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ILU SÕES PER DI DAS E O TRA BA LHO EM SALA DE AULA

Este guia pro põe exer cí cios prá ti cos, refle xão e de-
ba  tes visan do à assi mi la ção e ao apro fun da men to de 
te mas pre sen tes no roman ce Ilusões per di das, de Hono-
ré de Balzac. Para faci li tar a rea li za ção dos tra ba lhos, 
eles foram agru pa dos em quatro áreas — his tó ria, por-
tu guês, geo gra fia e artes — que se inter-rela cio nam e 
con fluem em  várias ati vi da des.

Além de abor dar as pro fis sões de escri tor, jor na lis ta, 
crí ti co, edi tor, livrei ro, polí ti co, inventor, ator e dire tor 
de tea tro, Ilusões per di das se passa num momen to espe-
cial da his tó ria — pou cos anos após a Revolução Fran-
cesa, quan do a nobre za ultrarrea lis ta está no poder —, 
per mi tin do uma ampla varie da de de campos de estu do.

NOTA SOBRE A ADAP TA ÇÃO  LITERÁRIA
A tra di ção de adap tar clás si cos, no Brasil, come çou 

com Monteiro Lobato, que adap tou a obra de Cervan-
tes em Dom Quixote das crian ças, entre  outras obras. O 
escri tor Carlos Heitor Cony, autor de algu mas adap ta-
ções lite rá rias, lem bra que esses tex tos foram fun da men-
tais na sua “for ma ção huma na e lite rá ria”. Numa crô  ni-
ca sobre o tema, Cony obser va que, “para o jovem de 
fa  la ingle sa, o pri mei ro con ta to com os tex tos mais sa-
gra  dos da lite ra tu ra tea tral” são as adap ta ções de Shakes-
  peare fei tas por Charles Lamb.

Depois de Lobato, mui tos escri to res bra si lei ros fize ram 
adap ta ções, como Clarice Lispector, Rubem Braga, Paulo 
Men des Campos e Ana Maria Machado. Muitas vezes, a exten-
são do texto e o uso de pala vras pouco  comuns impe dem a 
abor da gem da obra em sala de aula. Uma ver são que pre ser ve 
a manei ra de cons truir o texto, man ten do inal te ra do o esti lo do 
autor, aju da a  atrair o inte res se de novos lei to res para obras 
impor tan tes que  vinham sendo esquecidas. Essa é a in ten ção 
dos edi to res ao publi car esta adap ta ção de Ilusões per di das.
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 HISTÓRIA

O sonho aca bou?
A ação de Ilusões Perdidas se passa no perí o do da his-

  tó ria fran ce sa que vai de 1819 a 1829. Os ultrarrea lis  tas 
eram maio ria no Parlamento, res tau ran do  vários pri  vi  lé-
gios do Antigo Regime: cen su ra à impren sa; fim das ga-
ran tias indi vi duais; ensi no pú bli co con tro la do pela Igre ja; 
e um sis te ma elei to ral que pri vi le gia va a elite rea lis ta. A 
subi da ao trono de Carlos x, chefe dos ultrarrea lis tas, 
inten si fi ca essa rea ção con ser va do ra. A Europa está em 
crise e a inquie ta ção polí ti ca e  social vai explo dir na Re-
volução de 1830 e na Revolução Republicana de 1848. 
ATIVIDADE1 Pesquisar os par ti dos e a estru tu ra polí ti ca na 
França de 1815 até 1830. Esse perío do deve ser en ten -
di do den tro do longo pro ces so da Revolução Francesa.
ATIVIDADE2 Identificar tre chos do livro que per mi tam 
enten der os con fli tos polí ti cos do perío do.

Ser moder no
A Revolução Francesa pode ser enten di da no con-

tex to de um gran de pro ces so de ascen são da bur gue sia, 
em que novos hábi tos e valo res  sociais são cons ti tuí dos. 
A uni ver sa li za ção do dinhei ro e do mer ca do con so li da 
a vida bur gue sa, basea da na pro du ção e no con su mo; 
tudo vira mer ca do ria.
ATIVIDADE3 O que os alu nos enten dem por “ser moder-
no”? Até que ponto suas rela ções  sociais e pes soais são 
media das pelo con su mo e pela mer ca do ria? Depois des-
ta refle xão, ler com os alu nos o seguin te tre cho do livro:

“Chegamos a uma época em que tudo está empo bre cen do: pro-
cu ram-se rou pas e  livros bara tos como se pro cu ram qua dros 
peque nos por falta de espa ço para colo car os gran des. As rou pas e 
os  livros dura rão pouco, a soli dez dos pro du tos está aca ban do. 
Ora, o papel chi nês é feito com bambu, pois na China a mão de 
obra é muita e bara ta; aqui seria neces sá ria uma máqui na”.(p. 66)
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Como a per so na gem carac te ri za a moder ni da de? Os 
alu nos podem pes qui sar o con cei to de moder ni da de em 
his tó ria. A ati vi da de ter mi na com um deba te sobre os 
dife ren tes con cei tos de moder ni da de. É inte res san te que 
eles regis trem esse pro ces so no cader no, sob três pon tos 
de vista: a moder ni da de segun do os alu nos, a moder ni-
da de segun do a per so na gem David Séchard, e a moder-
ni da de segun do o con cei to his tó ri co.

Cidade alta e cida de baixa, nobre za e bur gue sia
O perío do em que se passa o roman ce está mar ca do 

pelo con fli to entre a bur gue sia, ascen den te e labo rio sa, 
e a nobre za, deca den te e ocio sa. Essa opo si ção de clas ses 
está repre sen ta da pela pró pria orga ni za ção espa cial da 
cida de de Angoulême.
ATIVIDADE4 A par tir das des cri ções do livro, con ti das no 
capí tu lo 3, fazer um dese nho ou uma plan ta da cida de 
de Angoulême, dis tin guin do a cida de alta da cida de bai-
xa. Pesquisar se essa divi são de poder esta va pre sen te na 
cida de de Salvador no mesmo perío do.
ATIVIDADE 5 Como o livro dife ren cia Angoulême de 
Paris? Os alu nos podem rela cio nar com uma cida de do 
inte rior e uma capi tal bra si lei ras do sécu lo xxi. É inte res-
san te per ce ber que as dife ren ças são cada vez meno res e 
que certas cida des do inte rior são mais cos mo po li tas que 
algu mas capi tais.

Jornais: influên cia e poder
Ilusões per di das trata do iní cio do jor na lis mo na Fran-

ça. Os jor nais des cri tos eram movi dos por fofo cas, desa fo-
ros, gen ti le zas e crí ti cas pes soais; não pos suíam um pro je to 
edi to rial, nem exis tia a pre ten são de impar cia li da de.
ATIVIDADE6 Pesquisar jor nais do come ço do sécu lo xix 
no Brasil e na França — Correio Braziliense (ver p. 221) 
ou Gazeta do Rio de Janeiro —, e pro du zir dois mini jor-
nais seguin do a linha edi to rial dos jor nais pes qui sa dos. 
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Usar uma lin gua gem pró xi ma à da época, mas com notí-
cias  atuais (podem ser sobre a esco la, o grê mio, fes ti val 
de músi ca ou tea tro, fofo cas etc.). Imprimir  vá rias có-
pias, esco lher cole gas para se ves ti rem como o garo to da 
capa do livro e dis tri buí rem os jor nais pela esco la.
ATIVIDADE7 Pesquisar dois jor nais  atuais e com pa rá-los 
com as des cri ções fei tas por Balzac. Refletir sobre os có-
di    gos de ética exis ten tes nos jor nais bra si lei ros  atuais (o 
livro Sobre ética e impren sa, de Eugênio Bucci, trata do 
assun to). Será que os inte res ses pes soais con ti nuam orien-
 tan do o con teú do das maté rias? Ou pode mos ca rac   te ri-
zar o jor na lis mo atual por seu pro fis sio na lis mo e busca 
de impar cia li da de? Que seme lhan ças e dife ren ças podem 
ser obser va das? O jor na lis mo hoje con tri bui para o apri-
mo ra men to polí ti co e  social do país? Discutir essas ques-
tões em clas se,  depois das pes qui sas em gru pos. Procurar 
refle tir sobre as pre vi sões pre sen tes em Ilusões per di das 
para o futu ro do jor na lis mo:

“A influên cia e o poder dos jor nais estão no iní cio. [...] Daqui 
a dez anos, tudo depen de rá da publi ci da de [...] ao escla re ce-
rem as clas ses bai xas estão semean do a revol ta [...] Os jor nais 
são um mal. O gover no pode ria pôr a seu ser vi ço esse mal, mas 
pre fe re com ba tê-lo. Nessa luta, não sei quem sairá per den do. 
[...] O jor na lis mo se tor nou um meio e  depois um negó cio 
para os par ti dos polí ti cos. O jor nal é um comér cio que vende 
a infor ma ção que quer. Um jor nal não é feito para escla re cer, 
mas para baju lar  alguns e arra sar  outros”. (pp. 137-8)

ATIVIDADE8 Em Ilusões Perdidas o posi cio na men to e o 
con   teú do dos jor nais estão rela cio na dos com suas pró-
prias posi ções polí ti cas. De um lado estão os jor nais libe-
rais e de outro, os monar quis tas. Dividir a clas se em dois 
gru pos: cada um lerá uma notí cia sobre o mesmo fato, 
mas com abor da gens dife ren tes. Discutir o moti vo des sas 
dife ren ças e, se pos sí vel, rela cio nar as dife ren ças com a 
posi ção polí ti ca de cada jor nal. Esta ati vi da de pode ser 
desen vol vi da tanto em rela ção ao perío do tra ta do no livro 
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(para isso uti li ze A Província de São Paulo — o atual Es-
tadão — e o Correio Paulistano) quan to ao atual (por 
exem plo, Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo, O Globo 
e Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil e Hora do Povo).

Liberdade para quem?
Durante o perío do de que fala o livro, o Brasil vivia 

o pro ces so de inde pen dên cia em rela ção a Portugal. 
Numa socie da de mar ca da pelas desi gual da des fun da-
men ta das na cor, na ori gem e no des pre zo pelo tra ba lho 
 manual, a ideia de liber da de pos suía sig ni fi ca dos dis tin-
tos. Os  ideais fran ce ses, que encon tra ram bas tan te eco 
na polí ti ca bra si lei ra, eram a expres são do dese jo de li-
ber ta ção da metró po le e da luta, das clas ses  médias e 
bai xas, por maior par ti ci pa ção polí ti ca e igual da de. A 
in de pen dên cia man te ve as estru tu ras  sociais de domi na-
ção e as revol tas e rebe liões con ti nua ram. 
ATIVIDADE9 Pesquisar os três movi men tos que ocor re-
ram em Pernambuco (Revolução Pernambucana, 1817, 
Confederação do Equador, 1824, e Revolução Praieira, 
1848), refle tin do sobre a influên cia do ideá rio revo lu-
cio ná rio fran cês nes ses movi men tos: como essas  ideias 
che ga vam ao Brasil? Como eram difun di das? Qual foi o 
papel da impren sa nes sas revol tas? Como essas  ideias se 
adap ta ram à rea li da de bra si lei ra?

Quem tem medo da Revolução?
Sobre 1793, iní cio do perío do do Terror da Revo-

lução Francesa, diz Balzac:

“Era pre ci so impri mir sem erros nem atra sos os decre tos 
repu  bli ca nos. Nessa con jun tu ra difí cil, Séchard teve a sorte 
de encon trar um nobre de Marselha que não que ria sair do 
país nem per der as ter ras e a pró pria cabe ça, e para isso pre-
ci sa va arran jar um tra ba lho qual quer. O conde de Maucom-
be ves tiu o humil de aven tal de tipó gra fo do inte rior e se pôs 
a com por, ler e cor ri gir os tex tos que decre ta vam a pena de 
morte para os cida dãos que escon des sem  nobres”. (p. 16)
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“Quando um nobre se dedi ca ao tra ba lho  manual deve 
aban do nar seu nome”. (p. 55)

ATIVIDADE 10 Quais são as carac te rís ti cas, pre sen tes no 
pri mei ro tre cho, do perío do do Terror da Revolução 
Francesa?
ATIVIDADE11 Pesquisar numa enci clo pé dia os títu los de 
nobre za. Qual é o sig ni fi ca do das designações de duque, 
vis con de, conde, barão e mar quês? Qual é a impor tân-
cia, hoje em dia, des ses títu los de nobre za?

LITE RA TU RA
O rea lis mo e a filo so fia na lite ra tu ra

Ilusões per di das é um roman ce rea lis ta. São for ne ci-
dos dados his tó ri cos e o texto é nar ra do de manei ra ve-
ros sí mil, dando a impres são de que tudo real men te acon-
 te ceu. Além des sas carac te rís ti cas, no rea lis mo o nar ra dor 
tam bém se colo ca de forma dis tan cia da em rela ção ao 
te ma, sem envol ver-se emo cio nal men te com os acon te ci-
men tos. Em seu aspec to his tó ri co, o rea lis mo lite rá rio 
está inti ma men te rela cio na do a algu mas ten dên cias filo-
só fi cas e a des co ber tas cien tí fi cas do sécu lo xix, como o 
posi ti vis mo, o deter mi nis mo e o dar wi nis mo.
ATIVIDADE1 Selecionar tre chos do roman ce que indi cam 
seu cará ter rea lis ta e deba ter se é pos sí vel assu mir um pon-
to de vista intei ra men te neu tro em rela ção ao que se narra.
ATIVIDADE2 Elaborar um pro je to inter dis ci pli nar, com as 
áreas de his tó ria e geo gra fia, ou filo so fia, rela cio nan do o 
pen  sa men to posi ti vis ta e deter mi nis ta com o esti lo rea lis ta.

O roman tis mo segun do Balzac
Na p.37, a senho ra de Bargeton é des cri ta co mo 

uma típi ca român ti ca. Usa pala vras gran di lo quen tes, tem 
espí ri to infla ma do; que ria tor nar-se frei ra e mor rer de 
febre ama re la; adora Byron e Rousseau e sim pa ti za com 
Napoleão.
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ATIVIDADE3 Considerando-se irô ni ca a des cri ção da per-
so na gem, a que se deve a iro nia do autor em rela ção ao 
roman tis mo? 
ATIVIDADE4 Selecionar  alguns poe mas e tre chos de ro-
man ces român ti cos e com pa rá-los com tre chos de roman-
 ces rea lis tas. Debater: quais são as cau sas pos sí veis das 
trans for ma ções ocor ri das? Pode-se dizer que, atual men-
te, a sepa ra ção entre ten dên cias român ti cas e rea lis tas 
tenha sido supe ra da?

Balzac e a “Teoria do meda lhão”
O  senhor du Châtelet, assim como  outras per so na-

gens do roman ce, é des cri to como um per fei to “meda-
lhão”,  alguém que obte ve suces so sem a neces sá ria com-
pe tên cia cor res pon den te.
ATIVIDADE 5 Ler com os alu nos o conto “Teoria do 
meda lhão”, de Machado de Assis; esta be le cer as seme-
lhan ças entre os con se lhos dados pelo pai ao filho e o 
cará ter de algu mas figu ras de Ilusões per di das, como o 
 senhor du Châtelet e Étienne.

Preconceitos ontem e hoje
No iní cio do roman ce, Lucien busca deses pe ra da-

men te algu ma aco lhi da na nobre za, que o rejei ta, pois 
ele não é de ori gem nobre. Trata-se de um pre con cei to 
de natu re za  social, comum na França do sécu lo xix.
ATIVIDADE6 Debater com os alu nos  alguns dos pre con-
cei tos  atuais, de que natu re za são ( sociais, reli gio sos, eco-
  nô mi cos,  raciais,  sexuais), se são explí ci tos ou não, e co-
mo é pos sí vel dimi nuir efe ti va men te algu mas dis tân cias 
que sepa ram os indi ví duos na socie da de. Em segui da, os 
alu nos podem ela bo rar uma dis ser ta ção sobre o tema, 
sele cio nar as melho res, e expô-las no mural da esco la.

Jornalismo e impar cia li da de
Ao longo do roman ce, Lucien des co bre que o jor-
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na lis mo não cor res pon de exa ta men te à ima gem que se 
faz de busca pela ver da de, de impar cia li da de total.
ATIVIDADE7 Os alu nos podem com pa rar a mesma notí-
cia em jor nais dife ren tes. Quais são as seme lhan ças e 
dife ren ças e o que as deter mi na?
ATIVIDADE 8 Abordar as dife ren ças entre a lin gua gem 
jor na lís ti ca e a lin gua gem lite rá ria, prin ci pal men te quan-
do o texto lite rá rio é rea lis ta, ou mesmo rea lis ta his tó ri-
co, con si de ran do aspec tos como: veros si mi lhan ça, foco 
nar ra ti vo, tempo, espa ço, per so na gem, iro nia. Refletir 
com a clas se sobre o ponto de vista do his to ria dor ame-
ri ca no Hayden White, que diz que nem toda lite ra tu ra é 
his tó ria, mas toda his tó ria é lite ra tu ra. Pedir que os alu-
nos escre vam duas ver sões de um mesmo fato his tó ri co, 
como se fos sem um jor na lis ta e um roman cis ta.

A cida de e a lite ra tu ra
Ilusões per di das é um roman ce que só pode ria se 

pas sar numa gran de cida de como Paris, onde um jovem 
com gran des aspi ra ções des co bre as difi cul da des e a hi-
po cri sia das rela ções  sociais. É um roman ce rea lis ta urba-
no, gêne ro que se popu la ri zou muito no final do sécu lo 
xix, quan do fenô me nos como a comu ni ca ção de mas sas, 
a repro du ti bi li da de e as mul ti dões come çam a ser pro-
ble ma ti za dos pela lite ra tu ra e pelas  outras artes.
ATIVIDADE9 Selecionar  outros roman ces cuja temá ti ca e 
gêne ro sejam seme lhan tes, inclu si ve no Brasil, e fazer 
um levan ta men to de tre chos sobre a cida de gran de.
ATIVIDADE10 Os alu nos podem ana li sar o poema “A uma 
pas san te”, de Baudelaire, e o conto “O homem das mul-
ti dões”, de Edgar Allan Poe, e dis cu tir sobre um dos ti-
pos de rela ção que se cos tu ma esta be le cer nas gran des 
cida des — a visão ins tan tâ nea de algu ma pes soa, no meio 
da mul ti dão, por isso mesmo car re ga da de fan ta sias. Pe-
dir para os alu nos cria rem um poema sobre esse tema.
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GEO GRA FIA

A indús tria de papel e o desen vol vi men to 
da im pren sa

Ilusões perdidas narra o desen vol vi men to de uma in-
dús tria que, desde o sécu lo xix, cres ceu enor me men te e 
que, hoje em dia, está entre os prin ci pais ramos indus-
triais do mundo: a fabri ca ção de papel. Balzac assis tiu à 
subs ti tui ção de pro ces sos mais arte sa nais na fabri ca ção 
do papel — até então, uti li za vam-se tra pos,  fibras de 
câ nha  mo e  outras maté rias-pri mas — por pro ces sos 
indus triais, que têm a celu lo se como base. Isso foi de-
ter mi nan te para a expansão da impren sa.
ATIVIDADE1 Com base nos tre chos do livro que dis cu-
tem a fabri ca ção do papel, como as pp. 65 e 66, expli car 
como os novos pro ces sos indus triais per mi ti ram o 
desen vol vi men to da impren sa. Como a tec  no lo gia pro-
vo ca trans for ma ções eco nô mi cas,  sociais e geo grá fi cas?

Papel e impac to ambien tal
A fabri ca ção do papel deman da uma quan ti da de 

con  si de rá vel de recur sos natu rais, o que, embo ra sejam 
reno vá veis, cau sa impac to impor tan te no meio ambien-
te. O Brasil, atual men te, tem exten sas reser vas de euca-
lip to e  outras árvo res que são empregadas na indústria 
de papel. Mas, além das árvo res, que pro vêm a celu lo se, 
é neces sá rio usar muita água nesse pro ces so indus trial, 
e ela ter mi na poluí da.
ATIVIDADE2 Pesquisar e des cre ver o pro ces so de fabri ca-
ção do papel, da árvo re à folha pron ta. Qual é o impac to 
ambien tal cau sa do em cada uma das eta pas? É comum 
ouvir mos dizer que para fabri car um quilo de papel é 
pre ci so cor tar diver sas árvo res. Isso é ver da de? O que a 
indús tria bra si lei ra faz para rever ter os danos ambien tais 
que sua ati vi da de pro vo ca (esgo ta men to do solo, polui-
ção da água, corte de madei ra etc.)?
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ATIVIDADE 3 Fazer um mapa do Brasil des ta can do as 
prin ci pais reser vas de árvo res des ti na das à fabri ca ção de 
papel. O mapa pode ressaltar tam bém as áreas que foram 
devas ta das para pro du zir papel no pas sa do.

Reciclagem de papel
A reci cla gem é uma tec no lo gia que pode aju dar a mi-

ni mi zar o impac to ambien tal cau sa do pela indús tria de 
pa  pel. Além disso, no Brasil mui tas pes soas sem pers pec ti-
va pro fis sio nal têm tra ba lha do como cata do res de papel e 
 ou  tros mate riais reci clá veis para com ple men tar a renda. 
No entan to, essa tec no lo gia ainda é cara, e gran de parte da 
po pu la ção não mos tra estar cons cien te de sua impor tân cia.
ATIVIDADE4 Pesquisar o uso do papel em casa e na pró-
pria esco la. Há des per dí cio? O papel usado é joga do no 
lixo ou segue para reci cla gem? A esco la pode mon tar um 
pro gra ma de reci cla gem e racio na li za ção, reco lhen do o 
papel usado para doá-lo a uma asso cia ção de cata do res 
de papel ou a uma usina de reci cla gem. O pro je to pode 
mobilizar pais, alu nos, pro fes so res e fun cio ná rios, e in-
cluir a comu ni da de em que a esco la está inserida.

A cida de e o campo
Ilusões per di das abor da as dife ren ças entre a capi tal, 

Paris, e Angoulême, na  região da Dordogne, de onde 
vem Lucien Chardon. Na capi tal, ele pode rá exer cer o 
jor na lis mo, uma pro fis são tipi ca men te urba na, inviá vel 
numa cida de do inte rior fran cês do sécu lo xix.
ATIVIDADE5 Discutir as pro fis sões  rurais e as urba nas da 
atualidade, com pa ran do-as com o que se pode de preen-
der sobre o assun to na lei tu ra de Ilusões per di das.
ATIVIDADE6 Descrever o êxodo rural no Brasil? Qual é 
a sua rela ção com a indus tria li za ção e urba ni za ção do 
país? Fazer um mapa do Brasil des ta can do as áreas  ru  rais 
e as urba nas.
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O papel da impren sa na socie da de
Embora mui tas vezes os  órgãos de impren sa sejam 

ins tru men to de opres são e trá fi co de influên cia polí ti ca, 
é ine gá vel que o jor na lis mo ajuda a ama du re cer o deba te 
polí ti co na socie da de. As repor ta gens inves ti ga ti vas po-
dem revelar cri mes e escân da los polí ti cos e eco nô mi cos; 
além disso, o jor nal (sobre tu do a im pren sa local, jor nais de 
bair ro e a impren sa comu ni tá ria) é um espa ço único 
para dis cus são de ques tões  sociais e po lí ti cas. Nas dita-
duras, a cen su ra à impren sa é uma das pri mei ras medi das 
a serem toma das pelos go ver nan tes. 
ATIVIDADE7 Identificar na his tó ria recen te do Brasil e do 
mundo os epi só dios em que a atua ção da impren sa foi 
deter mi nan te para pro vo car uma mudan ça na socie da de, 
como o impeach ment de Fernando Collor, a guer ra con-
 tra o trá fi co de dro gas e a cri mi na li da de, as guer ras do 
Vietnã e do Golfo e os aten ta dos ter ro ris tas. Debate: até 
que ponto a impren sa pode mudar a socie da de? 
ATIVIDADE8 Assistir ao filme Todos os  homens do pre si
den te, de Alan Pakula, 1976, sobre a inves ti ga ção feita 
por dois jor na lis tas do Washington Post, que reve lou o 
ca so Watergate, cau san do a renún cia do pre si den te Ni-
xon. Debater com os alu nos, rela cio nan do esse fato com 
o im peach ment do pre si den te Fernando Co llor. Até que 
pon to o jor na lis ta é mis ti fi ca do como super-herói? Até 
onde pode (e deve) ir o poder da im pren sa?

 PORTUGUÊS E ARTES
O jor nal é o veí cu lo pro pí cio para unir essas duas 

maté rias: traz tex tos de natu re za varia da, e per mi te tam-
bém a cria ção artís ti ca: dia gra ma ção, foto gra fia, esco lha 
de tipo lo gia, ilus tra ção etc.
ATIVIDADE1 Os alu nos cria rão um jor nal zi nho (da clas se 
ou da série, como for mais con ve nien te), em que todos 
te rão par ti ci pa ção ativa. São mui tas as ati vi da des que 
 in cluem e mes clam a cria ção nas duas áreas:
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I Definir o nome do jor nal e fazer um logo ti po.
II Escolher o tama nho da folha do jor nal (de acor do 
com a impres so ra da esco la etc.).
III Dividir as fun ções dos jor na lis tas:
1 Pauteiros — os que esco lhem os temas e as notí cias 
que  entram no jor nal (assun tos de inte res se dos estu-
dan tes, do bair ro, da cida de, do país). Na reu nião de 
pauta, em que se defi nem as maté rias, todos os alu nos 
par ti ci pam dando opi niões.
2 Repórteres — aque les que cum prem a pauta, entre vis-
tan do ou pes qui san do o assun to.
3 Redatores — os alu nos que redi gem a repor ta gem, 
dando a ela uma aber tu ra espe cial, esti lo e uni da de ao 
texto etc.
4 Fotógrafos
5 Publicitários — fazem os anún cios (criam) de ati vi da-
des cul tu rais, espor ti vas e comer ciais da esco la: expo si-
ções, cam peo na tos, car dá pio da can ti na etc. O jor nal 
po de con  se guir publi ci da de dos comer cian tes vizi nhos: 
lojas, ci ne mas, lan cho ne tes, esco las de músi ca etc.
6 Responsáveis pela pri mei ra pági na — alu nos da área de 
texto e de artes esco lhem a man che te e as maté rias que 
terão cha ma da na pri mei ra pági na, qual a prio ri da de de 
impor tân cia das cha ma das, que fotos (ou ilus tra ções) 
 entram e em que tama nho.
7 Diagramadores (dis põem as maté rias nas pági nas de 
forma atraen te e clara, com boa lei tu ra — obser var os 
jor nais exis ten tes para expe ri men tar e defi nir quan tas 
colu nas terão por pági na.)
7 Revisores
8 Impressores
9 Divulgadores e/ou ven de do res de anún cios
10 Editores/dire to res — podem ser os pro fes so res das 
maté rias envol vi das: artes, por tu guês, his tó ria e geo gra-
fia, tra ba lhan do em rodí zio na coor de na ção do jor nal.
11 Reunião de ava lia ção — será feita  depois que o pri mei ro 
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núme ro esti ver pron to. Podem ser cria dos car gos de ouvi-
dor (ombudsman), ou os comen tá rios podem ser cole ti vos.

ARTES
Narração  visual
ATIVIDADE 1 Ilustração livre. Cada aluno esco lhe rá um 
tre cho do livro para ilus trar com a téc ni ca que pre fe rir 
— dese nho a lápis, car vão, lápis de cor ou pas tel, pin tu-
ra com gua che ou tinta acrí li ca etc. —, em lin gua gem 
abs tra ta ou figu ra ti va. Com os tra ba lhos pron tos, os alu-
nos se reu ni rão para com por a his tó ria  visual da obra, 
mon tan do os dese nhos num pai nel de acor do com a 
sequên cia da nar ra ti va. Essa expo si ção pode ser colo ca da 
numa área comum do colé gio, como a sala de artes. Os 
res pon sá veis por ela farão uma apre sen ta ção infor mal a 
to dos os alu nos, rela tan do o pro ces so de exe cu ção e 
com  po si ção do tra ba lho.

Caricatura
Para fazer as ilus tra ções de Ilusões per di das, o artista 

Odilon Moraes pes qui sou uma lin gua gem que nas cia jun-
to com a gran de impren sa: a cari ca tu ra de jor nal, que 
sa ti ri za va polí ti cos e figu ras da socie da de. O traço de 
Odi lon bus cou ins pi ra ção nas cari ca tu ras de Daumier, 
ar tis ta que mar cou época na impren sa fran ce sa. Atual-
mente, a cari ca tu ra é publi ca da nos jor nais em pági nas 
impor tan tes, junto aos edi to riais e arti gos de opi nião.
ATIVIDADE2 Os alu nos esco lhe rão uma per so na gem de 
Ilusões per di das para cari ca tu rá-la, ou então per so na gens 
da polí ti ca e da cul tu ra bra si lei ras. O pro fes sor comen ta-
rá com a clas se como a iro nia unida ao humor carac te ri-
zam a cari ca tu ra, colo can do em des ta que um ele men to 
físi co ou psi co ló gi co da per so na gem esco lhi da.

Papel arte sa nal, papel machê
ATIVIDADE 3 Pesquisar uma recei ta de papel arte sa nal 
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nos sites indi ca dos na biblio gra fia e fazer em clas se com 
os alu nos. Os alu nos pode rão ava liar a quan ti da de de ma-
te rial neces sá rio para fazer uma sim ples folha de papel e 
a dife ren ça entre o papel arte sa nal e o indus tria li za do. 
ATIVIDADE 4 Escolher uma recei ta de papel machê e 
pre pará-lo em clas se. Com o papel machê, os estu dan tes 
cria  rão obje tos, como más ca ras, peças deco ra ti vas e es-
cul   tu rais, cai xas e fru tas.

SUGES TÃO  BIBLIOGRÁFICA
assis, Machado de. “Teoria do medalhão”, in Contos / 

Uma antologia, vol. 1. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1998.

baudelaire, Charles. “A uma passante”, in As flores do 
mal. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1989.

bucci, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo, Com-
panhia das Letras, 2000.

darnton, Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1995.

poe, Edgard Allan. “O homem das multidões”, in Fic
ção completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986. 

SITES
História do papel

<www.celpa.pt/historia/fab-europa.html>

Como fazer e reciclar papel
<www.comofazerpapel.com.br>
<www.unilivre.org.br/centro/experiencias.htm>

Indústrias
<www.suzano.com.br/index.cfm>
<www.ripasa.com.br>

Projetos ecológicos
<www.clickarvore.com.br>
<www.ecologicalsense.com/preservacao/denuncie.html>
<lbaecology.gsfc.nasa.gov/port/mapas/Almeirim.htm>
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Se um clássico, nas palavras de Italo Calvino, é “um livro 
que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”, era 
pre ciso que grandes obras atualmente distantes da sala de aula 
ganhassem edições especialmente concebidas para o ensino mé
dio e o ensino fundamental.

A Coleção Germinal traz textos clássicos em uma aborda
gem direcionada ao estudo interdisciplinar, permitindo que a 
partir da literatura se depreendam conceitos de história, geogra
fia e artes plásticas, além dos próprios estudos literários. 

No terceiro volume da série, Ilusões perdidas, um dos mais 
célebres romances de Honoré de Balzac, narra o surgimento da 
imprensa na França do século XIX. As novas questões que o 
jornalismo trazia para a vida social no mundo todo, muitas per
tinentes ainda nos dias de hoje, foram postas em cena na vida de 
Lucien de Rubempré, um jovem poeta que vai a Paris em busca 
de sucesso profissional e glória literária. O Apêndice, no livro, e 
este Guia do Professor buscam estabelecer algumas relações 
entre diversos aspectos da história, da geografia, das artes 
plásticas e da literatura presentes no romance de Balzac. 

A leitura de um clássico sempre suscita novas descobertas. 
Aqui estão algumas daquelas que podem ser exploradas em sala 
de aula. O professor e os alunos poderão descobrir as muitas 
ou tras abordagens possíveis.


