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 RESU MO

A ado les cen te Isabela regis tra suas impres
sões e expe riên cias de vida em um diá rio. Seus 
pais são sepa ra dos e aca bam ofi cia li zan do o 
divór cio ao longo da nar ra ti va. No come ço da 
his tó ria, a meni na infor ma que que ria uti li zar 
seu novo cader no para dese nhar, porém deci de 
nar rar os acon te ci men tos e angús tias diá rias, 
após a notí cia de que seu pai pas sa rá a morar 
com Aline, sua namo ra da fran ce sa.

Como se não bas tas sem os pro ble mas emo
cio nais cau sa dos pela sepa ra ção dos pais, 
Isabela sofre com as trans for ma ções físi cas da 
ado les cên cia. Ela se acha magra  demais e sem 
atra ti vos para os meni nos, além de lutar con tra 
seus inde se já veis cabe los cres pos.

Inicialmente, Isabela não gosta de Aline, 
a nova  mulher de Daniel, seu pai, pois está 
influen cia da pelas crí ti cas e recla ma ções de 
Gabriela, sua mãe. Porém, com a con vi vên cia – 
final de sema na sim, final de sema na não –, ela 
come ça a per ce ber que Aline e Daniel vivem um 
rela cio na men to madu ro e cari nho so, ao con
trá rio do que ocor ria entre os pais da garo ta, 
sem pre na base de bri gas e xin ga men tos.

Aline é uma talen to sa e conhecida pin to ra 
fran ce sa. Seus qua dros são, em geral, das ruas 
de Paris ou retra tos de pes soas. Isabela passa a 
admi rar o tra ba lho da madras ta, fica impres sio
na da com um retra to seu feito por ela e é obri
ga da a admi tir que se trata de uma artis ta que 
capta o  melhor das pes soas em suas pin tu ras.

Com o pas sar do tempo, Isabela per ce be 
que é impos sí vel a recon ci lia ção de seus pais. 
Daniel  jamais vol ta rá a viver com Gabriela, 
por sen tir que já não há amor entre eles. Isso, 
entre tan to, não impe de que a garo ta e sua irmã 
Jandira sejam ama das e ampa ra das por ambos.

A meni na sofre outra decep ção quan do des
co bre que a mãe tam bém arran jou um namo ra
do e que men tia para ela e a irmã, dizen do que 
saía com as ami gas. Ela passa a sen tir aver são 
por Joaquim, o padras to, um por tu guês que é 
dono de uma cons tru to ra.

Aos pou cos, Isabela vai ama du re cen do e, 
embo ra não quei ra reco nhe cer, come ça a sen tir 
afi ni da de por Aline, que cor res pon de, ensi nan
dolhe téc ni cas de pin tu ra e con ver san do sobre 
assun tos diver sos. Ambas pas sam lon gos perío
dos jun tas.

Isabela conhe ce João Pedro, de 17 anos, 
que a ajuda a ver que a sepa ra ção dos pais não 
é o fim do mundo e que podem sur gir coi sas 
boas nesse pro ces so. Os  filhos aca bam tendo 
duas casas e dois mun dos, e isso pode ser bas
tan te cons tru ti vo.

Os dois come çam a namo rar, e o rapaz 
demons tra gos tar de Isabela do jei ti nho que ela 
é, com a silhue ta que tem. Além disso, tornase 
seu gran de com pa nhei ro de visi tas a expo si ções 
e  outros pro gra mas cul tu rais quan do Aline está 
via jan do.

Ao ter mi nar o diá rio, Isabela quer des truí
lo, por con ter comen tá rios e desa ba fos dos 
quais ela se enver go nha. Mas deci de guar dá 
lo. Afinal, ele foi muito impor tan te nessa sua 
fase de ama du re ci men to. A meni na per ce be 
que havia se enga na do em  vários aspec tos. 
Constata que Aline e seu pai vivem bem jun
tos, assim como sua mãe e o por tu guês. Além 
disso, Jandira está ótima. Isso sem falar no 
seu namo ro com João Pedro, que vai de vento 
em popa.

Por fim, o cader no acaba, e Isabela deci de 
inau gu rar outro diá rio, outra fase de sua vida.
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 SUGES TÕES DIDÁTICAS

Neste livro, a auto ra abor da temas muito  atuais, que podem ren der bons deba tes em sala de aula: o 
cho que entre cul tu ras e clas ses  sociais dife ren tes, mos tran do o quan to esse con ta to pode ser enri que
ce dor; o divór cio e suas con se quên cias, nem sem pre nega ti vas; entre  outros.

  b) Questione a dife ren ça de um pro ces
so de inde pen dên cia oriun do do povo 
e outro vindo de cima para baixo, na 
pirâ mi de do poder.

 3. Peça aos alu nos que leiam  alguns con tos de 
fadas que apre sen tem a figu ra da madras ta, 
como Branca de Neve e Cinderela. Depois, 
ori en te a clas se a pes qui sar em jor nais, revis
tas ou na internet sobre a atual orga ni za ção 
das famí lias. Levantar algu mas ques tões:

  a) Em que medi da a ima gem das madras
tas e padras tos se modi fi cou com o 
pas sar do tempo?

  b) Será que essa ima gem ainda guar da 
re mi   nis cên cias de his tó rias anti gas de 
in fân cia?

  c) Como vivem as crian ças nessa nova 
orga ni za ção fami liar?

  d) Que dife ren ças e seme lhan ças exis tem 
entre a ima gem da madras ta nos con
tos de fadas e no livro lido?

  e) Qual des sas ima gens cor res pon de mais 
à rea li da de? Por quê?

 1. A fran ce sa Aline,  mulher do pai de Isabela, 
disse que, ao che gar ao Brasil, ficou cho
ca da com o abis mo  social entre ricos e 
 pobres, e tam bém com a cons ta ta ção de 
que a gran de maio ria dos menos favo re
ci dos é com pos ta de  negros. Referindose 
à Lei Áurea, de 1888, que abo liu a escra
vi dão em nosso país, ela comen tou que 
uma lei não faz com que as pes soas sejam 
“real men te  livres”. Proponha aos alu nos 
um tra ba lho de pes qui sa em gru pos, a par
tir dessa afir ma ção da per so na gem e com 
base nos fatos da his tó ria do Brasil.

 2. O final da nar ra ti va do diá rio de Isabela se 
dá em 14 de julho – coin ci den te men te, um 
dia espe cial para os fran ce ses: a come mo
ra ção da Queda da Bastilha. Promova um 
estu do sobre a impor tân cia desse fato para 
aque le povo.

  a) Em con jun to com o pro fes sor de His  
tó ria, incen ti ve a clas se a deba ter sobre 
a dife ren ça entre o nosso 7 de Setembro 
e o 14 de Julho fran cês.


