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A Ilha do  
Tempo Perdido

Lino de Albergaria 

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor

Este projeto interdisciplinar tem como objetivo o incentivo à leitura 
da obra, a pesquisa sobre os acontecimentos históricos que per-
meiam a trama e a interpretação crítica desses fatos. Para isso, os 
alunos serão orientados a criar painéis pela técnica da assemblage, 
com objetos comuns do cotidiano que os façam remontar de forma 
crítica o imaginário dessas épocas. Esta proposta pode contar com 
a participação dos professores de História, Geografia e artes.

ILHA_PROJETOINTER_final.indd   1 23/01/15   18:04



2

Motivação para a leitura

1. Pergunte aos alunos o que o título A Ilha do Tempo Perdido su-
gere a respeito do enredo. Levante algumas hipóteses a partir do 
que eles sugerirem e proponha uma reflexão posterior à leitura 
sobre o que a expressão “tempo perdido” pode significar.

2. Leia com os alunos a biografia de Lino de albergaria presente 
na orelha do livro. Depois, peça que pesquisem um pouco mais 
sobre o autor. indique, por exemplo, o site Caleidoscópio: portal 
cultural, disponível em: <www.caleidoscopio.art.br/linodealber 
garia/index.htm>. acesso em: 23 jan. 2015. 

Do texto ao contexto

3. após a leitura do livro, estimule os alunos a expor o que acharam 
da obra. inicialmente, deixe-os livres para traçar suas consi-
derações a respeito do enredo. Os elementos fantásticos que o 
permeiam podem, a princípio, ser motivo de grande curiosidade. 
Entender como esses fatos ocorreram e qual a relevância deles 
para a história pode orientar a discussão para as informações 
que subsidiam o mistério que cerca a ilha. 

4. Em seguida, retome o título da obra e procure estimular uma 
reflexão sobre o conceito de “tempo perdido” por meio de 
duas perspectivas apresentadas na obra: a primeira, analisan-
do o conceito de tempo abordado no livro que Charles lê na 
cabana (páginas 49 e 53); a segunda, analisando a influência 
dos acontecimentos históricos ocorridos na ilha e como eles 
contribuem para a depreciação do local pelos moradores da 
região. 

algumas perguntas possíveis para essa reflexão são: na passagem 
do livro, como se constitui a ideia de tempo? Como seria o tempo 
nas imagens sonhadas? O que é o tempo no mundo real? ao 
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analisar o enredo, quanto tempo dura a aventura no interior da 
ilha? O tempo “apagou” o passado de contrabando, exploração 
e sofrimento da memória dos habitantes daquele local? 

5. Com a orientação e ajuda dos professores de História e Geografia, 
proponha aos alunos uma pesquisa sobre os assuntos históricos 
apresentados na obra: 

• a exploração do pau-brasil;
• O tráfico de negros no Brasil;
• A lepra (hoje denominada hanseníase) e a construção dos 

leprosários.

Para isso, consulte alguns livros, revistas e sites específicos 
sobre o tema. 

6. Com as informações levantadas sobre esses tópicos, proponha 
uma discussão com os alunos que reflita sobre a questão da 
exploração e exclusão social (levando em consideração o con-
texto histórico desses itens e suas repercussões para a sociedade 
brasileira). a partir dessa reflexão, os alunos devem ser divididos 
em grupos para a definição de um tema para a construção de 
seus painéis. 

Preparação dos painéis: assemblages

7. Com a ajuda do professor de artes, apresente aos alunos o 
conceito de assemblage empregado nas artes visuais. Faça um 
breve histórico e mostre a obra de alguns artistas, para que eles 
possam construir um repertório visual sobre o assunto. 

recomendamos apresentar as obras feitas pela técnica de as-
semblage do artista francês Arman e dos brasileiros Arthur Bispo 
do rosário e Farnese de andrade. 
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8. Oriente os alunos para a preparação do trabalho:

• 1o passo: retome os grupos e os temas escolhidos; 
• 2o passo: cada grupo deve escolher em seu ambiente de con-

vívio, ou em casa, objetos que representem ou dialoguem com 
o tema que escolheram;

• 3o passo: combine um dia para que todos levem o material 
escolhido à escola, a fim de elaborar a disposição e colagem 
dos objetos, bem como o acabamento e o suporte de seus 
painéis.

9.  Faça uma exposição dos painéis na sala de aula ou em um local 
em que toda a comunidade escolar possa apreciar. Dê um título 
a essa exposição.
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