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Este guia tem em vista incentivar os alunos a fazer uma ampla

pesquisa sobre a adolescência, essa fase conturbada e rica por que

todos nós passamos e que é tema da obra Diário de Biloca.

O trabalho será realizado em três etapas. Inicialmente, os alunos

serão estimulados a ler integralmente a obra. O conjunto de ativi-

dades seguinte procura promover a integração entre texto e con-

texto, utilizando o primeiro como ponto de partida para uma re-

flexão mais aprofundada sobre o tema. Na terceira etapa, eles de-

verão se organizar para fazer as pesquisas e expor o material le-

vantado.
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Motivação para a leitura

1. Traga um bom dicionário para a sala de aula e peça aos alunos que
procurem o significado das palavras adolescência e puberdade. Em
seguida, esclareça eventuais dúvidas e abra com a classe uma pri-
meira conversa sobre esta fase da vida pela qual eles estão passando.

2. Diga aos alunos que eles deverão ler um livro chamado Diário de
Biloca. Explique-lhes que se trata de um livro escrito em forma de
diário, relatando o dia-a-dia de Biloca, uma adolescente de 12
anos. Peça-lhes que digam que tipo de tema, dúvida, problema,
etc. eles imaginam que a protagonista-narradora enfoca.

3. Faça circular na classe um exemplar do Diário de Biloca, para que
os alunos tenham um primeiro contato com a obra.

Do texto ao contexto: adolescência e sexualidade

4. Depois que a turma tiver lido o livro, leia com os alunos o seguin-
te texto, perguntando-lhes o que ele tem em comum com o Diário
de Biloca (ambos falam das dúvidas dos adolescentes em relação
à sexualidade):

A principal diferença entre as meninas e os meninos não é nem o
romantismo na hora da transa, porque isso varia de pessoa para
pessoa, mas a cobrança. Ela é muito maior para os meninos, entre
os amigos. [...] Cobrança, cobrança e cobrança. Parece suficiente-
mente claro que perder a virgindade num contexto assim não é lá
tão melhor do que no contexto feminino ai-não-sei-se-tá-na-hora.
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Sem esquecer que os garotos também têm medo de engravidar a
menina, também têm medo de machucá-la e, principalmente, têm
medo de si próprios.

(http://www.mundoadolescente.kit.net)

Pergunte-lhes também se eles concordam com o que o texto diz,
se se identificam com ele, se ele contradiz, reforça ou completa o
que o Diário de Biloca traz, se eles têm algo a acrescentar, etc.

5. Agora, peça aos alunos que tragam para a classe publicações
dirigidas ao público jovem. Em grupos, eles devem ser orientados
a analisar o teor das reportagens. Como tratam o adolescente?
Que imagem dele transmitem? De que modo abordam a sexuali-
dade? Oriente-os a basear suas respostas em exemplos tirados das
próprias publicações.

6. Proponha também uma pesquisa sobre o tema nos livros didáti-
cos. Como o assunto é tratado (ou não)? Que diferenças eles per-
cebem? É importante abrir espaço na escola para discutir esse
assunto? Por quê?

Preparação da pesquisa e montagem da exposição

7. Agora amplie a discussão sobre a adolescência. Apresentamos a seguir
alguns textos que, justamente, abordam o tema por diferentes ân-
gulos. Eles poderão servir de aquecimento e ponto de partida para
a preparação das pesquisas. Tire cópias dos textos, distribua-as aos
alunos e, depois, promova uma leitura coletiva e atenta de cada um
deles, esclarecendo as dúvidas, levantando os pontos mais impor-
tantes, etc. Como os textos são bastante variados, sugerimos que
você peça ajuda a professores de outras áreas (Ciências, Geografia,
História, etc.), para poder explorá-los mais ricamente.
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A adolescência do ponto de vista da biologia

• A puberdade é um período marcado por profundas mudanças físi-

cas, que ocorre a partir dos 9, 10 anos de idade, em função de um

aumento na produção dos hormônios sexuais: testosterona, estro-

gênio e progesterona. Esses hormônios são responsáveis pelo sur-

gimento das chamadas características sexuais. Nas meninas obser-

va-se o aumento dos seios, o aparecimento de pêlos em volta dos

órgãos genitais e nas axilas, o “arredondamento” de certas partes

do corpo (coxas, quadris) e o afinamento da cintura. Adicionalmen-

te, com a ocorrência da primeira menstruação, conhecida como

menarca, a menina passa a ter a capacidade biológica de reprodu-

zir. Nos meninos a menarca é caracterizada pelo aumento dos tes-

tículos e do pênis, o crescimento dos pêlos pubianos e faciais (bar-

ba e bigode), as alterações na voz e a produção de espermato-

zóides, o que torna possível a reprodução e a semenarca (primeira

ejaculação).
(Suely Andrade. http://www.fundathos.org.br/radcal/radical2/artigos/aborrecente.html)

A adolescência e a solidão do mundo do consumo

• De todas as reflexões e estudos sobre infância e adolescência, se

alguma coisa pode ser mais ou menos consensual é que, crescen-

temente, as crianças estão mais sozinhas ou mais na convivên-

cia com seus pares. O pai, a mãe ou qualquer outra figura de

ligação familiar está se tornando rarefeita. Distante do convívio

doméstico e familiar, mesmo dentro de casa o adolescente ou a

criança está solitariamente assistindo à tevê, ou está fora de

casa, em bandos, perambulando pelas ruas, nos shoppings, nos

lugares de lazer.
 (http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/adolesc.html)
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A adolescência e a violência

• A violência doméstica é um problema que atinge milhares de crian-
ças, adolescentes e mulheres. É um problema que não costuma obe-
decer algum nível sociocultural específico, como se pode pensar. Sua
importância é relevante sob dois aspectos; primeiro, devido ao sofri-
mento indescritível que imputa às suas vítimas, muitas vezes silen-
ciosas; segundo, porque, comprovadamente, a violência doméstica,
incluindo aí a Negligência Precoce e o Abuso Sexual, pode impedir
um bom desenvolvimento físico e mental da vítima. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, as agressões constituem a principal causa de mor-
te de jovens entre 5 e 19 anos. A maior parte dessas agressões pro-
vém do ambiente doméstico. O Unicef estima que diariamente 18 mil
crianças e adolescentes sejam espancados no Brasil. Os acidentes e
as violências domésticas provocam 64,4% das mortes de crianças e
adolescentes no país, segundo dados de 1997.

(Geraldo J. Ballone e Ida V. Ortolani. http://www.psiqweb.med.br/infantil/violdome.html)

A adolescência e a cidadania

• Treze anos é a idade a que se costuma atribuir à entrada na ado-
lescência. Kellen Victor Serique, 19, faz parte da geração de adoles-
centes que já nasceu em um mundo marcado pelo avanço da Aids.
Desde que o vírus HIV foi isolado, em 1983, a epidemia já se
alastrou pelos cinco continentes e tirou a vida de cerca de 20 mi-
lhões de pessoas. A situação mais crítica é vivida pelos países
africanos ao sul do Deserto do Saara [...]. Foi justamente aos treze
anos que Kellen decidiu não acompanhar tudo de braços cruzados e
se engajou no combate à doença. Ela e outros 39 adolescentes do
projeto Adolescer percorreram escolas públicas de Manaus com a
única arma capaz de impedir a progressão do vírus: a prevenção.
Na ausência de vacinas e com a eficácia apenas parcial de coque-
téis anti-aids, a doença continua incurável e seu tratamento con-
siste em reduzir as taxas de HIV no organismo a patamares aceitá-
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veis. Durante quatro anos, o grupo de jovens desenvolveu nas esco-
las atividades sobre todas as questões relativas à adolescência, mas
com destaque para a prevenção de doenças sexualmente trans-
missíveis (DST) e Aids. O objetivo era formar grupos de multi-
plicadores capazes de continuar levando essas informações aos de-
mais alunos. A estratégia era discutir o assunto através de dinâmi-
cas de grupo, e não através de palestras. “Tudo o que é divertido e
descontraído chama a atenção dos adolescentes. Se só fizéssemos
palestras, o trabalho se tornaria cansativo e intolerável para eles”,
conta. Seu esforço foi recompensado. Junto com mais quatro ado-
lescentes — vindos de Zâmbia, Nepal, Costa do Marfim, Jordânia e
Estados Unidos — Kellen foi convidada pelo Unicef a participar da
sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre Aids, da qual
participam representantes de 190 países. A expectativa é que se
assine um compromisso para intensificar os esforços no combate
da epidemia em todo o mundo.

(http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0067.asp)

A adolescência “diferente”

• Portadora de síndrome de Down, a adolescente Mariana é a perso-
nagem principal da propaganda veiculada na TV que desperta a
atenção para o problema e combate preconceitos. Garçonete da TGI
Fridays, restaurante da Barra, Mariana circula com bandejas e blo-
co de anotações pelo ambiente, sob o olhar desconfiado dos clien-
tes. De repente, ouve-se o barulho de pratos caindo. As atenções
concentram-se na adolescente, mas a desastrada foi outra funcio-
nária. Em off, uma voz constata: “Você também acabou de cometer
um erro. Quem tem síndrome de Down pode mais do que você
imagina”. O comercial é parte de uma campanha mais ampla, via
TV, rádios e jornais, pela integração de portadores de deficiência
física ao mercado de trabalho e à sociedade. Mariana realmente
trabalha na TGI Fridays e mostra a cada dia que pacientes de

O diario de Biloca - Guia 6/13/13, 2:44 PM6



7

síndrome de Down são capazes de exercer variadas funções. Elimi-
nar os preconceitos que estigmatizam os cerca de 16 milhões de
deficientes no Brasil, 50% deles com limitações mentais, é o obje-
tivo da Sociedade Síndrome de Down, coordenadora da campanha.

(http://www.oficinadeimagens.org.br/nalata/destaque.html)

Os adolescentes crianças

• Os adolescentes são crianças que, por vezes, calçam 43, aos 12
anos vestem números maiores que os dos seus pais e, com
irreverência, acham que o metro e setenta lhes dá entrada direta
em todos os filmes para maiores de 18 anos.

(Eduardo Sá. http://educacao.sapo.pt/XE8/249833.html)

8. Agora diga aos alunos que eles deverão se organizar em grupos, a
fim de escolher um tema ligado às questões da adolescência para
pesquisar e, depois, apresentar na exposição final. A título de
exemplo, apresentamos abaixo algumas sugestões, para o caso de
os grupos não terem nenhuma proposta própria de tema nem qui-
serem se aprofundar em algum já abordado nos textos lidos.

• poemas, músicas, filmes, peças de teatro, etc. que falem de ado-
lescência;

• ser adolescente em outras partes do país ou do mundo;
• ser adolescente em outros tempos;
• o adolescente e o trabalho;
• Estatuto da Criança e do Adolescente;
• ritos de passagem da infância para a adolescência em diversos

povos e/ou sociedades;
• as “turmas” de adolescentes através dos tempos;
• tipos de lazer disponíveis para adolescentes (nas diversas clas-

ses sociais do país, nas diversas regiões da cidade, etc.);
• a escolha de uma profissão (nas diversas classes sociais, nos

diferentes países do mundo, etc.).
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9. É interessante que os alunos sejam estimulados a apresentar suas
pesquisas de forma criativa; por exemplo, em vez de apenas cole-
tar dados sobre o adolescente trabalhador, eles podem trazer de-
poimentos, fotos, letras de música, poesias, etc. É importante, con-
tudo, que você converse antecipadamente com cada grupo a res-
peito do material coletado, para que se possa decidir qual a me-
lhor forma de organizá-lo e, assim, compartilhá-lo com o resto da
classe. Exposição? Mural? Jornalzinho? Isso vai depender da dis-
ponibilidade (de tempo, de espaço, de recursos) dos alunos, da
escola, etc. Os alunos poderão também ser orientados a pedir aju-
da a professores de outras áreas (História, Geografia, Artes, etc.)
para realizar suas pesquisas e organizar seus materiais. Uma dica
importante a ser passada é que, numa pesquisa, coleta-se por ve-
zes muito material que, num segundo momento, é descartado, por
ultrapassar os limites a que se propõe. Finalmente, decidam se o
trabalho será apresentado apenas na classe ou também para ou-
tras classes.
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