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BRASIL

O

O

IVAN JAF
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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 personalidades “reais” e participam de 
passagens importantes da nossa história. 

Para construir a ficção, o autor baseou-se na tradição literária vampiresca, com tramas 
cheias de mistério e suspense, adicionando a isso muito bom humor. 

O conteúdo informativo encontra-se nas passagens históricas usadas como cenário, o que, 
além de enriquecer a trama, promove o caráter interdisciplinar da coleção.

Apesar de estarem interligados, os livros da coleção Memórias de vampiro não são se-
quenciais. Por isso, podem ser lidos de modo independente, formando uma saga em que 
personagens e narradores podem até se repetir, mas sempre em episódios fechados e focados 
em um momento histórico.

A coleção

Memórias de vampiro

Mem
or as de vampiro
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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor 
Atacado por um vampiro, em Lisboa, às vésperas da partida da armada de Pedro Álvares 

Cabral, em 1500, o taberneiro Antônio Brás vê-se obrigado a perseguir seu agressor para des-
fazer uma maldição. Destruí-lo é a única maneira de voltar à condição humana e poder se 
deliciar novamente com bacalhau, vinho e outros prazeres mortais.

Na caçada ao vampiro Velho – um dos mais poderosos de sua espécie –, Antônio aca-
ba por embarcar nas caravelas de Cabral e viajar para o novo continente, onde seu inimigo 
pretende fixar-se. O que parecia ser uma breve perseguição acaba se estendendo por quase 
quinhentos anos de tentativas e trapalhadas: o território brasileiro é muito grande e o 
Velho tem o poder de se alojar em qualquer corpo humano, assumindo sucessivamente 
várias personalidades.

Em meio às peripécias que vive em terras brasileiras, Antônio acompanha as transforma-
ções econômicas e políticas do país, da Colônia ao Império, e daí à República, refletindo sobre 
o que muda e o que permanece igual no Brasil, avaliando o comportamento dos poderosos 
e dos explorados e surpreendendo-se cada dia mais com a espécie humana.

Para encontrar o Velho, Antônio conta com as orientações de outro vampiro, Domingos. 
Fica sabendo que o Velho pode ser encontrado onde há fatos importantes e em geral no corpo 
de figuras destacadas. Assim, ao longo do tempo, vai formando uma lista de suspeitos, que 
inclui personagens célebres da história do Brasil, como frei Henrique Soares de Coimbra, Calabar, 
os viscondes de Barbacena e de Ouro Preto, e até Getúlio Vargas e José Sarney. 

Finalmente, descobre que Domingos e o Velho são o mesmo vampiro, e que ele está no 
corpo de um membro de destaque do governo de Fernando Henrique Cardoso. Antônio con-
segue destruir o inimigo e recuperar sua condição de mortal.

Fruto de uma cuidadosa pesquisa histórica, temperada com boa dose de irreverência, O 
vampiro que descobriu o Brasil é uma envolvente e divertidíssima aula de História que faz o 
leitor repensar e conhecer melhor o país.

Adequação à BNCC

A leitura da obra, bem como as atividades desenvolvidas neste Guia do professor, 
estão adequadas às seguintes competências e habilidades da Base Nacional Comum Cur-
ricular (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 conteú-
dos 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 artísti-
co-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encanta-
mento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com 
a literatura.

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas 
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 crí-
tica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs etc.), 
diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêne-
ros 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 ca-
racterização 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 ca-
racterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológi-
co, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto 
e indireto), do uso de pontuação expressiva, 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 da in-
tertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre es-
ses textos 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)
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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.

1. Coisas de vampiro – para expor, compartilhar e se divertir: Para começar, você 
pode propor uma atividade lúdica: realizar uma Semana do Vampiro – mostra que 
reunirá os mais variados objetos sobre o tema, a serem recolhidos pelos alunos. O mito 
do vampiro continua bastante presente em nossa cultura, que focaliza o personagem 
por meio dos mais variados gêneros artísticos: da literatura ao cinema, das histórias 
em quadrinhos à música. Assim, livros, revistas, HQs, vídeos, pôsteres e outros objetos 
podem compor o acervo da exposição. O encerramento da Semana pode ocorrer com 
um debate sobre o personagem, explorando o fascínio que há tanto tempo exerce 
sobre os seres humanos.

2. O caminho do vampiro – resumo visual: Traçar o deslocamento de Antônio Brás no 
mapa do Brasil é uma forma de acompanhar também o desenvolvimento da história eco-
nômica do país ao longo dos últimos cinco séculos. Assim, você pode pedir à turma que 
confeccione um mapa do Brasil no tamanho de uma folha A4 para assinalar nele os luga-
res onde Antônio se fixou, a época em que isso aconteceu e também os fatos históricos 
e econômicos simultaneamente ocorridos naquele local. Dessa forma, os alunos estarão 
montando um resumo de caráter visual da obra lida.

3. O vampiro e o folclore – recriação de mitos brasileiros: Dando continuidade ao traba-
lho lúdico-criativo, você pode reler com os alunos o episódio do capítulo 11, “O mundo 
gira e os lusitanos rodam.”, em que nos é apresentada uma versão da origem da lenda da 
mula sem cabeça, personagem de nosso folclore. Depois de ter lido o trecho, a turma pode 
ser dividida em grupos e você pode sortear entre eles diferentes personagens do folclore 
brasileiro (saci, curupira, lobisomem, papa-figo, caipora, etc.). Cada grupo imaginará que 
seu personagem entrou na história de Antônio, e então inventará um novo episódio para 
explicar a origem desse personagem fantástico. Com a história pronta, o grupo contará a 
própria lenda aos demais grupos da classe. Como complemento, podem ser comparadas 
as novas versões com as histórias tradicionais do folclore.

4. Jornais de outras épocas – redação de matérias jornalísticas: Como exercício de re-
dação, você pode propor a criação do “Jornal da História”. Os alunos serão os repórteres 
dos diferentes períodos históricos presenciados por Antônio. Cada um, no momento 
determinado para cada apresentação, narrará episódios descritos no livro como uma 
matéria jornalística, criando o texto, a manchete e a imagem (foto, ilustração, charge). Os 
episódios a serem narrados serão distribuídos por sorteio. Seria interessante o repórter 
narrar as confusões criadas pelos vampiros nesses episódios do ponto de vista dele, que 
não saberia se tratar de vampiros. O resultado final do trabalho pode ser exposto na 
forma de jornal mural.
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5. Gente de sempre – análise crítica da realidade brasileira: Como o texto do livro aponta, 
certos atos dos governantes brasileiros são frequentes na história do país. Particularmente 
três deles parecem ainda fazer parte da nossa vida política: aumento de impostos, desvio de 
dinheiro público e endividamento externo. Divididos em grupos, os alunos podem pesquisar 
em jornais, revistas e na internet como esses fatos se manifestam atualmente, apresentando 
os resultados da pesquisa num seminário. Esse exercício seria uma boa oportunidade de a 
turma olhar mais criticamente nossa realidade e identificar seus elos com o passado.

6. O corpo perfeito – pesquisa sobre a política brasileira: Em 1999, Antônio finalmente 
descobre que o Velho é Domingos e que ele está ocupando o corpo do vice-presidente 
do Brasil. Quando seu inimigo lhe pergunta o que achou de seu “novo corpo”, Antônio 
responde: “Encaixa perfeitamente”. Alguns alunos podem ter perdido a piada por não sa-
berem quem é esse político. Sugira então a eles que pesquisem quem foi Marco Maciel 
e por que o comentário de Antônio é engraçado (uma referência ao biotipo do ex-vice). 
Essa é uma boa oportunidade para discutir a história do Brasil. Você também pode pedir 
aos alunos que façam uma pesquisa sobre a cena política atual, levantando seus principais 
protagonistas. Depois disso, pode perguntar: Se a história se passasse atualmente, que po-
lítico seria o melhor candidato para incorporar o “Velho”? Por quê? (Essas questões podem 
complementar a atividade de redação do Suplemento de leitura do aluno.)

7. A Igreja e a escravidão – filme e reflexão: No início da colonização, a Igreja catequizou 
os índios e, na época, isso era considerado bom. Hoje percebemos quanto foi prejudicial 
acabar com a cultura de vários povos. Mostrando o poder de persuasão da religião, o au-
tor escreve: “A igreja conseguia convencer índios e escravos a lutarem ao lado de patrões 
que os chicoteavam, castravam, amputavam e quebravam seus dentes a marteladas”. Você 
pode sugerir aos alunos que assistam ao filme A missão (The Mission, Inglaterra, 1986) e, 
depois, discutam criticamente o papel social, político e econômico desempenhado pela 
Igreja nesse momento de nossa história.

8. Interdependência – questão de ponto de vista: Antônio questiona o raciocínio brasi-
leiro de que, fornecendo matéria-prima, conseguiria a dependência dos países com que 
comercializava. Para ele, apenas o Brasil era dependente: precisava comprar produtos ma-
nufaturados e precisava que comprassem sua matéria-prima a qualquer preço. Essa forma 
de ver a questão explica muitas das crises econômicas enfrentadas por nosso país ao longo 
da história. Os alunos podem avaliar a situação inicial desse problema – o Brasil colônia 
obedecendo a ordens do Império. A partir daí, eles podem identificar o que seria uma 
situação real de interdependência e, então, fazer o mesmo com outras relações fundamen-
tais apontadas no livro – propondo caminhos que poderiam ter sido seguidos para evitar 
as crises descritas.

Atividade especial

Um vampiro pensa a humanidade – desenvolvimento da criticidade e produção cria-
tiva: O vampiro que descobriu o Brasil mostra Antônio observando os séculos passarem e o 
comportamento da humanidade se reafirmar, cada vez mais, como absurdo. Muito do que 
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o vampiro pensa aparece em destaque ao longo do livro, e esse é o ponto de partida para o 
trabalho de reflexão que os alunos vão realizar.

Primeiro passo: Leia com os alunos o pensamento de Antônio na p. 59: “Os mortais não 
se entendem!”.

Segundo passo: Leia os seguintes trechos de canções para a turma e, se possível, reproduza-as 
em sala de aula:

•  “A humanidade é desumana / mas ainda temos chance” (Quando o sol bater na janela do 
seu quarto, Legião Urbana)

•  “Não levo em conta o tempo / Nem tão pouco vou saber / Daqui a quanto tempo a 
humanidade vai crescer” (Não vou mudar o mundo, Tihuana)

Terceiro passo: Depois de ouvir ou ler esses trechos em conjunto, você pode discutir a 
relação das letras com o pensamento do vampiro, encontrando seus pontos em comum e suas 
diferenças.

Quarto passo: Com a turma, você pode destacar do livro outros pensamentos de Antônio 
que trazem reflexões e opiniões sobre a humanidade, ou o comportamento, ou os problemas 
humanos.

Quinto passo: Esses pensamentos podem ser distribuídos entre os alunos, agora divididos 
em grupos. Cada grupo pesquisará, então, músicas que confirmem ou contrariem as opiniões 
de Antônio – como foi feito por você no segundo passo desta atividade.

Sexto passo: Reunidos, vocês podem ouvir as músicas encontradas, discutir suas letras e 
compará-las com as reflexões extraídas do livro. Esse trabalho pode ser realizado novamente 
em uma roda de conversa em que os alunos opinem sobre o trabalho de todos os grupos.

Sétimo passo: Agora é o momento de os grupos avaliarem o que eles pensam sobre tudo 
o que foi discutido. Qual é a visão crítica deles sobre a humanidade? Novamente isso pode ser 
debatido em uma roda de conversa para se formar uma visão global.

Conclusão: Para finalizar, cada grupo transformará suas reflexões em uma letra de canção 
ou em um poema. A turma pode apresentar o material criado e expor as letras e os poemas 
na escola na forma de “cartazes-pensamentos”. Se você julgar que o material tem qualidade 
suficiente, pode ser organizada uma nova apresentação para toda a escola, finalizada por um 
grande debate, mais uma vez motivado pelos pensamentos do vampiro Antônio.
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