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Minha vida é um 
blog aberto

Elika Takimoto 

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor

Nas crônicas de Minha vida é um blog aberto entramos 
em contato com o universo de uma mulher que narra 
e reflete sobre os acontecimentos de seu dia a dia: os 
desafios de educar seus três filhos, fé e religião, Física e 
Filosofia, a relação com o marido, os encontros e desen-
contros com amigos e conhecidos, sua vida acadêmica, 
suas experiências desastrosas com o esporte, a década 
de 1980 e... o convite a uma festa Ploc. Elika Takimoto 
escreve crônicas ao mesmo tempo divertidas e reflexi-
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vas, numa linguagem que beira uma conversa informal, 
mas questionadora, sobre a passagem do tempo.  
Este projeto interdisciplinar tem como objetivo in-
centivar a leitura de crônicas e a produção textual do 
gênero argumentativo, a pesquisa sobre acontecimentos 
históricos e culturais que permeiam a década de 1980 e 
a interpretação crítica desses fatos. Para isso, os alunos 
serão orientados a redigir um texto argumentativo com 
base em uma pesquisa sobre uma época conhecida por 
sua “geração perdida”. Esta proposta pode contar com a 
participação dos professores de História e artes. É pos-
sível, a partir do contexto do livro e dos interesses da 
autora, convidar também os professores de Matemática 
e Filosofia para participar. 

Motivação para a leitura

1. Converse com os alunos sobre os tipos de textos 
que circulam na internet, em especial nos blogs. 
Faça um levantamento dos alunos que leem e/ou 
escrevem blogs. O que os atrai a ler – ou até mes-
mo produzir – textos nesse meio? Contextualize 
como hoje o blog pode ser considerado também 
um espaço de trabalho, um meio que escritores, 
jornalistas e as mais diversas pessoas utilizam 
para divulgar suas ideias. apresente a obra Mi-
nha vida é um blog aberto, de Elika Takimoto e 
questione: pelo título, podemos inferir qual é o 
assunto do livro?

MVBA_inter_final.indd   2 07/08/15   08:49



3

2. Oriente os alunos a observar a capa do livro, as ilus-
trações internas, quem é o ilustrador. Leia com eles 
o texto de quarta capa. algo mudou sobre as ideias 
até então levantadas sobre o livro?

3. realize uma leitura coletiva do livro. Planeje aulas 
em que eles possam ler algumas crônicas juntos, em 
voz alta, sob sua orientação, assim como momentos 
de leitura individual e silenciosa em casa. Essa divisão 
vai lhes dar o tempo necessário para o desenvolvi-
mento deste projeto.

Do texto ao contexto

4. Questione os alunos sobre as crônicas que mais 
lhes chamaram a atenção. Converse sobre o tom 
humorístico e reflexivo dos textos. Outro dado 
importante para a sua compreensão é o foco 
narrativo: a maior parte dos textos é narrada por 
quem? Quais os assuntos abordados? Partindo do 
princípio de que a crônica aborda temas do coti-
diano, como o ponto de vista do autor influencia 
o assunto narrado? O importante dessas questões 
é averiguar como os alunos se relacionaram com 
o texto, o que mais lhes interessou ao ler crônicas 
sobre a realidade de uma autora que fala, entre 
outras coisas, sobre sua experiência como mãe 
de três filhos. a perspectiva, os sentimentos do 
adulto sobre os filhos e sobre a vida, a passagem 
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do tempo é, para este projeto, um dos pontos a ser 
explorado com os alunos. 

5. apresente o foco deste projeto interdisciplinar: 
com a crônica “Temos nosso próprio tempo”, 
estudaremos a década de 1980, quando a autora 
era jovem (e, possivelmente, quando muitos dos 
pais dos alunos eram jovens). Esse período será 
estudado a partir do contexto político e cultural. 
No entanto, para dar início ao projeto, releia essa 
crônica e destaque o seguinte trecho para reflexão:

O ponto é que, quando somos jovens, imaginamos 
um futuro em que fazemos um monte de coisas 
superlegais porque somos donos dos nossos des-
tinos. E aí vem o diabo do tempo que se acelera a 
si mesmo, perde-se em um presente impossível de 
dominar e vai-se embora deixando o tônus de minha 
epiderme comprometido. As variáveis da equação 
que rege nossos caminhos começam a fugir do nosso 
controle e por fim temos que conviver bem com o 
resultado dessa conta que nem sequer sabemos como 
foi feita! (p. 69-70)

  O trecho acima poderia se referir a qualquer época, 
tanto na vida dos pais dos alunos como na deles 
próprios. O importante é sensibilizá-los para os 
sonhos e o ímpeto de liberdade e independência 
que temos quando somos jovens e, principalmente, 
levá-los a refletir sobre como os jovens lidam com 
a questão do tempo.
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6. Para sensibilizá-los quanto à noção do tempo 
de cada um – no caso, dos jovens da geração de 
1980 –, ouça com seus alunos a música “Tempo 
perdido”, do grupo Legião Urbana, composição 
de renato russo. a letra pode ser encontrada 
no site: <www.vagalume.com.br/legiao-urbana/
tempo-perdido.html#ixzz3fwdTf92Y>. acesso em: 
15 jul. 2015.

  Estimule os alunos a relacionar a letra da música 
com o trecho da crônica destacado. Um dos aspec-
tos que pode ser levantado é como o jovem lida 
com o tempo presente, suas dúvidas e descobertas 
sobre o mundo, e como muitas vezes não se im-
portam com a noção de futuro. 

7. aborde com os alunos a geração de 1980 com 
base no contexto político-social que essa geração 
viveu – pós-ditadura militar, num período de 
transição para a democracia. Esse contexto pode 
ser estudado a partir de uma análise histórica 
e também cultural. vale lembrar: na crônica, 
enquanto Elika ouvia rPM, seu marido, Nelson, 
gostava de Chico Buarque e pouco se interessava 
por uma festa Ploc.

  algumas sugestões de assuntos e artistas a serem 
pesquisados:

•	 Transição política: ditadura e abertura política.
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•	 Eleições presidenciais: Diretas Já.
•	 Geração hippie x geração yuppie.
•	 Música: Blitz, Legião Urbana, Ney Matogrosso, 

Paralamas do Sucesso, Titãs, rPM, Cazuza, En-
genheiros do Hawaii, Biquini Cavadão, Ultraje a 
rigor, Kid vinil, ira!, Barão vermelho, Elis regina.

•	 artes visuais: Leonilson, Luiz Zerbini, Leda Catun-
da, Nuno ramos, ana Tavares, Beatriz Milhazes, 
Daniel Senise.

•	 Cinema: Marvada carne (Direção: andré Klotzel, 
1995, 10 anos). Professor, há outros filmes da década 
que podem ser indicados para alunos mais velhos.

algumas fontes:
•	 Década de 80. Banco de Dados Folha. acervo de 

Jornais. Textos de Brasil. Disponível em: <http://
almanaque.folha.uol.com.br/brasil80lista.htm>. 
acesso em: 14 jun. 2015.

•	 Ditadura no Brasil. Disponível em: <http://almanaque.
folha.uol.com.br/ditadura.htm>. acesso em: 14 
jun. 2015.

•	 Como vai você geração 80. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
artigo-como-vai-voce-geracao-80-muito-alem-
-da-pintura-13235615>. acesso em: 14 jun. 2015.

•	 Enciclopédia itaú Cultural de artes visuais. Dis-
ponível em: <www.itaucultural.org.br/enciclope-
dia>. acesso em: 14 jun. 2015.

•	 Historianet. Disponível em: <www.historianet.
com.br>. acesso em: 14 jun. 2015.
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•	 Pop: cultura, literatura e década de 80. Página 
Cultural. Disponível em: <http://paginacultural.
com.br/pop-cultura-literatura-e-decada-de-80/>. 
acesso em: 14 jun. 2015.

Produção de textos

8. O trabalho final será a produção de um texto 
argumentativo sobre a década de 1980. Fazendo 
alusão à expressão “geração perdida”, atribuída 
a esse período, apresente o tema da proposta aos 
alunos: “Tempo perdido?”. Oriente-os quanto 
ao planejamento das ideias, ao levantamento 
dos argumentos e à redação e revisão do texto.  
após o término dessa etapa, promova uma forma 
de os textos circularem entre os alunos, para que 
eles possam conhecer as produções uns dos outros. 
incentive alguns voluntários a ler seu texto para 
a turma. Nesse momento, aborde alguns aspectos 
do período e promova um debate sobre sua im-
portância nos dias atuais. Se a escola dispuser de 
um laboratório de informática, os alunos podem 
criar um blog comunitário no qual os textos po-
dem ser postados, inclusive com fotografias que os 
familiares ou conhecidos tenham daquela época.

9. Por fim, depois de tanto trabalho, que tal uma 
festa Ploc? Pode ser divertido para a turma or-
ganizar uma festa ao final do projeto. Escolha 

MVBA_inter_final.indd   7 07/08/15   08:49



8

um lugar de sua escola, ou mesmo a sala de aula, 
peça ajuda deles para decorar o local da festa 
com a temática da década de 1980 e promova 
um momento descontraído. 
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