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O LIVRO
Meus desacontecimentos foi escrito, em primeira pessoa, 
por Eliane Brum. Apresentar o autor e sua obra é uma 
atividade que pode ser iniciada antes da leitura do livro, 
pois contextualiza e legitima a opção do professor.

ELIANE BRUM
é uma jornalista ou, como se define, uma contadora de histórias. Nascida e criada na 
cidade de Ijuí (RS), Eliane ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de 
reportagem, dirigiu documentários como Laerte-se e publicou seis livros, entre eles A 
vida que ninguém vê, A menina quebrada e O olho da rua. O livro de memórias Meus 
desacontecimentos: a história da minha vida com palavras foi publicado originalmente 
em 2014, tendo sido reeditado pela Arquipélago Editorial em 2017. É este mergulho 
nas memórias que dá sentido às experiências e corpo às palavras para a autora.
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Relembrar é viver. 
Talvez esse seja um dos ditados mais populares em nossa cultura. De fato, 
esse provérbio que dizem de origem portuguesa ilustra a possibilidade 
humana que nos capacita a relacionar as coisas entre si, comparar e 
estabelecer associações. O sabor do bolo de fubá da avó (ou das madeleines 
de Marcel Proust), a textura dos fios de cabelo da mãe, o cheiro adocicado 
de Natal (mistura impossível de reproduzir nos outros dias do ano) são 
disparadores da memória: em um tempo difícil de mensurar, voltamos a 
ser quem éramos no passado.

O trabalho com narrativas de memórias possibilita que o estudante 
desenvolva uma visão mais ampla do presente. Ao  distanciar-se de ações 
e fatos, ocupando a posição não mais de personagem, mas de narrador de 
sua trajetória, o aluno recria constantemente a sua visão sobre si. Em sala 
de aula, a relação entre professor e aluno, e entre aluno e turma, estreita-se, 
exercitando a empatia no ambiente de aprendizagem e propiciando 
experiências significativas. Além disso, o resgate das lembranças pode 
estimular o respeito pelas pessoas mais velhas ao promover o diálogo entre 
gerações - um compromisso que devemos assumir como educadores.

Este caderno é um guia, um manual que visa estimular a sua criatividade, 
professor, como um maestro de conexões que orienta caminhos e oferece 
vivências que vão além de uma avaliação restrita em uma data isolada no 
calendário escolar. 

A leitura, para nós, da Arquipélago Editorial, é uma experiência que 
amplia referências culturais, possibilita reflexões sobre outras realidades e 
dá suporte à construção de identidades. Por isso, o objetivo deste caderno 
é oferecer atividades que incitem o diálogo das memórias de Eliane Brum 
com as dos estudantes.

Dos desacontecimentos 
de Eliane Brum aos  
meus desacontecimentos



       
“Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que 
lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com elas costuramos um 
corpo de palavras que nos permite sustentar uma vida.” (BRUM, Eliane, 
2017, p.7)

Tal qual um jornalista que averigua com cuidado as informações de suas 
fontes, um projeto que envolve processos de memórias pode iniciar com 
depoimentos de diversas pessoas sobre um mesmo fato. Essa coletânea 
de pontos de vista, em um primeiro momento, parte do coletivo 
(entrevista) ao individual (seleção, análise e interpretação dos dados). 
Tal exploração permite que o estudante reflita sobre as condições que 
cercam a vida contemporânea.

Atividade 1
Os estudantes podem, em um primeiro momento, antes da leitura 
da obra, entrevistar professores e funcionários para compor o perfil 
de alguém da escola. Em um segundo, propor entrevistas para que 
o estudante escreva o perfil de um colega. Essas atividades podem 
alcançar resultados mais satisfatórios quando as duplas de trabalho 
não forem alunos que trocam experiências constantemente. Se a 
sociedade humana que almejamos alia projetos individuais a coletivos, 
é preciso, em rede, articular interesses.

APRENDIZAGEM POR 
PROJETOS

Um dos principais objetivos do 
trabalho com projetos é desenvolver 

a autonomia e a criatividade dos 
participantes. William Bender, em 

Aprendizagem baseada em projetos: 
educação diferenciada para o século 
XXI, aponta três características da 

aprendizagem por projetos: foco 
em uma aprendizagem autêntica 

(problemas com base na realidade), 
trabalho cooperativo (plano de ações 

orientado por decisões coletivas) 
e elaboração de um produto final 

(compartilhamento de resultados).

TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO

As entrevistas podem ser 
formuladas com auxílio de 

aplicativos como o Google Docs 
ou Google Forms para que mais 

informações sejam recolhidas 
em pouco tempo.

O PERFIL
é um gênero jornalístico 
que retrata, com descrições 
e investimento estilístico, a 
narrativa de um personagem tal 
qual um herói. A pesquisadora 
Mônica Martinez, em Jornada 
do herói: a estrutura narrativa 
mítica na construção de histórias 
de vida em jornalismo, aplica as 
três fases do herói (a partida, a 
iniciação e o retorno), de Joseph 
Campbell, à construção de 
perfis jornalísticos.

1.
Nossa vida é a nossa 
primeira ficção



       
“Mas eu não entendi dessa maneira. Para mim, minha mãe me negara um 
nome de heroína. Das mães, como se sabe, é preciso arrancar-se. Um parto 
só não basta, poderia dizer Laura, a personagem de meu primeiro romance”. 
(BRUM, Eliane, 2017, p. 26)

Quando denominamos, ou seja, caracterizamos ou designamos alguém ou 
algo, esse passa a existir no mundo. No capítulo “A novela do rádio”, Eliane 
conta-nos a história do seu nome. Nasce Eliane Cristina Brum. Cristina 
morre. Eliane renega Cristina. Cristina é abandonada para que Eliane não 
carregue o mesmo fardo que cunhara sua tia.

Atividade 2
Dizem que somos parecidos com nossos nomes, ou nossos nomes são 
parecidos conosco. O nascimento dos nossos nomes é, portanto, o nosso 
nascimento — e pode estar associado a homenagens (artistas, jogadores 
de futebol, cientistas), a promessas (nomes de santos), a mistura de 
origens (o pai chamava-se João; a mãe, Ana; a filha, Joana). Para incitar o 
trabalho com memórias com os alunos, uma alternativa seria questionar 
se eles sabem qual a origem do seu nome. Que situações envolveram 
essas escolhas? Quem são os protagonistas dessas histórias? Esse 
exercício visa motivar a construção de um painel sem palavras, silencioso 
de dizeres, mas não de sentido, que cada estudante teceria demonstrando 
para o grupo imagens que o personificam.

Meus desacontecimentos é um convite à intimidade de Eliane. Ao 
experimentar as histórias da autora, os estudantes irão rememorar, refletir 
e reconstruir as suas vivências ancoradas nas da autora. É o que fazem 
as memórias — esta composição textual que, acionada por episódios 
do passado, permite que o presente tome novas feições. Trata-se de um 
gênero que, ao despertar uma nova visão, aguça a sensibilidade. 

ESCOLHA DO NOME
O nome, segundo Regina Obata, 
em O livro dos nomes, é “um 
rótulo de identificação social e 
uma marca de individualidade”. 
O IBGE, desde 2016, lançou um 
aplicativo que se chama Nomes 
no Brasil. Essa ferramenta 
possibilita que você verifique a 
popularidade de seus nome.
https://censo2010.ibge.gov.br/
nomes/#/search

MOODBOARD
é um painel semântico 
composto por colagens e 
desenhos que ilustram um 
conceito (ou alguém).Esse 
quadro visual pode ser feito de 
forma manual ou com o auxílio 
de ferramentas digitais, como 
o Pinterest. Misturar fotos a 
colagens e ilustrações é uma 
prática.

2. 
Prelúdio



       
No final do Ensino Médio, a redação de caráter dissertativo é um dos 
gêneros (se assim podemos denominá-lo) mais explorados na escola. Essa 
prática, no entanto, comumente gera produções impessoais que, motivadas 
por uma tarefa e não por uma situação comunicativa, ocultam a autoria. 

Como diz Ray Bradbury, em Fahrenheit 451, “Nem todos nasceram livres 
e iguais, como diz a Constituição, mas todos se fizeram iguais (2017, p. 
81). Os trabalhos com lembranças são disparadores valiosos que orientam 
o aluno para o centro da aprendizagem — protagonista da sala de aula. 
Valorizar a narrativa em primeira pessoa acentua a visão de que autor 
de um texto é quem, por meio de sua visão de mundo, é capaz de revelar 
posicionamentos, intenções, percepções e apreciar, validar e valorizar 
aspectos da realidade a fim de evidenciar a sua singularidade.

Para estimular a criatividade, motor da autoria, o primeiro passo é 
aprender a observar, atentamente, a realidade. Na narração, esmiuçada pela 
descrição, é o sujeito que dá concretude, exemplifica, ilustra uma memória. 
A concretude é o princípio basilar de qualquer texto que não se quer vago, 
impreciso e superficial. 

 

Atividade  
Comece exercitando a concentração do grupo. Sugira que fechem os olhos, 
respirem profundamente, distanciem-se do burburinho contemporâneo, 
ouçam o silêncio da rua para que possam ouvir o conjunto de sons 
ruidosos que surgem de suas consciências. É o silêncio que ensurdece, 
como afirma Eliane (BRUM, 2017, p. 98). Estimule, professor, que os jovens 
revivam memórias significativas, que mergulhem nas lembranças. 

IMAGENS
Todo processo de pensamento 
requer imagens. Não é 
possível ler o mundo se 
não produzimos imagens 
mentais, se não concretizamos, 
tornamos material, a forma 
como sentimos e percebemos 
o entorno. Na narrativa de 
memórias, a reflexão se funda 
nesse movimento que ora se 
aproxima da cena pretérita 
(descrição), ora se distancia 
(narração).

CONCRETUDE
Um texto com concretude 

permite a criação de 
significados por meio 

de particularidades, 
exemplificações, relatos, 
pesquisas, comparações, 

ilustrações e analogias. Essa 
qualidade textual, assim 

denominada por Paulo 
Coimbra Guedes, em Da 

redação escolar ao texto: um
manual de redação, é o que 

caracteriza o repertório 
do estudante, sua visão de 

mundo, sua história de leitura. 
A falta de concretude cria 

textos com noções confusas, 
expressões vagas e genéricas, 

lugares-comuns.

3. 
Descrever e narrar  
(e rever para ver)  
é preciso



       
Você pode fazer uma coletânea de trechos da obra em que a descrição 
contextualiza o cenário do passado ou solicitar que o estudante produza 
essa seleção como uma das atividades do projeto, ou seja, como um 
exercício de descrição.

Destaque, nesta atividade, a exploração de aspectos linguísticos na 
descrição, de pessoas e ambientes (apartamento velho, grande e escuro, 
terra vermelha); na narração, de tempos verbais no passado (vivia, 
era, ficava) e do uso da primeira pessoa (minha, nossa, para mim); na 
argumentação, de inserções como ressalvas (mas ele não contava) 
explicações e outros recursos (estudo de conjunções para produzir efeitos 
de sentido) que revelam que estamos diante do sujeito do presente, 
refletindo, no presente, sobre o passado. “O que há é um eu inventando 
um passo e um futuro no presente” (BRUM, Eliane, 2017, p. 18). E é assim 
mesmo. A mescla de tempos ou pontos de vista é uma característica do 
texto memorialístico. 

Exemplo: 
 
“Minha família vivia num apartamento velho quando eu nasci. Era grande 
e escuro, em cima da casa da minha avó. Do meu avô também, mas ele não 
contava. Essa casa ficava diante da praça, bem no centro. A praça era um 
ponto de armistício, território neutro a separar as duas grandes igrejas, a 
católica e a protestante. Ou a nossa e a dos alemães. Para mim, a sem relógio 
e a com relógio. Cenário (des)acomodado numa cidade de terra vermelha 
chamada Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul”. (BRUM, Eliane, 2017, p. 15)

ESTILO
é o modo como um indivíduo 
usa os recursos da língua para 
expressar seus pensamentos, 
sentimentos, questionamentos. 
Esses recursos podem ser 
mapeados pelos estudantes para 
que possam compreender os 
efeitos de sentido no texto e, 
posteriormente, apropriar-se de 
algumas estratégias como, na 
pontuação, o uso dos travessões 
para marcar ressalvas, destaques e 
explicações; adjetivos ou advérbios 
para dar intensidade ao que 
está sendo exposto; escolha dos 
títulos dos textos; uso de figuras 
de linguagem, especialmente 
as metáforas que são muito 
constantes na obra da autora.

3. 
Descrever e narrar  
(e rever para ver)  
é preciso



       

Atividade 4
TEMAS para debate ou produção textual: 

a. Disserte sobre uma pessoa que é ou foi importante em sua formação 
e por quê?

b. Narre um acontecimento que tenha provocado um aprendizado.

c. Descreva uma lembrança desencadeada por uma fotografia antiga.

3. 
Descrever e narrar  
(e rever para ver)  
é preciso

RELAÇÃO ENTRE 
LINGUAGENS
A artista Rochele Zandavalli 
borda fotografias antigas que ela 
recebe de doações ou compra 
em antiquários. Trata-se de 
um trabalho que questiona 
os excessos de imagens na 
contemporaneidade e explora as 
relações sensoriais. A imagem, 
tal qual a palavra, para Eliane, é o 
corpo do seu trabalho.



       
 
“Escrevi com fúria nos anos que se seguiram à minha primeira poesia. 
A escrita foi se tornando dolorida. Dizia de uma criança que chutava o 
cimento. Que se sentia encurralada. Que questionava a existência de Deus. 
Que sangrava com a desigualdade do mundo.” (BRUM, Eliane, 2017, p. 113).
    
No capítulo “Glória, glória, aleluia”, Eliane compartilha a sua experiência 
com os livros desde a infância e revela-nos como seu discurso é povoado 
pelo diálogo com diversos autores, de clássicos a contemporâneos, sem 
preconceitos. Isso legitima a estreita relação da leitura com a produção 
textual como práticas indissociáveis. 

Atividade 
As referências da autora podem ajudar a desmistificar, em sala de aula, que 
uma pessoa culta é só aquela que teve acesso a textos clássicos — qualquer 
texto pode compor um repertório cultural, basta aprender a apropriar-se de 
tais informações. Nesse processo, a escrita tem um papel fundamental, pois 
é a sua prática que organiza as reflexões sobre uma obra e possibilita ao 
professor acompanhar percursos de aprendizagem. Logo, valorizar as leituras 
dos estudantes é legitimar os méritos de quem dedica horas, semanas ou 
meses a uma obra. Uma sugestão de atividade para legitimar esse processo  é 
propor a construção individual de uma árvore ou cartografia (mapa) de leitura.

4. 
Os livros me 
carregaram para 
dentro



a. Como uma Cinderela às avessas, ela seria para sempre gata borralheira, entre porcos e galinhas, casada com um 
estranho que não só a desconhecia como sequer suspeitava que teria sido gentil desejar conhecê-la (BRUM, Eliane, 
2017, p. 39).

b. E confidencio, malvada: “Vó, tirei o acento do nome dele no livro que estou escrevendo. Homem como ele não merece 
chapéu”. Adivinho-lhe um sorriso maroto, um que aprendeu com Pedro Malasartes (BRUM, Eliane, 2017, p. 40-41).

c. Quando conheci a obra de Escher, lembrei de imediato da flor de Natal da minha avó, com sua porção de impossível. 
E de ilusão (BRUM, Eliane, 2017, p. 51).

d. Meu apoteótico ato de guerrilha acontecera antes, quando eu andava por volta dos cinco ou seis anos. E tinha 
mais a ver com Édipo do que com a ditadura (BRUM, Eliane, 2017, p. 56).

e. Mas isso foi depois. Naquela madrugada, eu estava diante de uma epopeia comparável à de Frodo, o pequeno hobbit, 
na travessia do anel (BRUM, Eliane, 2017, p. 59).

f. Mas, desde que uma religiosa do colégio fez uma palestra afirmando que a vocação poderia aparecer a qualquer 
momento, fazendo, como Don Corleone, “uma proposta irrecusável...”, me dediquei com afinco a rezar implorando a 
Deus que nunca mandasse tal senhora entabular uma conversação comigo (BRUM, Eliane, 2017, p. 78).

g. Era jovem, era velha, heroína, aventureira, princesa, fada, bicho, planta, sereia, monstro, deus. Estava nas terras 
altas da Escócia, no centro da Terra, em bosques povoados por bruxas e duendes, no sítio do Pica-Pau Amarelo, em 
Valhala (BRUM, Eliane, 2017, p. 80).

h. Aos dez anos, eu já tinha lido a coleção de José de Alencar inteira, mesmo tendo achado a maioria dos livros um 
tanto monótona (BRUM, Eliane, 2017, p. 81).

i. Era uma poesia ruim, rebuscada como os livros que eu andava lendo, mas meu pai gostou. Era a primeira vez que 
um gesto meu chamava de verdade a sua atenção. Meu pai me enxergava. Não parei mais de escrever. Escrevia em 
qualquer lugar. Guardanapos, papel de pão, de embrulho. Ia deixando pela casa um rastro de letras. Uma versão das 
migalhas de pão de João e Maria, só que às avessas (BRUM, Eliane, 2017, p. 96).

4. 
Os livros me 
carregaram para 
dentro

INTERTEXTUALIDADE
ou dialogismo é a incorporação 
ou referência de um elemento 
discursivo em outro. O termo 
surgiu, em 1969, com Júlia 
Kristeva, em Introdução à 
seminálise. No Brasil, Dialogismo, 
polifonia e intertextualidade: em 
torno de Bakhtin, organizado por 
José Luís Fiorin, é um compilado 
de pesquisas que discutem a 
importância deste conceito no 
campo da linguagem.

Atividade 6
Além disso, pode-se também trabalhar o conceito de intertextualidade. A  seleção de 
trechos a seguir estabelece relações de intertextualidade que permitem a explicitação de 
associações dialógicas na análise discursiva. Diante disso, os alunos podem pesquisar os 
itens destacados, relatar seus achados à turma e relacionar aos contextos de uso do livro:



Meu corpo 
de palavras

       
 
“Em meus textos sou a autora de todas as vírgulas. As faltas e também os 
excessos me pertencem. Só assim sustento o frágil equilíbrio que me mantém 
na posse de mim mesma. (BRUM, Eliane, 2017, p. 114)”.

Atividade Final
Os itens criados ao longo da execução de um projeto compõem um 
artefato. As atividades e produções que foram mobilizadas no período 
de leitura e análise do livro podem gerar um memorial da turma, uma 
exposição, um portfólio ou mesmo um blog. Cabe ao professor, em 
coautoria com os estudantes, decidir como apresentarão o produto final 
desse percurso. O importante é compartilhar com a comunidade que a 
leitura demanda articulação de conhecimentos, planejamento de ações 
e auto-organização, o que gera fruição estética, enriquecimento cultural, 
autonomia intelectual e domínio de outros registros da língua.

ARTEFATO
O termo artefato é usado, 

por William Bender, em 
Aprendizagem baseada em 

projetos: uma educação 
diferenciada no século XXI, para 

enfatizar que nem todos os 
projetos resultam em um relato 

escrito ou em uma apresentação.



Mapeamos para vocês 
algumas habilidades 
da BNCC que são 
exploradas pelas 
atividades sugeridas 
neste projeto: 

1. (EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na recepção, com suas condições 
de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação;

2. (EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na 
recepção, considerando a construção composicional e o estilo do gênero;

3. (EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a 
explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas;

4. (EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, 
da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de 
sentidos e de uso crítico da língua;

5. (EM13LP09) Fazer curadoria de informações, tendo em vista diferentes propósitos e 
projetos discursivos;

6. (EM13LP19) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/problemas/questões 
que despertam maior interesse ou preocupação, respeitando e valorizando diferenças;

7. (EM13LP32) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos simples de coleta de dados e 
informações (questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise 
dos conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa;

8. (EM13LP45) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, 
percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de 
apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica;

9. (EM13LP48) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros 
literários (a apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva 
do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social 
dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia 
etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela 
literatura;

10. (EM13LP53) Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias — mediante seleção e 
apropriação de recursos textuais e expressivos do repertório artístico.
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