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PROJETO DE
TRABALHO

INTERDISCIPLINAR
Guia do professor

Este guia apresenta sugestões
de atividades baseadas na obra
Metade é verdade, o resto é inven -
ção com o objetivo de explorar
formas de registro do cotidiano
– o diário, a crônica – e incen-
tivar os alunos a produzirem texto
semelhante. 

As atividades aqui propos tas
visam, em primeiro lugar, mo  tivar
os alunos a ler o livro, e depois,
refletir sobre o texto quanto à
construção – qual a ma  téria-
prima do livro, onde o autor bus-
cou as histórias que narra. Parale -
lamente, os alunos terão oportu-
nidade de conhecer outros regis -
tros desse tipo, que o professor irá
comentar ou mostrar. Em seguida,
os alu nos serão convidados a
fazer a experiência de registrar,
durante uma semana, o pró prio
dia a dia, procurando fazer desse
registro um há bito diário.

Finalmente, os alunos pode -
rão conversar sobre a expe riência
e relatá-la ao restante da classe.
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ANTES DA LEITURA DO LIVRO 

1 Solicite aos alunos que observem o livro sem abri-lo. Em
seguida, que examinem seus principais elementos: capa, quarta
capa, miolo, projeto gráfico (disposição dos textos e das ilus-
trações).

2 Peça também informações que constam da capa do livro:
título da obra, nome do autor, nome do ilustrador, nome da
editora.

3 Converse com os alunos sobre o título do livro: “O que ele
sugere?”. O título permite uma leitura “ao pé da letra”, ou
seja, sugere que parte do conteúdo de fato ocorreu e que
parte é criação do autor?

4 Proponha, então, a leitura do livro. 

APÓS A LEITURA DO LIVRO 

5 Pergunte a opinião dos alunos sobre o livro. Gostaram?
O que acharam das histórias vividas pelo narrador?

6 Pergunte à turma se alguém da classe escreve diário ou faz
algum tipo de registro das coisas que ocorrem no dia a dia.
Fre quentemente, estudantes transformam agendas escolares
em uma espécie de diário, pois fazem anotações sobre outros
acontecimentos, colam fotos etc.

7 Estimule-os também com perguntas como: 
• Alguém da sua família escreve ou já escreveu diário? Quem?
• Para que serve registrar os acontecimentos do cotidiano?
• Os jornais fazem esse tipo de registro? De que maneira?
• O texto do livro Metade é verdade, o resto é invenção é
diferente de uma notícia de jornal? Por quê? 
Lembre aos alunos que as notícias, em geral, não trazem a
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visão pessoal de quem as escreve. Já o texto de um livro
pode ser totalmente pessoal, não apenas pela forma de escre -
ver, mas também porque pode não haver preocupação com
a exatidão das informações, e sim com a emoção contida
nelas. 

8 Comente com os alunos que existem diários que se torna -
ram obras muito significativas, pois documentaram momen-
tos importantes da história do mundo ou da vida de quem
os escreveu. Algumas pessoas escrevem diariamente e conser-
vam esse hábito por anos a fio. Por exemplo:

O diário de Anne Frank – menina judia nascida em Frankfurt,
Alemanha, que viveu escondida durante 25 meses em um anexo
ao escritório do pai, em Amsterdã, Holanda, onde moravam,
junto com outros membros da família, devido à perseguição aos
judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A família foi
descoberta e deportada para a Alemanha nazista. Anne acabou
morrendo em um campo de concentração aos quinze anos, em
1945. No período em que esteve escondida, escreveu um diário,
que foi guardado durante a guerra e publicado, pela primeira
vez, em 1947. Esse diário tornou-se um dos livros mais lidos do
mundo.

O diário íntimo de Frida Kahlo – famosa pintora mexicana
que, devido a um grave acidente, ficou acamada por um longo
tempo. Durante dez anos, até a sua morte, em 1954, aos 47 anos,
ela registrou em um diário as suas experiências mais íntimas,
contando as mutilações físicas que sofreu, seus sonhos e desejos,
suas dores e amores. O diário também traz desenhos, gravuras,
cartas, auto-retratos etc. 

Os diários de Che Guevara – o revolucionário argentino Ernesto
Guevara, conhecido como Che, cultivou o hábito de escrever diários
até sua morte. O filme Diários de motocicleta, dirigido pelo brasileiro
Walter Salles, baseia-se nos registros que Che fez de uma viagem
pela América Latina, de motocicleta, com um amigo. O relato de sua
atividade guerrilheira na Bolívia, que ele também registrou, pode 
ser lido na internet (www.diariochebolivia.cubasi.cu em espanhol –
acesso em junho de 2007).
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Diário – de Getúlio Vargas, o presidente do Brasil que registrou,
ao longo de doze anos (1930 a 1942), não só pensamentos e
reflexões íntimas, mas fatos (e comentários sobre fatos) da his -
tória política de seu tempo.

Minha vida de menina: O diário de Helena Morley (pseudô nimo
de Alice Dayrell Caldeira Brant) – registro do dia a dia de uma
menina em Diamantina, Minas Gerais, no final do século XIX (de
1893 a 1895). Em linguagem bem-humorada, Helena abre seu
coração nas páginas do diário: seus medos, suas implicâncias, as
brigas, as descobertas, a relação com colegas e familiares, a vida
dos pais (ele, garim peiro; ela, dona de casa), os costumes da
época etc. O livro foi adaptado para o cinema por Helena Solberg
em parceria com Elena Soárez, em 2004, com o título Vida de
menina. 

9 Lembre também que, nos nossos dias, os blogs são formas
de registro diário, e inúmeras pessoas fazem uso deles. A
principal diferença entre um diário tradicional e um blog é
a exposição, a veiculação. Os diários tradicionais são particu-
lares e, em geral, seus autores os mantêm fechados e guardados
a sete chaves; os blogs permitem a participação de outras
pessoas, a troca, e não são secretos.

10 Sugira que, durante uma semana, cada aluno faça um
diário, registrando os acontecimentos do dia a dia. Estimu -
le-os a escrever de modo despreocupado, tranquilo, como se
estivessem conversando com alguém ou pensando em voz
alta. Eles também devem ficar à vontade para, se desejarem,
desenhar, pintar, colar fotos ou recortes.

11 Ao final da semana, converse sobre esses registros. Soli -
cite que leiam algum trecho registrado. Pergunte o que acha -
ram da experiência, se alguém gostaria de continuar a escre ver
o diário, por que, qual é o papel do diário na vida de uma
pessoa etc.
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