cópias eram facilmente 

criadas. Essa pode ser considerada uma das primeiras tentativas 

de produzir em massa fotografias populares.

A fotografia possibilitou que a criação e a posse de 

imagens fossem democratizadas. Antes, ter um retrato era 

sinal de alto poder aquisitivo. Com a evolução da tecnologia 

fotográfica, mais pessoas podiam ter acesso a uma imagem 

de si mesmas e de seus familiares.

Atualmente, quase todos os celulares possuem uma 

câmera. Uma das redes sociais que mais crescem é voltada 

para o compartilhamento de fotografias. Vive-se, sem 

dúvida, numa época acostumada à fotografia instantânea 

e a aplicativos que manipulam essas imagens antes do 

compartilhamento. É importante que os alunos conheçam 

o caráter social e ideológico da fotografia, assim como 

percebam que as fotografias podem ser manipuladas.

Atividades 

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: “(EF69AR31) Relacionar as 

práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética” e 

“(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias 

Arte
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e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar 

e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 

reflexivo, ético e responsável”.

• O livro Memórias quase póstumas de Machado de Assis 

traz, ao final, uma Fotocronologia, associando informação 

a fotografias da época de Machado. O uso de fotografias 

é uma ferramenta muito utilizada para dar veracidade a 

um discurso — quando se vê algo na fotografia, tende-se a 

achar que seja real e verdadeiro, porque a fotografia passa 

a ideia de captação da realidade. Entretanto, isso não é 

necessariamente verdade, ainda mais hoje, com muitos 

programas de manipulação de fotos. Sugerir aos alunos 

que montem uma Fotocronologia da vida, com fotos deles 

e de acontecimentos mundiais e brasileiros que considerem 

importantes. Eles podem fazer essa montagem no formato 

que acharem mais interessante — livro, cartaz, apresentação 

de PowerPoint, montagem em vídeo etc., — e apresentar 

suas Fotobiografias no dia combinado. 

Competência trabalhada: Compreender e utilizar 

tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para 

se comunicar por meio das diferentes linguagens e 

mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

desenvolver projetos autorais e coletivos. (Específica de 

Linguagens)

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento da seguinte 

habilidade: “(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o 

legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e 

consulta de fontes de diferentes naturezas”.

• O Brasil em que Machado de Assis nasceu ainda era um 

país escravocrata, prestes a passar por mudanças que o 

levariam, gradativamente, a erradicar essa prática terrível 

do solo brasileiro. O autor chegou a sofrer preconceito por 

ser mulato. Em Memórias quase póstumas de Machado 

História



23material de apoio ao professor

de Assis, esse fato fica mais claro no capítulo VIII, quando 

se sabe que os irmãos de Carolina, futura esposa de 

Machado, não queriam que ela se casasse com o escritor 

por ele ser mulato. Ler com os alunos o subitem desse 

capítulo, “A difícil corte”, no qual é possível saber das 

dificuldades que Machado enfrentou para se casar com 

Carolina. Depois, pedir a eles que se reúnam em grupos 

para pesquisar a situação dos negros no Brasil durante 

o período da vida de Machado de Assis (1839-1908), 

em fontes diversas. Dividir a turma em quatro grupos: 

o primeiro pesquisa em livros de histórias; o segundo, 

em quadros da época; o terceiro, em jornais da época 

(que foram digitalizados e podem ser encontrados 

na Hemeroteca Digital <http://bndigital.bn.gov.br/

hemeroteca-digital/>); e o quarto, em livros de literatura 

publicados na época. O primeiro grupo deve fazer um 

resumo dos pontos principais que pesquisou; o segundo, 

um levantamento das características principais dos negros 

retratados em quadros da época; o terceiro deve fazer um 

resumo do que encontrou sobre os negros nos jornais; e o 

quarto, um resumo do enredo dos livros que retratavam a 

situação do negro na época. Em dia combinado, os grupos 

devem se apresentar e comparar o que cada um descobriu 

em diferentes fontes consultadas. O que eles encontraram 

de comum? E de diferente? Na opinião deles, é importante 

diversificar as fontes de pesquisa? Por quê?

Competência trabalhada: Identificar interpretações 

que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas 

e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e 

posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
 

Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e abordagens 

multidisciplinares e transdisciplinares. 

Ao longo do livro, o narrador-personagem Machado  

de Assis reconstrói alguns fatos relacionados aos últimos  

Língua Portuguesa
Arte

História
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anos de sua vida ligados ao jovem Hermenegildo. Podem- 

-se convidar os alunos a resgatarem de sua memória uma 

história de sua vida escolar. O projeto Memórias da escola 

propõe transformar essa narrativa num belo livro artesanal, 

ilustrado e encadernado pelos próprios alunos.

1 Debater com a turma o gênero memórias (na definição 

do Dicionário Eletrônico Houaiss, “relato que alguém 

faz, frequentemente na forma de obra literária, a partir 

de acontecimentos históricos dos quais participou 

ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em 

sua vida particular”) e apresentar algumas de suas 

características principais.

2 Apresentar aos alunos a proposta do projeto: redigir um 

texto de memórias escolares, em que cada aluno narre uma 

história de sua trajetória escolar.

3 Pedir a eles que redijam uma primeira versão do texto, 

escrito em prosa. Essa primeira versão deve ser entregue 

para a leitura do professor, que apontará sugestões de 

alteração e de aprimoramento.

4 Após a leitura da primeira versão das narrativas 

memorialísticas, devolver os textos aos alunos para que os 

reescrevam conforme as sugestões apontadas. O professor 

recolherá a segunda versão dos textos para uma nova 

leitura e sua correção final.

5 Concluída a redação, sugerir aos alunos que a digitem 

num computador, para que seja impressa, e que a 

ilustrem (podem ser utilizadas as técnicas disponíveis 

ou aquelas que os alunos preferirem), com o objetivo de 

que cada um produza um pequeno livro em que a história 

fique registrada.

6 Auxiliar os alunos na escolha do material a ser utilizado 

para a atividade de ilustração: o tipo de papel, lápis de 

cor etc. Também pode ser utilizada a técnica da colagem. 

Ajudá-los ainda no processo de encadernação dos textos.
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7 Organizar uma exposição com todos os livros, contendo as 

narrativas dos alunos.

8 Convidar a comunidade escolar e os familiares dos alunos 

para apreciarem a exposição, que poderá ser acompanhada 

de música ou de outras apresentações que forem 

pertinentes e adequadas.

9 Após a exposição, avaliar com a turma todo o processo de 

elaboração dos livros, as dificuldades, os momentos mais 

interessantes, mais divertidos etc., para que os alunos 

digam o que aprenderam sobre o gênero memórias.

Competências trabalhadas nesse projeto:

• Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou visual- 

-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 

e digital —, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo. (Geral)

• Compreender as linguagens como construção humana, 

histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, 

reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 

significação da realidade e expressão de subjetividades 

e identidades sociais e culturais. (Específica de 

Linguagens)
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