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IDEIAS PARA SALA DE AULA
AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOL-
VIDAS EM SALA DE AULA ANTES, DURANTE E DEPOIS DA LEITURA. ELAS PROPÕEM 
REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA, SOBRE A ESTRUTURA NARRATIVA E SOBRE TE-
MAS INTERDISCIPLINARES, PARA ALÉM DA FICÇÃO. 

1. GUSTAVO E DRUMMOND: GAUCHES NA VIDA

Logo no início da obra, Gustavo cita um poema de Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987), no qual este fala que “quando nasceu, apareceu um anjo e mandou 
ele ser gauche na vida”. Trata-se do “Poema de sete faces”, pertencente a Alguma 
Poesia (1930), livro de estreia do poeta. Em outros momentos da narrativa, o poema 
será novamente evocado, especialmente quando o narrador se sente inadequado, 
rejeitado. Aproveite a menção para abordar o conceito de intertextualidade e seus 
tipos, explicando que, no caso, trata-se de intertextualidade explícita, em que há 
uma referência direta e nominal de um autor. Leve para a sala de aula o “Poema de 
sete faces” e leia-o para os alunos, estimulando-os a dizer o que compreendem em 
cada estrofe e, ao final, de modo geral. Na comparação do eu lírico do poema com 
Gustavo, oriente-os a perceber que ambos apresentam o comportamento do ser gau-
che: são tímidos e ensimesmados, observam a realidade e a questionam, mas não 
têm respostas às próprias inquietações.

2. GÊNEROS TEXTUAIS: O DIÁRIO E O BLOG

Logo no início da narrativa, Gustavo ironiza o fato de estar escrevendo um diário. Per-
gunte à classe o porquê disso e aborde a associação do diário com “coisa de menina 
chata”. Discuta com a turma a questão do hábito entre as meninas, mas mostre que 
muitos homens, inclusive famosos, já escreveram diários (como Che Guevara, Sartre e 
Kafka) que viraram livros depois da morte deles. Aborde as características do gênero: a 
disciplina e frequência de escrita; o relato de experiências pessoais como algo íntimo, 
quando não secreto; a interlocução com o próprio diário (muitas vezes, ele até recebe 
um nome) ou do narrador consigo próprio. Além disso, explore o conceito de tempo nar-
rativo: o tempo da enunciação é quase sempre muito próximo do fato ocorrido e encontra-
-se em um passado extremamente recente na obra, o recorte temporal é de cinco meses, 
maio a setembro, de algum ano da década de 1980). Depois de abordar essas caracte-
rísticas, questione se o gênero ainda está em uso pelos adolescentes e apresente outros 
suportes: o blog pessoal e os perfis de redes sociais. Trate em sala de aula sobre as 
diferenças textuais/imagéticas entre “privacidade” e “interação”.
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3. DESCOBERTAS DA ADOLESCÊNCIA: SEXUALIDADE E DROGAS

Um dos aspectos interessantes do livro é o relato de Gustavo sobre suas descobertas 
em relação à sexualidade e às drogas. Esse é um dos pontos altos do livro pela clareza e 
sinceridade com que são expostos os impasses, as hesitações, as dores desse processo. 
Sugerimos a exibição de dois filmes para motivar o debate: As melhores coisas do mundo, 
de Laís Bodanzky (Brasil, 2010) e Hoje eu quero voltar sozinho, de Daniel Ribeiro (Brasil, 
2014). Ambos têm como fio condutor o cotidiano de escolas privadas de classe média, 
nas quais adolescentes se deparam com a descoberta da sexualidade, problemas de 
autoestima, a necessidade de aceitação pelo grupo, o consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, etc. Após a exibição dos filmes, faça uma atividade de comparação entre 
seus protagonistas e Gustavo, promovendo um debate entre os alunos sobre as situa-
ções vivenciadas pelos personagens. 

4. DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS

Em diversas passagens, Gustavo incomoda-se por ser mais pobre que os colegas. 
Embora haja menções também à situação financeira de outros colegas, como Samir, 
é em relação a Claudinha que essa diferença se agrava mais, pelo fato de Gustavo 
estar apaixonado por ela. Releia com os alunos, em sala de aula, o relato do dia 13 de 
julho, em que Gustavo é feito de bobo pela garota e se sente completamente diminuído 
diante da riqueza da família dela. Além da releitura desse trecho, sugerimos levar à 
sala de aula um hit dos anos 1980, “A vida não presta”, de Léo Jaime, que relata sen-
timentos semelhantes ao de Gustavo (a menção, ao final da letra, da garota fugindo 
em uma festa é bem semelhante ao que acontece na festa de aniversário de Gustavo). 
Com base na letra da música e no trecho do livro, proponha um debate sobre a influên-
cia das diferenças socioeconômicas nas relações interpessoais, na adolescência.

5. RELAÇÕES INTERGERACIONAIS 

O tema do conflito de gerações é, nessa obra, temperado pelo fator étnico-cultural, 
pois Gustavo é descendente de japoneses e discorda da idealização do Japão e da 
depreciação dos brasileiros, além de incomodar-se com a índole excessivamente tími-
da e disciplinada da família. O professor pode retomar passagens em que o narrador 
discute e negocia com os pais, questionando os alunos sobre as mudanças nas relações 
entre pais e filhos adolescentes nas últimas décadas. Vale a pena também ressaltar os 
sentimentos conflituosos de Gustavo em relação à avó, que tanto se dedicava à família: 
ao mesmo tempo que ele rejeita as ideias dela, Gustavo a admira muito — como evi-
denciam os relatos de 17 e 20 de julho. Além disso, é importante abordar a perspectiva 
do sentimento de culpa, diante da possível perda da avó, e do sentimento egoísta por 
pensar em sua festa de aniversário ou por ter brigado com ela, a quem tanto amava. 
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ATIVIDADE ESPECIAL
MOSTRA DE FILMES: A IMIGRAÇÃO JAPONESA EM SÃO PAULO

UM DOS ASPECTOS MAIS INTERESSANTES DE CRESCER É PERIGOSO É A QUESTÃO DA 
IDENTIDADE DE GUSTAVO COM RELAÇÃO A SUA ASCENDÊNCIA NIPÔNICA. O GAROTO 
RELATA SEU INCÔMODO COM OS ESTEREÓTIPOS QUE OS BRASILEIROS TÊM DOS JAPONESES 
E VICE-VERSA. PARA ROMPER COM ELES, NADA MELHOR DO QUE CONHECER MAIS A 
HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA E SUA INFLUÊNCIA CULTURAL EM SÃO PAULO.

PRIMEIRO PASSO Os professores de Geografia, História, Língua Portuguesa e Arte 
devem propor aos alunos a organização e realização de uma mostra de cinema sobre a 
imigração japonesa e sua influência na cultura paulista.

SEGUNDO PASSO Os professores de Geografia e História devem abordar em sala de 
aula o contexto social, cultural e econômico do Japão e do Brasil no auge da imigração 
japonesa. Já o professor de Língua Portuguesa deve retomar a obra, no relato do dia 20 
de julho, e abordar a relação entre memória, narrativa e identidade. A partir disso, grupos 
de alunos devem pesquisar relatos de imigrantes japoneses, entrevistas, diários e fil-
mes (ficcionais ou documentários).

TERCEIRO PASSO Cada grupo deverá, com a orientação dos professores, selecionar 
um filme e exibi-lo em aula, acompanhado de um seminário que justifique sua escolha 
a partir da pesquisa empreendida. Depois das apresentações, a classe deverá realizar 
um debate sobre os relatos exibidos, relacionando-os ao livro de Marcia Kupstas. É 
importante que os professores façam a mediação e enfatizem os sentimentos contradi-
tórios de Gustavo em relação à sua ascendência japonesa.

QUARTO PASSO O professor de Língua Portuguesa deverá abordar em sala de aula os 
gêneros sinopse, resenha e catálogo, e orientar os alunos a escrever sinopses dos filmes 
para compor um catálogo da mostra, além de suas resenhas. O professor deve corrigir 
os textos e solicitar aos alunos que os reescrevam, considerando as observações feitas 
na correção para aperfeiçoar os textos a serem publicados.

QUINTO PASSO O professor de Arte deve orientar os alunos na montagem do catálogo 
da mostra (impresso e/ou digital) e na confecção de cartazes para divulgá-la, auxilian-
do-os na seleção de fotos, ilustrações, tipografia, formatação e outras características 
estéticas dos materiais.

SEXTO PASSO Todos os professores devem orientar e auxiliar os grupos na divulgação 
e na montagem da mostra de filmes, que deve ser aberta a todos os alunos, seus fami-
liares e funcionários da escola. A exibição deve ser seguida de debates, mediados pelos 
grupos de alunos, com a ajuda dos docentes. Depois da mostra, as resenhas sobre os 
filmes podem ser publicadas no jornal da escola (impresso ou digital) ou enviadas para 
jornais do bairro ou da cidade.
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