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Escritos pelo carioca Ivan Jaf, os livros da coleção Memórias de vampiro apresentam dois 

componentes essenciais da boa literatura juvenil: entretenimento e informação. 

As obras, indicadas para o leitor do Ensino Fundamental - Anos Finais e do Ensino Médio, 

são protagonizadas por vampiros que convivem com personagens “reais” e participam de pas-

sagens importantes da nossa história. 

Para construir a ficção, Ivan baseou-se na tradição literária vampiresca, com tramas cheias 

de mistério e suspense, adicionando a tudo isso muito bom humor. 

O conteúdo informativo encontra-se nas passagens históricas usadas como cenário. Além 

de enriquecer as tramas, isso promove o caráter interdisciplinar da coleção.

Apesar de estarem interligados, os livros da coleção Memórias de vampiro não são 

sequenciais. Por isso podem ser lidos independentemente, formando uma saga em que 

personagens e narradores podem até se repetir, mas sempre em episódios fechados e foca-

dos em um momento histórico.
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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor
Os conflitos entre pai e filho adolescente são sempre complicados. O consolo é ser apenas 

uma fase, em que o jovem se entrega a contestações e atitudes irresponsáveis, e busca a própria 
identidade. Ainda que passageiro, é um período intenso e que deixa muito adulto de cabeça 
quente. O que pensar, então, de um pai convivendo com um filho eternamente adolescente?

Vicente foi transformado em morto-vivo aos 20 anos de idade, quando ainda era muito ima-
turo, irresponsável e ingênuo, muito mais próximo de um típico adolescente do que do homem 
que já deveria ser. Seu pai-vampiro é quem narra a sua história. Em sessões com uma psicanalista, 
ele relembra os anos de convivência com o filho. E, refletindo sobre o próprio comportamento e 
as muitas atitudes impensadas do rapaz, também revela detalhes do cotidiano do final do século 
XVIII, oferecendo outro olhar, muito mais crítico, sobre importantes episódios da história do Brasil.

Transformado em vampiro pelo narrador da história, este não assume a paternidade e 
se apresenta como pai adotivo a Vicente, um tutor amoroso que faz tudo por ele. Mas o 
jovem não reconhece esses esforços e luta para se tornar independente, mesmo sem sa-
ber ao certo o que é ser um vampiro. Vicente abandona o pai-vampiro em Portugal e par-
te para o Brasil em busca de um rapaz que seria seu irmão gêmeo. Por causa da sua inex-
periência, comporta-se de forma imprudente durante a viagem e quase é morto. Outro 
trauma é ter perdido o autocontrole e, involuntariamente, se transformado num peixe. Ao 
voltar a ser vampiro, é encontrado por seu pai-vampiro, que o seguiu. A partir daí, o pai se 
dedica inteiramente à sua educação, mas Vicente tem outros interesses e acaba se envol-
vendo com a Inconfidência Mineira, mais uma experiência traumatizante para o vampiro. 
Para desespero de seu pai, anos depois, em Salvador, o jovem participa de mais um movi-
mento revolucionário com desfecho frustrante: a Conjuração Baiana. É nessa fase que o pai- 
-vampiro percebe: para amadurecer, Vicente não pode contar com sua vigilante proteção. 
Por isso decide se afastar, e relata à analista que o filho amadureceu a partir daí.

Em As revoltas do vampiro, o leitor tem contato com a sociedade do final do século XVIII, 
se aproxima de episódios históricos descritos com riqueza de detalhes e se envolve com o 
cotidiano de vampiros e humanos num Brasil repleto de contradições.

Adequação à BNCC

A leitura da obra e as atividades desenvolvidas neste Guia do professor estão adequa-
das às seguintes competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, hetero-
gêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de 
identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em dife-
rentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticida-
de, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, 
e continuar aprendendo.
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5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à 
situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais 
e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a con-
teúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores 
e ideologias.

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e 
projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-cul-
turais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, re-
conhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferra-
mentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 
compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes 
projetos autorais.

(BNCC, 2018, p. 87)

A leitura da obra e o conjunto de atividades desenvolvidas no Guia do professor também 
possibilitam aos alunos que desenvolvam as seguintes habilidades da BNCC:

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de 
apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as carac-
terísticas do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que 
serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguís-
ticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes formas de 
uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea.

(BNCC, 2018, p. 153)

(EF69LP39) Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar infor-
mações sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar roteiro de pergun-
tas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas 
a partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e 
usar adequadamente as informações obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos.

(BNCC, 2018, p. 153)

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes 
visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabe-
lecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a 
autoria e o contexto social e histórico de sua produção.

(BNCC, 2018, p. 157)
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(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como 
quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentá-
rio em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras manifestações artísti-
cas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD’s, DVD’s etc.), diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o caso.

(BNCC, 2018, p. 157)

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras 
literárias/manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de 
contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de 
filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre outros, tecendo, quando pos-
sível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando suas apreciações, escre-
vendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 
de expressão das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cine-
ma, teatro, música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, 
posts em fanpages, trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práti-
cas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

(BNCC, 2018, p. 157)

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de com-
posição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracteri-
zação dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas 
(no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e 
percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico 
e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expres-
siva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos 
linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.

(BNCC, 2018, p. 159)

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de inter-
textualidade (referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses tex-
tos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, 
música), quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e 
paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros.

(BNCC, 2018, p. 187)

Ideias para sala de aula

Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula 
depois da leitura. Elas propõem reflexões sobre a história, sobre a estrutura narrativa e sobre 
temas interdisciplinares para além da ficção.
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1. Iluminismo — pesquisa e debate multidisciplinar: O Iluminismo é citado em diversas pas-
sagens do livro como o pensamento que norteava a época, que levava nações a mudar de 
regime político, a questionar a distribuição do poder, a buscar os ideais de liberdade, igualdade, 
fraternidade. Os alunos, em grupos, podem fazer um levantamento do que é dito sobre o Ilu-
minismo ao longo do livro, discutir as opiniões dos vampiros sobre seus ideais e pesquisar mais 
esse movimento: a época em que ocorreu e sua influência sobre o cenário político e social do 
mundo. No próprio livro são citados autores e obras que podem servir de ponto de partida 
para a pesquisa, que poderá contar com a orientação do professor de História. O material 
pesquisado será compartilhado em sala de aula, e os alunos podem comparar criticamente 
essas informações com as encontradas no livro. Por fim, eles terão instrumental para debater a 
seguinte questão: o que de fato mudou no mundo a partir da influência do Iluminismo?

2. Ideal e real — reflexão e criação de texto: Vicente é um idealista ingênuo, como diz seu 
pai-vampiro. O jovem acredita nos ideais iluministas defendidos pela Inconfidência Minei-
ra e pela Conjuração Baiana. No entanto, não questiona as contradições desses movimen-
tos apontadas pelo pai-vampiro: como defender a liberdade e manter os negros escravos? 
Como lutar pela igualdade se preocupando com os interesses individuais? Os alunos po-
dem refletir sobre as visões desses dois personagens a respeito dos acontecimentos desse 
período, organizando suas ideias em um texto argumentativo. Essas dissertações poderão 
ser compartilhadas em uma roda de leitura e comentadas por toda a sala. 

3. O passado sem enfeites — análise de época e criação: Nas viagens marítimas do tem-
po enfocado no livro, o banheiro era o mar, e o papel higiênico, um pincel feito de corda 
e compartilhado por todos. Os alimentos, antes de serem ingeridos pelas pessoas, eram 
provados por vermes e ratos. As cidades brasileiras tinham o esgoto a céu aberto. O 
narrador descreve um cotidiano nada encantador, pouco visto nos filmes de época ou 
nos romances ambientados no período. A partir da análise desses episódios, e de outros 
destacados pela turma, os alunos podem realizar um exercício de criação em grupo, ima-
ginando como eram outras situações do dia a dia no Brasil do século XVIII: tomar banho, 
escovar os dentes, lavar a roupa, guardar/conservar a comida (sem geladeira), iluminar 
casas e ruas (sem eletricidade), estudar, etc. Depois, eles podem partir para uma pesquisa 
e criar pequenas dramatizações, para serem apresentadas e discutidas em sala, que repro-
duzam essas e outras situações desse período.

4. Contrabando ontem e hoje — comparação de realidades: No Brasil colônia, o comércio 
com a metrópole saía caro e nem todos se interessavam pelos produtos oficiais. Assim, po-
demos dizer que os produtos “piratas” têm origem bem remota. Os alunos podem retomar 
como o contrabando é descrito no livro, bem como quais eram as medidas oficiais para 
evitá-lo e os resultados dessas ações. Na sequência, podem comparar essa situação com a 
existente nos dias atuais, criando um quadro que evidencie semelhanças e diferenças entre 
essas duas realidades. É interessante identificar pontos como: o que era contrabandeado 
naquele tempo? E hoje? O que motiva o contrabando nessas épocas distintas? Quem são 
os compradores? Como é a corrupção nesses dois momentos diferentes? A ideia é gerar 
uma situação de análise crítica para que os alunos possam entender uma realidade de 
nosso tempo a partir de uma comparação com episódios do passado. Após a conclusão 
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da atividade, eles podem propor outras situações-problema de nosso tempo utilizando o 
mesmo processo de análise.

5. Eternamente jovem — outras fontes e criação de texto: Vicente sempre terá 20 anos, 
atravessará os séculos sendo jovem. Jovem para sempre. Isso é bom ou é ruim? Quais as 
vantagens e as desvantagens de viver para sempre com a mesma aparência? Os alunos 
podem ver e discutir filmes como Highlander, o guerreiro imortal e Vivendo na eternidade, 
além de ouvir músicas como “Forever young” (Alphaville), “Fonte da juventude” (Rita Lee) 
e “O trem da juventude” (Paralamas do Sucesso). Depois, a turma toda pode debater a 
busca frenética da manutenção da juventude que marca nosso tempo atual, e como ima-
ginam que seria manter-se eternamente jovem. Por fim, individualmente, os alunos podem 
redigir um texto (em prosa ou em versos) ou criar uma canção que fale sobre isso. 

6. O medo é quem manda — análise de situações e roda de conversa: Em uma embar-
cação repleta de homens saudáveis, o medo da peste e da morte faz com que muitos se 
atirem ao mar ou se entreguem à fé. O medo de perder o controle, de se transformar em 
peixe, de viajar, leva Vicente a desistir de encontrar o irmão e a não seguir os companheiros 
em suas jornadas. O medo é realmente tão poderoso? O que pensa a turma? Partindo des-
sas situações, você pode organizar uma roda de conversa em que os alunos compartilhem 
experiências (momentos vividos ou conhecidos em que imperou o medo) e discutam as 
formas desse sentimento e as maneiras de lidar com ele. 

7. Gente que vira bicho — coleta de mitos e roda de contos: Quando Vicente se trans-
forma em peixe, o narrador-vampiro diz ser muito comum a metamorfose em diferentes 
situações e elenca alguns casos conhecidos por ele. Os alunos, divididos em grupos, podem 
retomar essa passagem da narrativa e, depois, pesquisar outros mitos relacionados ao tema. 
Cada grupo poderá escolher alguns casos para serem relatados à turma em uma roda de 
contação de histórias.

8. Freud e a psicanálise — aproximação da realidade: Ao longo de todo o livro, a analista 
do narrador-vampiro faz pontuações interpretando os acontecimentos e o que está nas 
entrelinhas das atitudes e dos sentimentos de seu paciente. O quanto essa personagem se 
aproxima de uma psicanalista real? Os alunos podem entrevistar psicanalistas e psicólo-
gos, ou convidá-los para um bate-papo na escola. Antes disso, eles precisarão pesquisar a 
diferença entre psicologia e psicanálise, descobrir quem foi Freud e conhecer superficial-
mente suas teorias. Depois, no contato com o profissional, poderão conhecer mais sobre 
o cotidiano dessa profissão e, então, avaliar o quanto a personagem se aproxima de um 
perfil realista.

Atividade especial

Pais e filhos em conflito eterno — coletânea, reflexão, criação e exposição: Vicente 
e seu pai-vampiro vivem situações comuns a grande parte das famílias humanas, conflitos e 
diferenças tidos como típicos do amadurecimento, do convívio com um adolescente. Esta 
atividade propõe uma reflexão em profundidade sobre o assunto.
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Primeiro passo: Os alunos podem montar um quadro em que destacarão momentos 
conflitantes entre Vicente e seu pai-vampiro, identificando a situação-problema (1); as posi-
ções de pai e filho (2); como se resolveu a questão (3); e qual o comportamento resultante 
dessa experiência (4).

Segundo passo: Pode-se promover uma roda de conversa em que os alunos vão comparar 
as situações destacadas com as vividas por eles no cotidiano familiar.

Terceiro passo: A turma poderá reunir e discutir coletivamente letras de músicas e poe-
mas que falem sobre pais, filhos e a relação familiar como um todo. Depois disso, pode-se 
propor as seguintes reflexões: Por que ocorrem conflitos entre pais e filhos? Os alunos também 
vão viver situações desse tipo se um dia forem pais? Por quê?

Quarto passo: Os alunos podem entrevistar os próprios pais e outros familiares, pergun-
tando como foi a adolescência deles e que tipos de conflito tiveram com os pais.

Quinto passo: De volta à sala de aula, os alunos podem conversar sobre os depoi-
mentos que conseguiram e comparar a realidade encontrada neles com tudo o que foi 
discutido até aqui.

Sexto passo: Eles podem criar uma maneira de falar o que pensam sobre a relação entre 
pais e filhos, seja em forma de canção, dança, peça teatral, história em quadrinhos, poema, seja 
por outro meio que elegerem. 

Sétimo passo: Todo o resultado da atividade pode ser apresentado à comunidade es-
colar e aos familiares. Finalizada essa apresentação, a turma pode discutir se algo mudou ao 
longo dessa atividade e se, de alguma forma, o jeito como eles olham e compreendem os pais 
se modificou. 
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