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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Nova Fronteira apresenta aqui este 
Manual do Professor Digital para a obra Quinze anos. 
Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a 
formação de leitores autônomos, críticos e apaixona-
dos pela leitura, contando com a sua mediação e a 
da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende 
e se ensina, dado que não é um ato natural como a 
fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, preci-
sa ser formado. A aprendizagem da leitura envolve a 
aquisição de uma série de competências e habilidades 
que devem ser trabalhadas na escola por meio de es-
tratégias e projetos que possibilitem a compreensão da 
leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática 
social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a 
comunicação com aqueles com quem se relacionam, 
mas a compreensão de si próprios e do mundo em 
que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA, aquela que, como define o educador es-
panhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conheci-
mento das obras e dos autores e autoras mais significativos 
do cânone literário, mas, também e sobretudo, para a 
aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de aná-
lise dos textos, para o fomento da experiência literária 
em torno de diferentes tipos de texto e, inclusivamente, 
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para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS, O valor das palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que 
começa na mais tenra idade, em casa e em família, e 
se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito 
mais que aprender a decifrar palavras. Nessa perspec-
tiva, este Manual será sempre uma dentre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um 
leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a 
tomar o livro Quinze anos como um ponto de partida 
para sua programação do ensino da leitura em sua escola. 
Disponibilizamos sugestões de atividades para poder oferecer 
aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e 
diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. 
Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais chances as 
crianças e os jovens terão de aprender por meio dos textos 
que leem. 

Apostamos no papel fundamental do professor e 
da escola como mediadores de leitura e entendemos 
que também é nossa função, como editores, fortalecer 
e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o 
leitor, porque acreditamos na condição formativa da 
literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas 
como possibilidade de desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa 
ferramenta de acesso à língua escrita e compreensão 
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leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação 
de todas as matérias do currículo escolar como para a 
construção de cidadãos atuantes na sociedade em que 
vivemos. 

Nova Fronteira
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ConheCendo o autor e sua obra

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2000 
e importante nome da literatura neorrealista brasileira, 
Carlos Heitor Cony conquistou seu lugar na literatura 
nacional ao longo da segunda metade do século XX. No 
campo da escrita, atuou como romancista, contista, rotei-
rista e jornalista em mais de cinquenta anos de carreira. 

Trabalhou, desde 1952, em jornais como Jornal 
do Brasil, Correio da Manhã, onde foi redator, e Folha 
de S.Paulo, onde foi colunista, além da rádio CBN. 
Entre suas obras, vale destacar A verdade de cada dia e 
Tijolos de segurança, romances que lhe renderam dois 
prêmios Manuel Antônio de Almeida consecutivos, 
em 1959 e 1960. Quase memória e A casa do poeta 
trágico mereceram os prêmios Jabuti de 1996 e 1997, 
respectivamente.

E a obra que aqui trazemos faz parte dessa imensa e 
relevante história literária. Quinze anos é um livro cujo 
conjunto de contos versará sobre questões em torno das 
relações de uma voz narrativa com o mundo da infância 
e da juventude. Seja como adolescente, seja como pai 
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de adolescentes, esse assunto é abordado de variadas 
maneiras.

Os textos de fôlego possibilitam que a obra abar-
que diversos conflitos da adolescência, como o amor, o 
relacionamento com os pais (enquanto autoridades ou 
não), as amizades e a saudade que o acúmulo dos anos 
vai deixando naqueles que veem essa fase da vida passar 
sem o controle das circunstâncias.

Sendo a vida em família a temática de maior reper-
cussão na obra, é em torno dessa instituição que assuntos 
como o amor, a morte, as brigas, os questionamentos 
e as descobertas serão desenvolvidos. Personagens des-
critos sempre conforme os papéis ocupados em casa 
(pais, filhos, mães, avós e tios) cumprem a função de 
representantes dos sentimentos e observações sobre o 
mundo.

A maioria dos textos apresenta um tratamento lin-
guístico que aponta para a crônica como gênero. O 
cotidiano do narrador se desenrolando diante dos olhos 
do leitor e gerando uma série de reflexões de âmbito 
social cria uma atmosfera de forte subjetividade devido 
à presença constante de seus comentários. A vida dentro 
da casa e assuntos de foro íntimo tomam corpo à medida 
que lemos as várias histórias vividas pelo narrador-autor 
enquanto pai e a preocupação com suas filhas.

Em outros textos, o caráter fortemente ficcional, 
fugindo um pouco da banalidade do cotidiano, revela-
-nos contos em que a imaginação prepondera de forma 
a ser o eixo em torno do qual se constituem as histórias. 
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Sem perder o tom intimista, o autor habilmente constrói 
narrativas de valor literário e reflexivo inquestionáveis.

Por que você vai gostar desse livro?

Para toda a humanidade, os ritos de passagem do 
tempo são entendidos como festejo e aprendizado. 
Aniversários, viradas de ano, conclusões de projetos 
sempre vêm acompanhados de um tipo de lição que 
tiramos de tudo que passou.

Ao final, podemos recolher os cacos de decepções ou 
os louros de conquistas. Mas todos os ritos são necessaria-
mente compreendidos como o fim de uma caminhada 
que exigiu de cada indivíduo um tipo de comprometi-
mento, ainda que nem sempre prometesse retornos e 
alegrias em seu término.

Por essas questões, entre outras, é que a adolescên-
cia nos parece tão conflituosa. São os nossos primeiros 
ensaios enquanto seres independentes (mas nem tanto), 
é o momento em que nos colocamos as primeiras ques-
tões de maneira mais séria, é um futuro em que não nos 
imaginamos apenas como heróis, até porque começamos 
a perceber quanto os relacionamentos são complexos e 
como podemos ser falhos neles.

Quinze anos traz como bagagem uma série de textos 
que, se não resolverá as inquietudes daqueles que procu-
ram seu lugar no mundo, apontará para a possibilidade 
de crescermos sem deixar que a ternura e a vontade de 
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sermos cada vez melhores se apaguem de nossos corações 
e mentes que só pensam em dinheiro e tarefas.

Esta coletânea proporcionará aos estudantes nar-
rativas de todas as formas e conteúdos, dos quais tira-
rão proveito tanto estético, pela forma concisa e direta 
como Carlos Heitor Cony escreve, quanto ético, pelos 
assuntos abordados. Os alunos do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental poderão entrar em contato com histórias, 
desabafos e reflexões que os ajudarão a pensar seu lugar 
na sociedade e seus relacionamentos mais íntimos. 
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atividades

A demanda escolar pelo contato do aluno dos anos finais 
do Ensino Fundamental com literatura requer uma apro-
priação mais madura do texto, uma vez que esse aluno 
já teve contato com variadas obras ao longo de sua vida 
escolar. Além disso, há a demanda por uma percepção 
mais apurada dos processos de construção de sentido de 
um livro que tem como eixo principal a ficcionalização 
das relações sociais e suas peculiaridades.

De acordo com a indicação da BNCC, as atividades 
aqui propostas seguirão por uma via que possibilite a 
melhor fruição do texto literário em todas as suas dimen-
sões, sem perder de vista a construção ativa de sentidos 
e a leitura crítica. Ou, segundo as próprias palavras da 
BNCC sobre a necessidade do aluno de:

Envolver-se em práticas de leitura literária 
que possibilitem o desenvolvimento do senso es-
tético para fruição, valorizando a literatura e ou-
tras manifestações artístico-culturais como formas 
de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e 
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encantamento, reconhecendo o potencial trans-
formador e humanizador da experiência com a 
literatura (BNCC, 2018, p. 85).

PRÉ-LEITURA

Orientações para Língua Portuguesa

Atividade 1

Primeira parte — Na obra Letramento literário, Rildo 
Cosson indica a importância de um trabalho de moti-
vação consistente para que a leitura em sala de aula flua 
com maior desenvoltura. O autor afirma que atividades 
de leitura de sucesso começam com atividades anteriores 
ao encontro com o texto, para que situem os alunos no 
mundo a ser apresentado no livro:

As mais bem-sucedidas práticas de motivação 
são aquelas que estabelecem laços estreitos com o 
texto que se vai ler a seguir. A construção de uma 
situação em que os alunos devem responder a uma 
questão ou posicionar-se diante de um tema é uma 
das maneiras usuais de construção de motivação 
(COSSON, 2014, p. 55).
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Diante desse apontamento, para introduzir o tema 
central do livro entre seus alunos, o professor deverá le-
vá-los a pensar sobre o conceito geracional de infância, 
juventude e idade adulta a partir das perguntas: 

• O que faz alguém ser considerado criança?
• O que faz alguém ser considerado jovem?
• O que faz alguém ser considerado adulto?

Essas perguntas criarão condições para que os estu-
dantes procurem respostas baseadas em critérios de idade 
e responsabilidade pela manutenção material da própria 
vida. Após essa atividade, o professor poderá perguntar 
para os alunos o momento em que sabiam, com toda a 
certeza, que não eram mais crianças e, sim, adolescentes. 
As histórias deles poderão ser escritas em forma de narra-
tiva, estimulando os alunos a construírem uma imagem 
de si próprios, e lidas em voz alta para os colegas de sala.

A leitura desses textos deverá ficar à escolha dos 
próprios estudantes, uma vez que tratam de questões 
muito pessoais, mas seria bem importante que alguns 
relatos fossem trazidos a público. Uma boa motivação é 
o professor começar contando alguma experiência nesse 
campo. Além de divertida, poderá ajudar os alunos a 
se perceberem no mundo de forma emocional e mais 
consciente, como indica a BNCC:

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional, compreendendo-se na 
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diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para 
lidar com elas (BNCC, 2018, p. 10).

Segunda parte — Na segunda parte desse trabalho 
de ambientação, o professor pedirá que os alunos leiam 
apenas uma crônica contida no livro chamada “Do 
soul”. Nessa crônica, o autor estabelece, por meio das 
diferenças de gostos musicais entre pai e filha, uma pe-
quena reflexão sobre a diferença geracional entre esses 
dois personagens.

Em seguida, o professor, se possível, poderá apresen-
tar os gêneros musicais apresentados no texto de Carlos 
Heitor Cony, o soul e o cantochão. Poderá, também, 
oferecer os conceitos que essas duas manifestações mu-
sicais representam para, em seguida, perguntar o que 
os alunos acharam da abordagem no livro.

Ainda persistindo com o lado mais subjetivo desse 
trabalho, os alunos serão convidados a escrever uma 
situação pela qual já passaram que se assemelhe à apre-
sentada pela crônica. O professor enfatizará que as histó-
rias narradas têm que tratar de acontecimentos comuns 
no dia a dia dos estudantes, ou que foram marcantes 
por trazerem a questão da diferença de gostos de cada 
geração. 

Após feitos e corrigidos, o professor explicará como 
se constrói uma crônica, ressaltando o aspecto de que 
ela parte de um acontecimento, ou ação, cotidiano. 
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Terceira parte — Na última parte desse trabalho, 
ao chamar a atenção dos alunos para o título da obra, o 
professor pedirá que eles levantem hipóteses sobre quais 
temas encontrarão no livro além daquele já abordado 
no texto lido. O levantamento dessas hipóteses pode ser 
feito também a partir da leitura do sumário, fazendo 
com que os alunos comentem suas impressões sobre 
cada título. 

É importante que, na leitura dos títulos, os alunos 
os associem ao título da obra e aos assuntos já debatidos 
anteriormente; assim, o professor poderá relembrá-los 
sempre desses detalhes na hora em que eles levanta-
rem suas hipóteses. Com isso, os alunos serão levados a 
conscientizar-se da produção de sentido do texto já na 
leitura de elementos de apoio, tais como orelhas de livro, 
quarta capas etc., o que está de acordo com o sugerido 
pela BNCC na habilidade EF69LP45:

Posicionar-se criticamente em relação a textos 
pertencentes a gêneros como quarta capa, programa 
(de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha 
crítica, 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 
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. 155).
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Atividade 2

Outra atividade que poderá introduzir de maneira di-
vertida e interessante o assunto aos alunos é a exibição 
de filmes cuja temática é a mudança repentina de idade 
dos protagonistas. Estamos falando de filmes como 
De repente 30, em que uma menina, que deseja ser 
mais aceita na escola, faz um pedido que acaba por 
ser realizado: tornar-se adulta. Esse filme poderia ser 
comparado com um outro, como 17 outra vez, em que 
um pai de família sonha em ter uma segunda chance 
para construir sua vida e acaba voltando a ter 17 anos 
de idade.

Aos alunos poderá ser proposto, após assistirem 
a uma dessas obras, a realização de uma lista de prós 
e contras de terem a idade que têm, acompanhada 
de uma lista que eles montariam imaginando quais 
seriam os malefícios e os benefícios de terem trinta 
anos de idade.

Após a elaboração das listas, os alunos serão moti-
vados a pedirem que seus responsáveis construam listas 
da mesma maneira, contudo, a segunda lista seria com 
os benefícios que eles acham que os adolescentes dos 
tempos atuais têm. 

Essas listas, além de representarem um esforço de 
escrita e imaginação muito pertinentes à formação esco-
lar em Língua Portuguesa, também seguem a indicação 
da BNCC no que tange a estratégias pedagógicas que 
insiram a participação familiar no processo educativo:
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Selecionar e aplicar metodologias e estratégias 
didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a rit-
mos diferenciados e a conteúdos complementares, 
se necessário, para trabalhar com as necessidades 
de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cul-
tura de origem, suas comunidades, seus grupos de 
socialização etc. (BNCC, 2018, p. 17).

Apesar de longos, os dois filmes discutem um assun-
to que seria bem interessante de ser abordado na obra 
literária: como cada geração compreende a vivência das 
outras gerações com que convive. Nessa atividade, os 
alunos seriam convidados a fazer um esforço de com-
preensão do outro e de respeito pelas diferenças, o que 
corroboraria para sua formação literária como forma de 
maior humanização das relações sociais.

PÓS-LEITURA 

Orientações para Língua Portuguesa

Atividade 1

A primeira atividade que sugerimos para o momento 
pós-leitura repousa numa fixação da importância que o 
autor dá ao tema da cotidianidade e dos afetos na família. 
Primeiramente o professor deverá pedir que os alunos 
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releiam o conto “Do homem do carburador” com o 
intuito de responder às seguintes perguntas:

• Qual era o humor do pai no começo do dia? 
• Que atitudes ou descrições presentes no 

conto influenciaram a resposta da pergun-
ta acima?

• O que acontece de inesperado? Por que isso 
acontece?

• Qual a escolha do pai diante do ocorrido?
• Qual o humor do pai no final do conto?
• Que motivos fazem com que o pai mude seu 

estado emocional?

Esse conjunto de perguntas ajudará o aluno a traçar 
um quadro geral das situações motivadoras do texto. Em 
seguida, o professor pedirá aos alunos que deem exem-
plos de situações em que pequenos gestos ou palavras 
mudaram seu dia de ruim para bom. 

Após essa conversa, o professor mostrará para os 
alunos o quadro La Fête de la Grand’maman, Portraits 
de Famille (A festa da avó, retratos de família), de Louis 
Edmond Pomey (link: <http://www.steigrad.com/ 
pomey-la-fete-de-la-grandmaman-portraits-de-famille/>). 
A partir da leitura da imagem, o professor levará os alunos 
a classificarem as ações e a repararem nas expressões das 
personagens envolvidas na cena. 
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O objetivo desse primeiro momento é fazer com que 
os alunos percebam que pequenos gestos do cotidiano 
podem fazer parte do universo artístico. 

Em seguida, o professor pedirá que os alunos en-
contrem, em outros textos do livro estudado, pequenos 
gestos de afeto que o autor descreve como sendo de 
imenso significado humano. Os alunos deverão anotar 
no caderno o título do texto, a situação em que se en-
contram os personagens e que ação foi considerada um 
belo gesto de carinho. 

Após essa busca, os alunos falarão para a turma quais 
foram as cenas escolhidas por eles, e o motivo de terem 
escolhido tais cenas. Eles serão incentivados a discutir 
de que maneira essas descrições realizadas pelo autor 
formam um tipo de abordagem constante no livro. O 
professor poderá pedir que os alunos deem um nome a 
essa abordagem.

Essa nomenclatura fortalecerá nos alunos a ideia 
de que, além do tema geral da obra, há uma maneira de 
abordá-lo que faz do livro algo único e que proporciona 
novos sentidos. É a manifestação de um olhar diferente 
do olhar do leitor que é oferecido em cada obra. Isso 
vai ao encontro do sugerido pela BNCC em relação 
à arte enquanto multiplicidade de entendimentos e 
posicionamentos:

[...] experimentação da arte e da literatura 
como expedientes que permitem (re)conhecer di-
ferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, 
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pelo confronto com o que é diverso, desenvolver 
uma atitude de valorização e de respeito pela di-
versidade (BNCC, 2018, p.154).

É importante ter em mente que, como a obra foi 
produzida em uma outra época (década de 1970) e por 
um autor que pertence a determinada camada social, 
é de se esperar que algumas cenas, bem como a visão 
que ela proporciona sobre a vida, sejam estranhas aos 
alunos. Esse aspecto pode também ser discutido com 
os alunos, o que será uma oportunidade a mais de abrir 
janelas de interpretação e compreensão da obra.
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atividade interdisCiplinar — história

Um bom exercício de complementação do conhecimen-
to dos alunos sobre a obra pode ser realizado junto ao 
professor de História. Sabendo que a obra foi publicada 
primeiramente em 1973, os dois professores empreen-
derão uma pesquisa sobre as transformações na cultura 
jovem do final dos anos 1960 e como elas influenciaram 
as relações familiares nos anos posteriores.

Os professores dividirão a sala em grupos. Cada 
grupo pesquisará essas duas décadas (1960 e 1970) a 
partir de duas temáticas diferentes:

• Histórico-política: a ditadura no Brasil e a 
Guerra Fria.

• Histórico-cultural: os movimentos contra-
culturais no Brasil, na Europa e nos Estados 
Unidos. 
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Para que realizem essa pesquisa, os alunos terão 
por objetivo responder à pergunta: “Como podemos 
associar a contracultura com o debate entre gerações?”

Os alunos deverão trazer os principais nomes dessa 
época no campo da música, das artes e mesmo da po-
lítica no Brasil. A apresentação poderá se dar por meio 
de produções culturais da época, com a explicação dos 
alunos sobre o significado de cada uma de acordo com 
a pergunta motivadora do trabalho.

Após isso, os alunos deverão ser instigados a fazer um 
questionário com pessoas mais velhas sobre a percepção 
delas do quadro cultural e político dessa época. É preciso 
que um questionário seja previamente montado em sala 
de aula para que as respostas possam ser organizadas 
depois em uma mostra para toda a escola. 

Contudo, ao trazerem os dados coletados, os profes-
sores questionarão os alunos sobre o entendimento dessas 
narrativas e de que forma elas podem ser comparadas 
com o quadro geral já montado na primeira parte da 
pesquisa sobre o contexto histórico e cultural.
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