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CARTA AO PROFESSOR

CARO PROFESSOR,

É com prazer que a Astrolábio apresenta este Material Digital do Professor para a 
obra Eu, minha irmã e seu universo particular. Trata-se de uma proposta que visa a 
contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitu-
ra, 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, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competên-
cias e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e pro-
jetos 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 Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento 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 análise dos 
textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos de texto 
e, inclusivamente, 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 do que aprender a decifrar pala-
vras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras possibili-
dades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Eu, minha irmã e 
seu universo particular como um ponto de partida para sua programação do ensino 
da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliogra-
fia comentada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, mul-
tiplicando 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 apren-
der 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 esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
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dição 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 Material se constitua em uma ferramenta de acesso à língua 
escrita e à compreensão 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.

Astrolábio
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QUEM É EILEEN?

Nascida e criada no noroeste do Pacífico, Eileen é redatora freelance há mais de 
15 anos, escrevendo sobre viagens, recreação ao ar livre e pequenos negócios para 
vários veículos de mídia impressa e on-line. Seu trabalho apareceu na Psychology-
Today.com, na Alaska Airlines Magazine, no The Oregonian, na Travel Oregon, na 
IntrovertDear.com e na Creative Non-Fiction Magazine.

Depois de anos escrevendo sobre outras pessoas e lugares, achou que era de hora 
de contar algumas histórias sobre a própria vida. Sua intenção era capturar a hilarida-
de e o sofrimento de uma infância em uma grande família católica irlandesa e, espe-
cificamente, o impacto que a irmã Margaret teve sobre ela. O autismo da irmã, que 
dificulta sua comunicação com as pessoas, é o ponto focal das memórias escritas em 
Eu, minha irmã e seu universo particular (no original, How to Be a Sister), livro origi-
nalmente publicado nos Estados Unidos, com boa recepção do público e da crítica. 
No livro, Eileen relata suas memórias e os impasses que viveu ao lado de Margaret, 
em um relato honesto, emocionante e amoroso sobre a relação com a irmã.

Em 2014, Eileen comprou um pacote de abelhas Carniolan e entrou no mundo da 
apicultura de quintal. Atualmente está matriculada no Programa de Aprendizagem 
de Apicultor Mestre com o Serviço de Extensão da Universidade Estadual de Ore-
gon. Seu interesse por esses polinizadores fascinantes a levou, então, à sua primeira 
tentativa no campo da ficção. Seu romance de estreia, The Music of Bees, será pu-
blicado em abril de 2021.

Certa vez, Roland Barthes, crítico literário, afirmou que “o grande escritor não é 
alguém a quem nos comparamos, mas com quem podemos, se quisermos, mais ou 
menos parcialmente, nos identificar” (2005, p. 30). Ainda que não nos identifique-
mos completamente com as aventuras e desventuras de Eileen e sua irmã, devido 
ao caráter peculiar de suas vivências, fica a certeza de que sua trajetória tentando 
compreender o universo tão particular de Margaret vai, de alguma forma, não só nos 
tocar, mas também nos trazer para perto de uma realidade com a qual provavelmen-
te não teríamos contato, não fossem os olhos que nos fazem vê-la nesse livro. 
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E QUEM É A TRADUTORA?

Regina Lyra nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Direito na Pontifícia Univer-
sidade Católica e exerceu a advocacia durante 15 anos. Desde os 18 anos, como 
professora particular, começou a ter contato com as línguas inglesa e francesa. Mais 
tarde, como advogada, frequentemente traduzia textos jurídicos para o português.

Em 1997, participou da primeira turma de Especialização em Tradução Inglês-Por-
tuguês da PUC-Rio, passando desde então a exercer esse ofício como atividade prin-
cipal, primeiramente na área de legendagem para televisão (filmes, documentários e 
óperas) e depois na editorial. O tema de sua monografia de final de curso — Explicar 
é preciso? Notas de tradutor: quando, como e onde, publicada na Revista Fragmen-
tos (volume 8, nº 1), da Universidade Federal de Santa Catarina — despertou nela a 
paixão pela prática e pelo ensino de tradução literária.

Nos dias de hoje, atua, sobretudo, traduzindo do inglês, do francês e do espanhol, 
eventualmente vertendo para inglês e francês documentos jurídicos e peças proces-
suais a pedido de escritórios de advocacia.

Desde 2004 dá aulas no Curso de Extensão de Formação de Tradutores Inglês-
-Português, na PUC-Rio, e de 2009 para cá vem conduzindo Oficinas de Tradução 
Literária com enfoques diversos, na mesma instituição.
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O UNIVERSO PARTICULAR DO ESPECTRO AUTISTA

De acordo com a revista Autismo (2020), 

O autismo é uma condição de saúde caracterizada por deficit na 
comunicação social (socialização e comunicação verbal e não verbal) e 
comportamento (interesse restrito e movimentos repetitivos). Não há 
só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa 
o termo “espectro”, pelos vários níveis de comprometimento — há 
desde pessoas com outras doenças e condições associadas (comorbi-
dades), como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas indepen-
dentes, com vida comum, algumas nem sabem que são autistas, pois 
jamais tiveram diagnóstico.1

A própria Eileen dedica um capítulo inteiro para tentar nos explicar o que é o 
autismo. Ela nos mostra que “autismo não é algo que o indivíduo supere, embora, 
dependendo da gravidade do distúrbio, seja possível aprender estratégias para lidar 
com seus sintomas” (p. 71). Apesar de se chamar transtorno do espectro do autismo, 
o que indica que afeta os indivíduos de formas diversas, seus portadores apresentam 
algumas características em comum. No relato pessoal de Eileen:

A ASA e outras organizações identificam as seguintes, entre ou-
tras bem conhecidas: insistência na mesmice, resistência à mudança, 
dificul dade para expressar necessidades e repetição de palavras ou 
frases em lugar da linguagem normal. Outros comportamentos in-
cluem riso, choro, demonstração de nervosismo sem motivo aparente 
para os outros e preferência pela solidão. Ataques de raiva também 
estão incluídos aí, bem como incapacidade de manter contato visual, 
comportamento estranho recorrente e apego inadequado a objetos. 
Margaret apresentava todos eles na infância e continua a apresentar 
alguns na idade adulta. Também já demonstrou uma aparente hiper 
ou hipossensibilidade à dor e nenhum medo real do perigo, sintomas 
também característicos do autismo. (p. 93)

1 Disponível em: https://www.revistaautismo.com.br/o-que-e-autismo. Acesso em: 12 out. 2020.
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Aliás, esse é, particularmente, um capítulo importante do livro. Mais do que um 
tratado científico sobre o transtorno, aqui Eileen mostra como o autismo impactou 
toda a sua vida — mesmo nos 16 anos em que pouco conviveu com Margaret. Ao 
confessar que sempre demora a pronunciar “autismo”, uma palavra aparentemente 
comum, porque sente o peso dela em seu diafragma, e que sente seu coração aper-
tar quando outros a pronunciam, a narradora nos mostra o quanto conviver com o 
espectro autista é um caminho solitário, que deixa marcas em todos. 

Continuei buscando respostas, lendo tudo que encontrava. No meu 
crescente interesse por esse transtorno, percebi que o autismo pode 
ser muitas coisas para muitas pessoas. Para os pais de autistas, ele cos-
tuma representar uma crise, uma sentença de prisão perpétua, uma 
tragédia. Ser genitor de um autista causa solidão, raiva, desespero. 
Os pais sofrem a perda do filho que jamais terão e muitas vezes não 
lhes sobra tempo para o luto, por estarem sobrecarregados demais 
cuidando da criança que de fato têm e dos problemas dela. (p. 100)

Vale a pena ler esse capítulo com os alunos e se demorar na maneira pela qual 
Eileen fala sobre o autismo, recorrendo às sensações e a uma visão muito poética 
para descrevê-lo, mostrando o comportamento de Margaret e como todo esse mun-
do particular afeta os que estão no entorno. Ainda que o transtorno continue sendo 
uma incógnita para a maioria de nós, ao conhecermos essa experiência por meio da 
sensibilidade da narradora, percebemos que a jornada pode ser mais bonita do que 
que estamos acostumados a pensar. 

Para saber mais:
Para saber mais sobre o autismo, seus espectros e como lidar, acesse o site da 

Associação Brasileira de Autismo: http://www.autismo.org.br/site/abra/historia-e-
-atuacao.html. Acesso em outubro de 2020.

Assista também ao vídeo do TED Talks “O mundo precisa de todos os tipos de 
mente”, de Temple Grandin, diagnosticada autista quando criança. Ela fala sobre 
como a sua mente funciona — e partilha a sua capacidade de “pensar em imagens”, 
que a auxilia a resolver problemas que os cérebros chamados normais podem não 
conseguir. A palestra está disponível em: https://www.ted.com/talks/temple_gran-
din_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=pt#t-17662. Acesso em outu-
bro de 2020.
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COMO SER UMA IRMÃ?

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) surge como um dispositivo para re-
gular os conhecimentos fundamentais aos quais todos devem ter acesso ao longo 
da educação básica. Percebe-se no que a Base propõe um discurso de equidade; 
de que todos os estudantes, independentemente de localização nacional, condição 
econômica ou de saúde (mental ou física), devem ter os mesmos direitos de apren-
dizagem. A BNCC prevê também a garantia de espaço para que, ao longo dos três 
anos do Ensino Médio, os estudantes possam saber sobre a condição juvenil, discu-
tindo temas que instiguem sua curiosidade e para que possam, também, 

saber sobre si, com foco na retomada da trajetória de for-
mação (aprendizagens mais significativas, dentro e fora da 
escola, interesses, potências e necessidades), dos modos 
privilegiados de expressão etc.;

além de 

partilhar gostos e interesses, de forma a oportunizar vivên-
cias, situações de partilha (e de trato com o diferente), pro-
moções de eventos ou projetos culturais, análises e/ou pro-
posições de ações de políticas públicas culturais, projetos 
de intervenção social, entre outras possibilidades (BNCC, 
2018, 510). 

A leitura crítica e propositiva desse livro em sala possibilitará um ambiente de re-
conhecimento das juventudes para que haja partilha e o conhecimento de si. 

Ao analisarmos do ponto de vista social, o domínio da leitura é indispensável 
para democratizar o acesso ao saber e à cultura letrada. Já do ponto de vista psi-
cológico, apropriar-se de estratégias de leitura diversificadas é um grande passo 
para a autonomia dos alunos, importante para diversos tipos de desenvolvimento, 
tais quais: o cognitivo, que permite estudar e aprender sozinho; o afetivo, por es-
tar a leitura ligada ao sistema emocional; e o verbal, ao melhorar o conhecimento 
da língua e do vocabulário, possibilitando observar como os textos se adaptam às 
situações de comunicação, como se organizam e quais as formas de expressão que 
os caracterizam. 
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Se no Ensino Fundamental, a BNCC se concentra “nos processos de tomada de 
consciência do Eu, do Outro e do Nós, das diferenças em relação ao Outro e das 
diversas formas de organização da família e da sociedade em diferentes espaços e 
épocas históricas” (p. 561), no Ensino Médio, essas questões podem ser exploradas 
de forma mais complexa. A pergunta sugerida pelo título original (“como ser uma 
irmã”), então, pode nos dar muitas pistas de como o indivíduo se constrói na relação 
com o outro. No livro, por muitas vezes, nos deparamos com uma protagonista que 
tenta entender sua irmã, se esforça para ser o que a irmã precisa que ela seja, mas, 
ao mesmo tempo, passa por frustrações, vergonha e, até mesmo, raiva das situa-
ções que precisa enfrentar por Margaret. É importante mostrar aos alunos a com-
plexidade dos sentimentos que encontramos no texto, porque lidar consigo, tendo 
ainda que lidar com as limitações do outro, não é um movimento fácil. A própria 
Eileen nos diz que

a dificuldade não se limitava aos gritos. Em nosso passado mais remo-
to, a espera em geral era pior do que os surtos em si. Fosse nas férias, 
nos aniversários, nos passeios em família, todos nós tínhamos a sen-
sação de que algo ruim estava prestes a acontecer. E quase sempre 
estávamos certos. Só não sabíamos quando aconteceria. Essa espera 
deixava todo mundo nervoso e inquieto. Quando finalmente saí de 
casa e fui para a universidade, senti como se tivesse prendido a respi-
ração durante 18 anos. (p. 75)

Ao avançarmos nas páginas, percebemos que nós mesmos passamos a sentir o 
que Eileen descreve: da ansiedade com o que pode acontecer em uma próxima 
narrativa até a alegria de perceber as pequenas mudanças positivas na relação entre 
elas. Mergulhar no mundo dos adultos que convivem com o autismo é perceber o 
quanto nós mesmos sabemos pouco sobre o espectro e o quanto ainda podemos 
ter olhares que condenam e julgam quando, na verdade, as famílias — e os autistas 
— precisam muito mais de nossa compreensão ativa do que de nossa estranheza ao 
encará-los. Cada trecho das memórias trazidas por Eileen nos confronta com nossos 
próprios sentimentos:



15

M
A

N
U

A
L D

O
 P

R
O

FE
SSO

R

Depois que todos nós saímos de casa para estudar, depois para tra-
balhar e casar, Margaret quase sempre ficava muito nervosa quando 
os irmãos chegavam para passar férias. Ela deixava a residência coleti-
va, e nós, as nossas respectivas cidades em estados ou países distan-
tes. Em algum momento da reunião, algo a fazia perder o prumo, e a 
família desempenhava sua coreografia de disfunção e infelicidade. Eu 
sabia que minha família era só mais uma onde acontecia isso. Quando 
filhos adultos voltam ao lar para uma visita, costumam mostrar seu 
pior comportamento, atraídos para um papel que já não cabe neles, 
como um velho suéter que pinica, mas do qual a gente não consegue 
se desfazer, embora tenha roupas melhores para usar e ele não com-
bine com nada no nosso guarda-roupas. Deixamos a nossa vida real na 
entrada quando cruzamos a porta do lar da infância. (pp. 75-76)

Lendo o trecho acima, podemos ter uma ideia do conflito da narrativa e de como 
nos envolveremos com as lembranças da narradora. Uma família grande, cujos inte-
grantes convivem com o autismo severo diariamente, em uma época na qual pouco 
se falava — ou se sabia — sobre o assunto. Uma mulher revisitando suas memórias e 
seu passado, em busca de um resgate de um vínculo com aquela que foi o motivo da 
maioria dos seus momentos mais frustrantes. Sem dúvida esse é um tema que abre 
espaço para as discussões propostas pela Base no campo da vida pessoal, sendo um 
livro muito fértil para que os estudantes possam se expressar e trabalhar a convivên-
cia com as diferenças. A intenção da BNCC é formar sujeitos críticos, autônomos, 
criativos e responsáveis. Para isso, é preciso proporcionar a eles experiências que 
lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrenta-
mento de desafios (como ocorre todo o tempo com Eileen ao lidar com sua irmã) e 
a tomada de decisões éticas. 

É importante que todo exercício de leitura seja direcionado para o ato criador. 
Quando o estudante descobre que é capaz de interagir com alguém que vive situa-
ções tão diferentes e entende que é possível vincular a realidade da obra com a sua 
própria realidade — mesmo que ambas estejam distantes cronológica ou fisicamen-
te —, ele passa a se interessar pelo texto, algo que ocorrerá com a leitura de Eu, 
minha irmã e seu universo particular por diversos aspectos, mas principalmente pela 
linguagem e pelo conteúdo, já que questões relativas à juventude e à diversidade, 
como família, conflitos pessoais e preconceito, são abordadas de forma acessível 
e bastante envolvente por meio de uma escrita de qualidade. Além disso, o livro 
permite atividades que trabalham com a inclusão das diferenças e a mudança da 
perspectiva sobre o mundo do outro, promovendo maior interação entre os alunos 
e criando sujeitos capazes de praticarem a empatia na sociedade.
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A PROSA MEMORIALÍSTICA

Em seu artigo “Memorialismo, autobiografia e narrador pós-moderno: a prosa li-
terária brasileira na leitura de Silviano Santiago”, a professora de teoria da literatura 
Sônia Faria (2012, p. 67) afirma:

As teorias dedicadas ao gênero memorialista e subgêneros correla-
tos às narrativas do self (autobiografias, diários, cartas, relatos de vida 
etc.) apontam para algo que não deve ser descartado: a impossibilida-
de de correspondência “fidedigna”, de coincidência identitária, entre 
o “eu” que narra e aquele que é objeto da narração. Mesmo conside-
rando-se que “modelo” e “redator” perfazem nas autobiografias uma 
única figura, a identidade pretendida é apenas efeito de uma forma 
retórica, responsável pela dramatização do sujeito em uma unidade 
indissolúvel. 

Talvez a grande contradição do sujeito seja o fato de ele produzir o discurso e, ao 
mesmo tempo, ser produzido por ele. O sujeito é inventado pelo discurso por meio 
do processo de subjetivação. Isso significa que os dizeres não são apenas mensa-
gens decodificadas: são, sobretudo, efeitos de sentido produzidos em condições 
determinadas, que se tornam presentes no modo como se diz, deixando vestígios 
a serem interpretados. O dizer não é propriedade particular, as palavras não são só 
nossas. Elas significam pela história. 

A prosa memorialística se insere nesse quadro, o da modernidade, em que a ne-
cessidade do homem de preservar aquilo que vivenciou e de relatar os fatos que 
marcaram sua vida torna-se cada vez mais premente. As tradições e histórias, antes 
passadas de geração em geração por intermédio da oralidade, encontram na lite-
ratura terreno profícuo. O autor chancela a experiência vivida por meio da escrita, e 
esta leva o leitor a ratificar essa experiência por meio do deslocamento característico 
da fruição artística.

Orna Levin diz que “a memória produz conhecimento e gera ação. O ato de narrar, 
dar uma ordem aos eventos do passado representa (...) o nível pragmático da memó-
ria” (1999, p. 62). Ao organizar e recontar sob seu prisma algo já ocorrido, o narrador 
nos transporta a outro nível de conhecimento, a outro ponto de vista que não o nos-
so. As lembranças escritas pertencem a um universo individual, mesmo que remetam 
a fatos históricos partilhados coletivamente. O que importa realmente não é o dado 
da história em si, mas como ele ecoa no memorialista e como este experienciou o 
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ocorrido. Nesse sentido, a literatura de memória se torna uma experiência social, 
atravessada pela marca do indivíduo que a viveu e documentou, ainda que com as 
falhas que a própria memória tem. Afinal, como afirma a narradora do livro A paixão 
segundo G.H. (1991), de Clarice Lispector, “viver não é relatável”.

Isso quer dizer que a prosa memorialística não é simplesmente a narrativa da vida 
escrita por quem a viveu. É, antes de tudo, a narrativa que exalta e consagra uma vida 
que merece ser contada. Dessa forma, sentimentos, lacunas, informações e lembran-
ças constituem a matéria-prima desse gênero. Relembrar o passado é reinventá-lo 
no presente, e nenhum lapso deve ser considerado como falha, já que constitui par-
te do próprio texto em construção. Sem o descanso da memória, como selecionar o 
que é importante? Como abstrair, pensar? A memória está sujeita ao esquecimento, 
trabalha com lacunas, se estabelece a partir dessas faltas e, portanto, lembrar e es-
quecer, anotar e apagar são partes constitutivas da composição memorialística. 

De acordo com Aristóteles, a memória é uma fruição da imagem. Essa fruição, 
segundo ele, é ampliada pela reflexão, o que leva ao acontecimento do passado 
como tal, que é a recordação. Partindo desse pressuposto, podemos concluir que a 
literatura de testemunho, o texto autobiográfico ou a prosa de memória assumem 
para si uma responsabilidade em relação à verdade psicológica do narrador. Ao ten-
tar narrar o que passou e relembrar imagens já esquecidas, objetivam estabelecer 
significados por meio do texto escrito. Assim, o gênero memorialístico traz consigo 
uma expectativa de verdade, mesmo que subjetiva, provocando o apego do leitor 
aos fatos na medida em que este avança na leitura. Isso fica claro quando lemos Eu, 
minha irmã e seu universo particular: a cada novo momento em que Eileen rememo-
ra suas vivências com Margaret, mais somos absorvidos pela história e mais avança-
mos no desenrolar de suas memórias. 

Para Tânia Ramos (2004), 

as memórias literárias não passam só pela autoria, por aquele que 
lembra, mas pelo narrador que traz para o texto um somatório de ex-
periências de linguagem; e estas experiências são sempre revigoradas 
por possibilidades líricas.2 

O sujeito que lembra, nas memórias escritas, é um controlador da autoria, da es-
truturação dos fatos, mas é muito mais um manipulador da função estética, dramáti-
ca e lírica de todas as suas lembranças, em torno do desdobramento do sujeito que 

2 “Por uma poética das memórias literárias”. Disponível em: https://www.comciencia.br/
dossies-1-72/reportagens/memoria/11.shtml. Acesso em: 12 out. 2020.
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viveu e que agora se torna seu personagem. Quem narra fala de si mesmo em outro 
ponto da história, o que possibilita o rearranjo dos fatos como melhor aprouver a 
quem os está contando.

Ainda de acordo com Ramos, essa subjetividade desdobrada em outros sujeitos 
nas histórias lembradas é a garantia da coerência interna do texto. O fato de a pri-
meira pessoa construir a narrativa, por meio de verbos rememorativos, garante o 
presente narrativo, estruturador e selecionador das lembranças, no que se pode 
chamar de “tutela histórica”. Ou seja, não externamos tudo o que nos vêm à mente: 
aquilo que é escrito é selecionado pelo autor para que possa figurar no texto; existe 
uma escolha consciente dos fatos. Talvez por isso, ainda de acordo com Ramos, as 
memórias, na condição de gênero literário, aproximam-se do romance. Cada texto 
inaugura traços novos e específicos de acordo com o material que o discurso nar-
rativo oferece. As memórias sempre trabalham esteticamente as lembranças de um 
sujeito que é único e, por isso, dono exclusivo de sua história, com suas tramas e 
seus conflitos.

A impregnação afetiva e o julgamento de valor que acompanham a reconstituição 
desses fatos são características do texto de quem resolve escrever suas memórias. 
Aliás, um bom memorialista constrói um painel interessante e atraente a partir do 
passado evocado — e desse painel fazem parte as sensações e opiniões que ele 
exprime sobre o material narrado. Chamar, pois, a atenção dos alunos para essa 
característica do gênero — e, no caso específico desse livro, chamar a atenção para 
a relação que se constrói entre as duas irmãs e para o modo como Eileen conduz a 
narrativa — é crucial não só para a leitura da história, mas para o próprio desenvol-
vimento dos alunos. De acordo com a BNCC, uma das competências específicas de 
Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio é 

compreender os processos identitários, conflitos e relações 
de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, 
respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e po-
sições, e atuar socialmente com base em princípios e valo-
res assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos 
Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o 
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e comba-
tendo preconceitos de qualquer natureza (BNCC, 2018, p. 
490, grifo nosso).
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Nesse sentido, Eu, minha irmã e seu universo particular contribui para a formação 
leitora do jovem nas práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, 
em especial ao artístico-literário, descritas na BNCC de acordo com seguintes habi-
lidades apresentadas:

(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando 
em conta seus funcionamentos, para a compreensão e pro-
dução de textos e discursos em diversos campos de atua-
ção social. (p. 491).

(EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, 
corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-
-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, hete-
rogêneo e sensível aos contextos de uso. (p. 492).

(EM13LGG301) Participar de processos de produção in-
dividual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, 
corporais e verbais), levando em conta suas formas e seus 
funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes con-
textos. (p. 493).

(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevân-
cia social, analisando diferentes argumentos e opiniões, 
para formular, negociar e sustentar posições, frente à análi-
se de perspectivas distintas. (p. 493).

(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de 
linguagem, possibilidades de atuação social, política, ar-
tística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, 
discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira 
crítica, criativa, solidária e ética. (p. 493).

(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, esti-
los de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e pro-
blematizando formas de desigualdade, preconceito, intole-
rância e discriminação, e identificar ações que promovam 
os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às dife-
renças e às liberdades individuais. (p. 577).

(EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, este-
reótipos e relações de poder presentes nas práticas cor-
porais, adotando posicionamento contrário a qualquer ma-
nifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e 
valores democráticos. (p. 495).
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PROPOSTAS DE ATIVIDADE I

Luiz Antônio Marcuschi, em seu livro Produção textual, análise de gêneros e com-
preensão questiona o que a escola pode oferecer ao aluno. Para ele, se conside-
rarmos que a capacidade comunicativa já se acha desenvolvida quando se chega 
à escola, o tipo de atividade proposta não deve ensinar o que o estudante já sabe, 
tampouco tolher as capacidades que já tem. Assim, “a resposta pode ser dada na 
medida em que se postula que a escola não ensina língua, mas usos da língua e for-
mas não corriqueiras de comunicação e escrita oral” (2008, p. 55). 

Seguindo a indicação da BNCC, as atividades que aqui proporemos vão por um 
caminho que possibilita a fruição do texto literário em todas as suas dimensões, 
sem perder de vista a construção ativa de sentidos e a leitura crítica. Ou, nas pró-
prias palavras da BNCC, oferece ao aluno um caminho que esteja atento à sua ne-
cessidade de:

envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem 
o desenvolvimento do senso estético para fruição, valori-
zando a literatura e outras manifestações artístico-culturais 
como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginá-
rio e encantamento, reconhecendo o potencial transforma-
dor e humanizador da experiência com a literatura (BNCC, 
2018, p. 87).

Nosso principal objetivo é ajudar você, professor, a abrir espaço para a criativi-
dade e ter ideias para trabalhar com seus alunos. São sugestões de atividades para 
iniciar o caminho, sabendo que a vivência em sala de aula é sempre dialógica e mu-
tável. Não se trata de um modelo pronto a ser seguido, ao contrário: são — de fato 
— direcionamentos iniciais de trabalho. Tentaremos sugerir atividades pós-leitura 
em diferentes gêneros, com diferentes linguagens, para que sua sala de aula possa 
se transformar em um espaço propício para a formação de leitores que passem a 
enxergar os livros como seus grandes companheiros de jornada. 
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1. ATIVIDADE PRÉ-LEITURA

As mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que esta-
belecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir. A constru-
ção de uma situação em que os alunos devem responder a uma ques-
tão ou posicionar-se diante de um tema é uma das maneiras usuais de 
construção de motivação (COSSON, 2014, p. 55).

Como já visto, a prosa memorialística pode ser aproximada do romance, por ser 
do gênero literário narrativo. É devido, então, a essa semelhança que sua aplicabi-
lidade em sala de aula se torna viável. Assim, podemos nos perguntar o seguinte: 
como iniciar o trabalho com a prosa memorialística, no limiar entre a ficção e o real?

Podemos começar pontuando quais são os principais conceitos relacionados ao 
gênero memorialístico. Podemos informar que evocação, documentação, avaliação 
e remissão do passado ao presente e do presente ao passado são operações fre-
quentes na redação das memórias.

Após essa explanação, vamos conversar com os alunos sobre os processos que 
atuam quando eles mesmos têm de narrar acontecimentos de que tomaram parte 
ou que, por algum motivo, foram importantes em suas vidas. Seria possível contar 
tais fatos sem envolvimento afetivo? Como falar, por exemplo, de um antigo namo-
rado, ou namorada, sem manifestar qualquer emoção? A impregnação afetiva e o 
julgamento de valor que acompanham a reconstituição desses fatos surgem não só 
na voz dos alunos, mas também no texto de quem resolve escrever suas memórias. 
Dessa maneira, eles vão perceber que um bom memorialista sabe elaborar um gran-
de painel a partir do passado escolhido para ser trazido à tona — e desse painel 
fazem parte a realidade que sustenta a história e certa inventividade para literaria-
mente narrar o que se viveu.

Pode-se também propor um tema para discussão: o que leva alguém a produzir 
suas memórias? Peça para que a turma opine sobre o porquê uma pessoa julgaria 
interessante e importante o próprio testemunho sobre o que viveu. Quem decide 
escrever as próprias memórias o faz para que os leitores passem a ter dele um bom 
conceito? Para transmitir sua visão da realidade e dos processos históricos? Ou ain-
da para satisfazer a uma necessidade íntima — uma espécie de reencontro consigo 
mesmo e com as próprias ações e atitudes, agora mediado pela linguagem escrita? 
Todo esse processo de reflexão sobre o gênero pode durar uma aula inteira. 

Depois dessa primeira aula, antes de iniciar a leitura do livro, peça para que os 
alunos digam — com suas próprias palavras — o que entendem por “universo par-
ticular”. Nesse momento, seria interessante abrir uma roda de conversa, em que 
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eles pudessem não só dar sua opinião, mas externar o que faz parte do universo 
particular de cada um da sala. Depois, execute a música da Marisa Monte “Infinito 
particular” e trabalhe a letra com eles. Aponte a antítese entre “universo”, “infini-
to” e “particular”, demonstrando que palavras que aparentemente não combinam 
acabam, juntas, tendo muito sentido tanto na música quanto na obra que será lida.

Pergunte também o significado da palavra “memória” e anote na lousa as respos-
tas dadas. Depois, trabalhe a inferência. Mostre a eles o título e aponte, logo abaixo, 
a existência de um pequeno texto informando que a obra é “uma história de amor 
e autismo”. Questione o seguinte: eles sabem o que é autismo? Como eles lidariam 
caso precisassem conviver — em sala, por exemplo — com uma pessoa autista? (É 
importante, nesse momento, definir e conversar com eles sobre o espectro autista).

Explore a capa do livro. Que imagem há nela? Investigue com os alunos a pers-
pectiva retratada, pois parece que alguém está na terra olhando para o céu. Quem 
seria? Por se tratar de uma obra traduzida do inglês, é importante também trabalhar 
o título original: How to Be a Sister (que significa “Como ser uma irmã”). O que será 
que isso quer dizer? Será que precisamos aprender a sermos algo para o outro? 
Quando somos irmãos, já não “nascemos sabendo o que é ser irmão”?

Peça que um dos alunos leia o texto do que chamamos de “orelha” do livro e 
pergunte se esse texto foi capaz de gerar neles curiosidade sobre a vida de Eileen 
e Margaret. Não há uma resposta certa aqui, o importante é que eles tenham um 
momento para dizer suas primeiras impressões e explicá-las, trabalhando também a 
oralidade nas aulas de língua materna.

Por fim, explique aos alunos que o texto que aparece na parte de trás do livro é 
chamado de “texto de quarta capa”. Leia esse texto com eles e busque as opiniões 
dos alunos. A partir das avaliações nele contidas, estimule-os a criar hipóteses a res-
peito do desenrolar da narrativa e pergunte, por exemplo, por que eles acreditam 
que o que disseram pode acontecer.

2. ATIVIDADE DURANTE A LEITURA

É importante acompanhar a leitura dos alunos, ainda que não seja feita sempre em 
sala de aula. Ao estabelecer um prazo para que o livro seja lido pelos estudantes, 
é importante que o professor, durante esse período dedicado à leitura, promova 
momentos de conversa sobre a narrativa. Para isso, tire alguns minutos de diferentes 
aulas para perguntar a eles como está a leitura, como estão se sentindo, se há algum 
impedimento, o que estão percebendo no desenrolar da história, se estão gostan-
do, que parte eles consideram a mais interessante até aquele momento etc. 

Peça aos alunos que acompanhem a trajetória de Eileen e Margaret atentos aos 
sentimentos que ambas experimentam ao longo dos episódios narrados. Como es-
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ses sentimentos mudam? A mudança é positiva ou negativa? Como se desenvolve 
a relação entre as irmãs? Como são descritas as cenas em que Eileen se lembra de 
sua vida ao lado de Margaret? Que sensações experimentam? Como se desenrola a 
relação de Eileen com o restante da família? Como isso a impacta?

Lembre-se de que a obra é uma autobiografia de uma mulher americana com uma 
irmã com espectro autista, logo, é de se esperar que algumas cenas, bem como a 
visão que o texto proporciona sobre a vida, sejam vistas de modo bastante diferente 
do experimentado pelos alunos. Discuta esse aspecto com eles ao longo da leitu-
ra, para ter uma oportunidade a mais de abrir janelas de interpretação e compre-
ensão da obra.

Leia alguns trechos com eles em sala e dê espaço para que falem sobre sentimen-
tos e expectativas causados pela história. Questione sobre o que sentem, por exem-
plo, no capítulo em que Eileen leva Margaret à lanchonete e a atendente se dirige a 
ela. Eles conseguem sentir a tensão no ar? Ficam angustiados? Curiosos? Como eles 
mesmos lidariam com essa situação? 

3. ATIVIDADE PÓS-LEITURA I — USANDO AS TECNOLOGIAS EM SALA

Segundo Lévy (1996), desde suas origens, o texto é um objeto virtual, abstrato, 
que tem a capacidade de ser atualizado de múltiplas formas em diferentes veículos, 
entre “versões, traduções, edições, exemplares e cópias”. Para o autor, interpretar 
um texto é levar adiante todos os movimentos de atualização que ocorrem “em 
cascata” a cada leitura. Assim, essa atualização é não somente sempre provisória, 
mas também sempre renovada a cada nova leitura, em que são incorporados novos 
repertórios, novos autores e, consequentemente, novos sentidos. Ainda para ele, 
todas as vezes que lemos ou escutamos um texto, nós o “amarrotamos”, criando 
correspondências com outras passagens e, por isso, não só com outros textos, mas 
com outros gêneros.

Antes de partirmos para a parte prática da escrita, por que não perguntar a eles o 
que acharam da obra? Do que mais gostaram; do que menos gostaram? Instigue-os 
a perceber que não há idealizações na relação que as duas constroem, ao contrá-
rio — o livro termina com a própria narradora afirmando que gostaria de saber o 
que virá a seguir. Mostre a eles, também, como a narradora consegue — depois de 
muitos anos — entender que ela não tem responsabilidade sobre os transtornos de 
Margaret e que, por isso, precisa aprender a separar a vida de ambas — ainda que 
tentando criar algum vínculo. A situação de sua irmã jamais mudará. O que Eileen, 
então, pode fazer em relação a isso? Pergunte à sua turma o que eles pensam disso 
e como eles mesmos lidariam com essa situação. Dê a eles o tempo da partilha, tão 
necessário para que as palavras possam frutificar.
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Após esse momento, convide-os a escrever um pequeno bilhete a Eileen, em 
solidariedade a tudo aquilo que ela viveu, externa e internamente. Encoraje-os a 
expressar os próprios sentimentos, e os estimule a terem o olhar atento ao senti-
mento do outro, sem tentarem ser o que o outro quer que sejam, apenas estando 
ali presentes para o que o outro precisar. Sugira a eles que se imaginem amigos de 
Eileen, e que a leitura do livro fosse como um grande desabafo da narradora para 
eles. Como eles responderiam? Como seria esse bilhete? O bilhete pode ser escrito 
como se fosse uma mensagem, uma conversa de Whatsapp, mas que também pode 
ser manuscrito, deixe a escolha para eles. 

Vale ressaltar que as redes sociais têm enorme importância no universo da maio-
ria dos jovens e, justamente por isso, precisam ser incorporadas aos processos 
pedagógicos em uma espécie de letramento digital.

A próxima proposta, depois desse primeiro momento de internalização da 
obra, será a criação de um blogue, pois, a partir dele, os alunos podem de-
senvolver muitas habilidades com sua produção e manutenção, bem como criar 
conteúdos de qualidade sobre o livro estudado em sala. Inserir vídeos, trabalhar 
com hiperlinks e intertextualidade os fará pesquisar e desenvolver a habilidade 
de fazer uma boa curadoria de conteúdo de maneira autônoma, o que contribui 
para o fortalecimento de um pensamento crítico. O blogue é multiplataforma, 
por isso permite a elaboração de conteúdos diversos e vai ao encontro do que é 
proposto pela BNCC na habilidade EM13LP53, que afirma que ao aluno precisa 
aprender a “produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre 
livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições etc. 
(resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, 
e-zines etc.).” (p. 526). 

Além disso, de acordo ainda com a Base, 



25

M
A

N
U

A
L D

O
 P

R
O

FE
SSO

R

essa constante transformação ocasionada pelas tecnolo-
gias, bem como sua repercussão na forma como as pesso-
as se comunicam, impacta diretamente no funcionamento 
da sociedade e, portanto, no mundo do trabalho. A dina-
micidade e a fluidez das relações sociais — seja em nível 
interpessoal, seja em nível planetário — têm impactos na 
formação das novas gerações. É preciso garantir aos jovens 
aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante 
mudança, prepará-los para profissões que ainda não exis-
tem, para usar tecnologias que ainda não foram inventa-
das e para resolver problemas que ainda não conhecemos. 
Certamente, grande parte das futuras profissões envolverá, 
direta ou indiretamente, computação e tecnologias digitais 
(BNCC 2018, 473).

É importante lembrar, também, que a BNCC nos diz que o aluno deve:

apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos 
letramentos e dos multiletramentos para explorar e pro-
duzir conteúdos em diversas mídias, ampliando as pos-
sibilidades de acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e 
ao trabalho;

além de

usar diversas ferramentas de software e aplicativos para 
compreender e produzir conteúdos em diversas mídias, si-
mular fenômenos e processos das diferentes áreas do co-
nhecimento, e elaborar e explorar diversos registros de re-
presentação matemática. (BNCC, 2018, p. 475).
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Nesse blogue, podemos traçar três caminhos distintos, que ficarão à sua escolha:

1. Nessa primeira proposta, a intenção será criar um acervo de memórias. Peça 
para que eles entrevistem pessoas mais velhas de sua comunidade ou família, fa-
zendo perguntas que resgatem a memória — coletiva e individual — das vivências 
desse grupo. O blogue, então, será como um diário dessas memórias. Ou seja: eles 
deverão transformar essas entrevistas em um texto escrito em primeira pessoa, con-
tando as memórias como Eileen faz no livro. Eles podem pensar em temas sobre os 
quais gostariam de escrever e perguntar sobre eles aos entrevistados. Antigos luga-
res de trabalho, como era viver antigamente, um hábito que se perdeu, profissões 
que desapareceram, se conheceram alguém que teve de vir ao Brasil contra a vonta-
de etc. Depois de colhidas as informações, com sua ajuda, eles as transformarão em 
um pequeno diário — que publicarão no blogue da turma. 

2. Já no segundo caso, o blogue servirá como uma plataforma de pesquisa e 
informação sobre o autismo: o amplo espectro e como ele se manifesta, como pos-
sibilitar a inclusão desse grupo de pessoas, como conviver com as diferenças etc. 
Com proposta de que o blogue seja da turma e reúna o maior número possível de 
informações que possam ajudar a sociedade a lidar melhor com a diferença, o tra-
balho poderá ser feito de forma interdisciplinar com o professor de Ciências da Na-
tureza, deixando que os alunos pesquisem, por exemplo, como essas pessoas eram 
tratadas antigamente. Que teorias científicas antigas contribuíram para a exclusão 
desse grupo? Que teorias contribuem para a inclusão? Desse modo, estaremos em 
consonância com a BNCC, no que tange à habilidade EM13CNT305, que afirma 
ser importante:

Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das 
Ciências da Natureza na justificativa de processos de dis-
criminação, segregação e privação de direitos individuais e 
coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para 
promover a equidade e o respeito à diversidade. (BNCC, 
2018, p. 559).

3. Por fim, o blogue poderá reunir as impressões de cada aluno sobre o livro, 
além dos bilhetes escritos por eles para Eileen, fazendo desse espaço um grande 
memorial do que eles mesmos experienciaram ao terem contato com o universo 
particular das irmãs.
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Percebe-se, assim, que essa proposta faz parte do processo de retextualização já 
proposto pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio — Linguagens, códi-
gos e suas tecnologias (2006, p. 37). Isso quer dizer que as atividades de “produção 
escrita de textos a partir de outros textos, orais ou escritos, tomados como base ou 
fonte (...) se caracterizam pela produção de um novo texto a partir de outro, (em 
que) ocorre mudança de propósito em relação ao texto que se toma como base ou 
fonte”. Nesse caso específico, espera-se que o aluno consiga

planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos 
escritos e multissemióticos, considerando sua adequação 
às condições de produção do texto, no que diz respeito 
ao lugar social a ser assumido e à imagem que se preten-
de passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao 
veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai 
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, 
ao gênero textual em questão e suas regularidades, à va-
riedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso do 
conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, 
pontuação adequada, mecanismos de concordância nomi-
nal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o 
exigir. (BNCC, 2018, 509).

A Base também apresenta outras ações que podem concretizar-se após a leitura, 
como comentar em redes sociais, seguir alguns escritores nas redes, escrever fanfics 
ou até mesmo se tornar um booktuber. Desse modo, a partir da interatividade que 
o mundo virtual proporciona, os alunos desenvolvem critérios de escolha e preferên-
cia e compartilham suas impressões e críticas com outros leitores. Ou seja, além do 
processo de retextualização e atualização da linguagem em outro gênero, os alunos 
podem criar um canal no Youtube em que possam postar vídeos expressando sua 
opinião sobre o livro Eu, minha irmã e seu universo particular, com uma linguagem 
técnica, mas sobretudo afetiva. O importante é explicar no vídeo o que os tocou, o 
que acharam que poderia ser melhor, o que sentiram ao chegarem ao fim, que seme-
lhanças eles têm com a protagonista, se em algum momento tiveram conflitos na fa-
mília como ela, como lidariam se tivessem uma irmã autista — ou lidam caso tenham 
—, enfim, trazer a literatura para o campo dos afetos e partilhá-la com o mundo. 



28

E
U

, M
IN

H
A

 IR
M

Ã
 E

 S
E

U
 U

N
IV

E
R

SO
 P

A
R

TI
C

U
LA

R

Sugestão de leitura:
Para ler um pouco mais sobre o uso das TICs — tecnologias da informação e co-

municação — em sala, sugerimos o artigo “Três formas de inserir as TICS em sala 
de aula” e, também, o artigo “O blog como ferramenta pedagógica na produção 
de textos”, de Bárbara Cristine Bottino Nunes, respectivamente encontrados em:

1. https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-
-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia 

2. https://repositorio.ufsm.br/handle/1/743

Para saber mais:
Para saber mais sobre o que são booktubers, acesse a reportagem do jornal O 

povo com seus alunos. Nesse momento, será interessante mostrar a eles a diferen-
ça entre a crítica especializada e a amadora, observando como ambas ocorrem e 
como se constituem. Será um momento propício, inclusive, para discutir a influência 
da internet na vida e nos gostos dos jovens. A reportagem está no site: https://
www.opovo.com.br/vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-
-falam-de-livros.html

Para mais ideias para o trabalho com a prosa memorialística:
Visite o site Especial sobre Memórias Literárias, em https://www.escrevendoofu-

turo.org.br/blog/especial-memorias-literarias/, que apresenta muitas outras suges-
tões de atividades para serem trabalhadas com o gênero de memórias.

4. ATIVIDADE PÓS-LEITURA II — OS GÊNEROS DO COTIDIANO

Como se trata de um texto autobiográfico, em que a narradora relata suas memó-
rias — entre encontros e desencontros —, a segunda proposta é de que, depois de 
lerem o livro, os próprios alunos possam redigir suas memórias. Entretanto, em vez 
de uma redação a ser entregue no fim da aula, nossa proposta é de que eles possam 
criar o próprio diário, em forma de bullet journal. O BuJo (apelido dado ao gênero) é 
um sistema de organização criado por pelo designer Ryder Carroll. Trata-se de uma 
espécie de agenda para pessoas que não conseguem ou não gostam de usar os 
modelos tradicionais. Extremamente flexível, mistura a agenda (porque você anota 
seus afazeres diários, metas mensais etc.) e o diário comum.

Tudo o que os estudantes precisam é de um caderno — ou folhas que eles mes-
mos possam unir —, caneta e criatividade. Há muitos exemplos de bullet journals 
na internet — alguns bastante desenhados, inclusive. Muitos são enfeitados com 
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adesivos e lettering (a técnica de desenhar letras, em vez de simplesmente escrevê-
-las). Com isso, busca-se estimular o processo criativo-afetivo dos alunos por meio 
da escrita, favorecendo o contato maior com suas lembranças. 

Como o BuJo é bastante livre, os alunos terão a oportunidade de criar o próprio 
diário da maneira que melhor lhes aprouver. Podem contar algumas lembranças e 
mesclá-las com frases de que gostem, e você pode incentivá-los, inclusive, a utilizar 
frases do próprio livro como epígrafes para as narrativas das memórias deles, fazen-
do a ligação da obra lida em sala com a vida narrada dos estudantes.

Ao final do trabalho, cada aluno terá o próprio memorial de suas lembranças mais 
importantes, que poderá ser consultado dali em diante, sempre que eles quiserem 
resgatar a própria vivência.

Para saber mais:
Para saber mais sobre o bullet journal, leia o livro Diário em tópicos, de Rachel 

Wilkerson Miller. Nele, você vai encontrar os conceitos fundamentais da organiza-
ção em tópicos, bem como dezenas de fotos que ilustram o método. Registrar o 
que acontece em sua vida não é apenas uma forma de se organizar, é também uma 
excelente oportunidade de olhar para si mesmo.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADE II 

Nessa proposta, nossa intenção é trabalhar o resgate da memória e as diversas 
maneiras que temos de narrá-la. Não necessariamente ligada à questão do autismo, 
mas à valorização das experiências passadas, examinaremos a memória coletiva e 
sua importância para a memória individual.

Em setembro de 2018, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi consumido pe-
las chamas de um incêndio. As imagens marcantes de funcionários, professores e 
pesquisadores tentando salvar qualquer resquício de dentro das cinzas tocaram o 
mundo e nos fizeram refletir não só sobre o descaso com o qual nossas instituições 
são tratadas, mas também sobre o valor que damos (ou não damos) às nossas me-
mórias coletivas.

O Museu tinha mais de duzentos anos e um acervo riquíssimo, um dos cinco maio-
res do mundo. Abrigava o crânio de Luzia — o fóssil mais antigo encontrado nas 
Américas —, o esqueleto do maior dinossauro que habitou nosso país e Bedengó, 
um meteorito encontrado em 1784 na Bahia.

Sugerimos, portanto, um trabalho de resgate da memória do país — e consequen-
temente, da nossa — a partir das aulas de História e de Língua Portuguesa.

1. ATIVIDADE PRÉ-LEITURA — CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
APLICADAS

Seguindo essa proposta, o professor de história deverá organizar com os alu-
nos uma visita a um museu ou espaço de memória da sua cidade. Ele também 
pode fazer visitas virtuais a museus que oferecem essa possibilidade. No link 
https://artsandculture.google.com/project/museunacional-brasil, é possível fazer 
um tour pelo Museu Nacional antes do incêndio de 2018. Durante a visita, peça 
ao grupo para ficar atento não só ao acervo, mas ao modo como ele é organi-
zado: se há textos complementares, sinalizações, placas explicativas, problemas 
estruturais etc. 

Depois dessa visita, o professor deverá formar, com os alunos, uma roda de con-
versa sobre o que viram. Que objetos faziam parte do acervo? Qual deles mais 
chamou a atenção e por quê? Se houvesse essa possibilidade, que itens eles acres-
centariam ao acervo? De que modo visitar esse espaço mudou a percepção de 
mundo deles?

Em outra aula, o professor deverá exibir o documentário Resgates, produzido 
pela webTV da UFRJ, disponível no Youtube no link https://www.youtube.com/
watch?v=JvOPs4De4Sk&feature=youtu.be. É importante perguntar os alunos que 
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sensação tiveram ao ver o museu como está agora — após terem-no visitado vir-
tualmente e visto como era antes do incêndio — e estabelecer um diálogo sobre 
esse assunto. 

Ao ouvirem os relatos, as lembranças e as memórias daqueles que trabalhavam no 
Museu Nacional, o que eles sentiram? Permita esse tempo de reflexão. É importante 
valorizar o trabalho daqueles que estão resgatando o acervo do museu silenciosa-
mente e, consequentemente, restaurando nossas memórias afetivas e coletivas.

2. ATIVIDADE DURANTE A LEITURA — CIÊNCIAS HUMANAS E 
SOCIAIS APLICADAS

A partir das reflexões geradas na aula de história, os alunos produzirão o próprio 
museu — seu acervo de memórias. Para tal, peça que eles respondam ao seguinte 
questionamento: que itens eles salvariam de um incêndio? Caso eles tenham dificul-
dade, fale você o que salvaria, tendo atenção de focalizar o lado afetivo do objeto 
salvo e a importância que aquele objeto tem para a construção da sua identidade a 
partir das memórias que ele evoca. Deixe claro esse critério para os alunos e permita 
que eles falem, para fomentar também o respeito pela história e pelo universo do 
outro — algo que vemos com recorrência no livro, já que Eileen a todo tempo tenta 
penetrar no “museu do eu” que Margaret criou para si mesma. 

Leve alguns trechos do livro em que a narradora mostra como a sociedade reagia 
ao comportamento de Margaret e faça-os perceber como é necessário termos um 
espaço para falarmos de nossas lembranças. Aponte a importância do compartilha-
mento das memórias para conectar o grupo e para que se possa respeitar mais o 
outro, como defende a BNCC nas habilidades:

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corpo-
rais de forma consciente e intencional para interagir so-
cialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às 
diferenças.

(EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, este-
reótipos e relações de poder presentes nas práticas cor-
porais, adotando posicionamento contrário a qualquer ma-
nifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e 
valores democráticos.
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3. ATIVIDADE PÓS-LEITURA I — CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
APLICADAS

Mostre aos estudantes que o próximo passo é criar um espaço na escola para ex-
por esses elementos. Será preciso, assim, combinar uma data para que eles tragam 
as peças ou fotos e desenhos desses mesmos objetos. É possível também que eles 
pensem em ressignificar o item escolhido por meio de linguagens artísticas em uma 
parceria com os professores de artes. 

Pense com eles qual será o nome dado a esse museu. Que textos acompanharão 
as peças escolhidas? Lembre-se de que toda exposição tem uma carta da curadoria, 
uma carta de apresentação. Faça com a turma essa carta para ser exposta na entrada 
do acervo. E inaugure seu museu para a comunidade escolar.

4. ATIVIDADE PÓS-LEITURA II — ARTES

Para a BNCC (2018, p. 482), 

A Arte contribui para o desenvolvimento da autonomia 
criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão 
entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade. Ela 
é, também, propulsora da ampliação do conhecimento do 
sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. É na aprendi-
zagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções 
e compreensões do mundo se ampliam no âmbito da sen-
sibilidade e se interconectam, em uma perspectiva poética 
em relação à vida, que permite aos sujeitos estar abertos 
às percepções e experiências, mediante a capacidade de 
imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas.

Para exercitar a percepção e a compreensão de mundo dos alunos, peça a eles 
que realizem um trabalho artístico de pintura e desenho, ilustrando como seria o 
universo particular de Margaret. Em suas crises e silêncios, entre seus gritos e risa-
das: como poderia ser representado esse universo de maneira artística? A escolha 
ficaria a critério do aluno (ou do professor). Pode-se escolher um trecho do livro em 
que Eileen descreva algum comportamento de Margaret ou imaginar como deve 
ser a mente de uma pessoa com autismo. O aluno que conhecer alguém com au-
tismo — ou mesmo se alguém na turma for autista — talvez tenha mais repertório e 
possa conversar com os colegas. O professor de Arte deve disponibilizar diferentes 
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tipos de papel, tintas, lápis coloridos, giz de cera e outros materiais para a criação 
artística, que deve demonstrar a sensibilidade e a perspectiva poética dos alunos 
sobre o assunto.

Essa atividade trabalha a especificidade da experiência simbólica e estética da 
arte, que gera — especialmente na tradição ocidental — um tipo particular de nar-
rativa sobre o mundo, diferente da narrativa científica, da filosófica, da religiosa e 
dos usos cotidianos da linguagem. Como afirmam as Orientações Curriculares para 
o Ensino Médio — Linguagens, códigos e suas tecnologias:

Essa discussão possibilita um entendimento mais acurado das rela-
ções transversais e interdisciplinares que a arte estabelece com outros 
campos do conhecimento e com a realidade, ao mesmo tempo em 
que também resgata sua identidade como forma específica de conhe-
cimento, mediação e construção de sentido. (2006, p. 168).
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CAMINHANDO PELAS ENTRELINHAS — 
APROFUNDAMENTO

Temendo a violência do mundo dos seres e, ao mesmo tempo, fasci-
nado por ela, o homem vive e se move entre palavras, ora fortalecen-
do, ora atenuando o vínculo desses dois mundos: o original dos seres 
e o simbólico da linguagem. 

O homem, assim, constantemente se faz recordar que os nomes não 
são as coisas. Mas, no mesmo movimento, percebe que as coisas só 
existem para ele, homem, quando incorporadas à sua linguagem. E é 
entre a momentânea certeza de que palavras e coisas constituem uma 
unidade e a igualmente momentânea angústia de que palavras e seres 
jamais se interpenetram, que se configura a linguagem.

E onde a literatura faz sua morada. (LAJOLO, 2001, p. 34, grifo 
nosso).

Em consonância com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio — Lingua-
gens, códigos e suas tecnologias (2006, p. 78), 

é urgente que o professor, ele próprio, se abra para as potencialida-
des da literatura e faça um esforço para se livrar dos preconceitos 
didáticos que o obrigam a cobrir um conteúdo mensurável e visível, 
como são as escolas literárias, em prejuízo de um conteúdo menos 
escolarizado e mais oculto, que é a leitura vagarosa da Literatura.

Apesar de ser difícil definir o que é literatura, sabe-se que, entre muitas coisas, 
ela é a arte da palavra e, também, instrumento de interação social e de comunica-
ção, além de meio de transmissão da cultura e do conhecimento acumulado com 
a junção de ensinamentos de determinada comunidade. Por meio da literatura, o 
escritor externa sua visão de mundo que, ao chegar ao leitor, pode fazê-lo pensar 
em sua própria visão e existência. Por isso, a literatura e a arte sempre contri-
buíram para questionar o senso comum, estimulando atitudes críticas fundamen-
tais para o processo de transformação social, dos quais são os jovens os grandes 
protagonistas.

Percebe-se assim que ler estimula o pensamento crítico, conferindo aos leitores 
a capacidade de relacionar diversas áreas do conhecimento para compreensão 
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de seus problemas e desafios, habilidade fundamental para as juventudes. Por 
conseguinte, além de uma atividade prazerosa, o ato de ler propicia o enrique-
cimento intelectual e cultural do leitor e o desenvolvimento de suas habilidades 
socioemocionais. O contato com textos memorialísticos e a identificação com 
personagens em situações de impasse e superação, estimulando nos jovens a 
empatia, auxilia-os a lidar melhor com os desafios e, principalmente, a respeitar 
a diversidade. 

Nas orientações curriculares dos últimos anos, as propostas de trabalho em língua 
portuguesa convergem quase todas para um mesmo eixo: o trabalho com os gêne-
ros. Como afirma Wachowicz (2012), não podemos perder de vista o fato de que o 
gênero é “um conceito que vem da abordagem discursiva”, um instrumento de in-
teração social. Nesse sentido, a leitura de autobiografias (ou prosas memorialísticas) 
é indispensável para a formação leitora dos jovens, pois se trata de um gênero que 
possibilita que questões existenciais — tanto dos jovens leitores quanto das perso-
nagens — possam tomar forma e ser discutidas. Assim, a autobiografia se aproxima 
dos temas “projetos de vida” e “inquietações da juventude” e se torna familiar aos 
estudantes do Ensino Médio, porque nela podem ser encontradas narrativas pareci-
das com as que estão vivenciando nessa fase de sua vida, como conflitos familiares, 
tomadas de decisão, convivência com as diferenças e a descoberta de um mundo de 
possibilidades para além daquilo que parece óbvio, como ocorre tanto com Eileen 
quanto com Margaret.

Para classificarmos um texto, é necessário, entre outros critérios, verificar seu ob-
jetivo e finalidade, bem como os tipos de sequência textual nele predominantes. 
Por sequência textual podemos entender a forma como as frases e os parágrafos de 
um texto se organizam linguisticamente para melhor cumprir uma função discursiva. 
Segundo o autor Luiz Antônio Marcuschi (2008, p. 155), gêneros textuais seriam os 
textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões definidos 
por “composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente reali-
zados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas”. É muito 
raro, senão impossível, haver textos “puros” no que diz respeito às sequências tex-
tuais, mas há um predomínio de uma sequência em relação a outras que entram na 
composição de um gênero. Ainda de acordo com Marcuschi (2008, p.154) podemos 
dar conta de alguns modelos de sequências tipológicas: a descritiva, a narrativa, a 
injuntiva, a expositiva e a argumentativa. É possível encontrar em um mesmo texto, 
por exemplo, argumentação, injunção e narração, mas alguns traços são marcantes 
em cada um desses tipos. E por que é necessário lermos sobre tudo isso? Para en-
tendermos a importância do trabalho com os gêneros na escola, principalmente nas 
aulas de Língua Portuguesa. 
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O estudo dos gêneros mostra o funcionamento da sociedade. Para cada situação 
em que estamos inseridos, há um ou mais gêneros que podem ser utilizados para a 
comunicação ou com intenções específicas, como conseguir uma aprovação, con-
vencer um interlocutor ou alcançar uma nota, por exemplo. Por isso, não se pode 
desvincular o gênero de seu contexto de produção, sendo esse estudo uma área 
multidisciplinar muito fértil, principalmente se estivermos atentos ao funcionamento 
da linguagem em diferentes atividades culturais e sociais. A BNCC afirma que a es-
cola que acolhe as juventudes deve favorecer a atribuição de sentido às aprendiza-
gens, por sua vinculação aos desafios da realidade e pela explicitação dos contextos 
de produção e circulação dos conhecimentos, além de

• garantir o protagonismo dos estudantes em sua apren-
dizagem e o desenvolvimento de suas capacidades de 
abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, es-
senciais à sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e 
política;

• valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jo-
vens, para além de sua condição de estudante, e qualificar 
os processos de construção de sua(s) identidade(s) e de seu 
projeto de vida;

• assegurar tempos e espaços para que os estudantes re-
flitam sobre suas experiências e aprendizagens individuais 
e interpessoais, de modo a valorizarem o conhecimento, 
confiarem em sua capacidade de aprender, e identificarem 
e utilizarem estratégias mais eficientes a seu aprendizado;

• promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo 
nos estudantes a capacidade de trabalharem em equipe e 
aprenderem com seus pares; e

• estimular atitudes cooperativas e propositivas para o 
enfrentamento dos desafios da comunidade, do mundo do 
trabalho e da sociedade em geral, alicerçadas no conheci-
mento e na inovação (BNCC, 2018, 465).

Ainda de acordo com a Base, para formar jovens como sujeitos críticos, criativos, 
autônomos e responsáveis, é necessário:
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Proporcionar experiências e processos que garantam a eles 
as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, 
o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneida-
de e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. Dessa 
forma, o mundo deve lhes ser apresentado como campo 
aberto para investigação e intervenção quanto a seus as-
pectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, 
de modo que se sintam estimulados a equacionar e resol-
ver questões legadas pelas gerações anteriores — e que se 
refletem nos contextos atuais —, abrindo-se criativamente 
para o novo (BNCC, 2018, 463). 

Em sua vivência, o ser humano interage com outros, ao mesmo tempo que busca 
compreender-se e integrar-se no mundo. Essa integração ocorre de forma gradativa, 
tendo como fonte principal a utilização das palavras. Nesse sentido, a linguagem é o 
meio pelo qual o ser humano se constitui como sujeito, atribui significado aos even-
tos, aos objetos, aos seres e às experiências, tornando-se, portanto, um ser histórico 
e cultural. A formação dos leitores-fruidores, ou seja, de um público fiel à literatura, 
que leia não somente por obrigação, mas sobretudo, pelo prazer ético e estético da 
leitura, entendendo-a como subsídio imprescindível para a formação humana está, 
assim, intimamente ligada a esse processo de constituir-se sujeito, tão necessário 
para a existência humana. 

Antônio Candido, em seu artigo “O direito à literatura” afirma: “pensar em direi-
tos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indis-
pensável para nós é também para o próximo.” Isso significa que se temos direito à 
leitura, todos também deveriam tê-lo. É por meio dela que nos constituímos como 
sujeitos históricos, críticos, analíticos, capazes de percebermos melhor o mundo a 
nossa volta. Por meio da literatura temos contato com vivências que não somente as 
nossas, desenvolvendo nossa capacidade de olhar para o outro para tentar entendê-
-lo. Por isso que, ainda de acordo com Candido, em nossas sociedades a literatura 
“tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currícu-
los, sendo proposta a cada um como um equipamento intelectual e afetivo”. 

Acompanhamos Eileen lembrando sua infância e adolescência — por meio de 
flashbacks — com todas as experiências ora engraçadas, ora angustiantes que 
vivenciou ao lado de Margaret e sua enorme família. Além disso, por se tratar de 
um relato autobiográfico, a narração é feita em primeira pessoa, o que contribui 
ainda mais para a nossa aproximação com os sentimentos experimentados em 
tantas situações nas quais Eileen se viu durante a vida por ter uma irmã autista. 
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De acordo com o Dicionário de gêneros textuais, de Sérgio Roberto Costa (2008), 
a diferença entre o gênero autobiografia e o gênero romance se dá pelo “fato de o 
autor pretender contar fatos e não ficções” (pp. 37-38). Ainda assim, não é possível 
verificar se cada detalhe de uma obra do gênero implica em total veracidade, uma 
vez que está estruturada com base na memória pessoal de um indivíduo.

Assim, converse com seus alunos sobre a importância do ponto de vista em uma 
narrativa, especialmente numa narrativa autobiográfica, em que a narradora conta os 
acontecimentos pelo seu próprio olhar e as suas experiências dentro de um contexto 
maior, que é a convivência de uma família com o autismo severo de um de seus inte-
grantes. Como isso os afeta — individual e coletivamente? Só podemos saber disso 
por meio de Eileen, não há outros pontos de vista contemplados (chame atenção, 
inclusive, para a angústia da protagonista em tentar desvendar sua irmã).

Percebemos, ao entendermos a estrutura da prosa memorialística, o quanto o 
contato dos jovens com esse gênero é importante, pois, por meio das revelações 
do autor-personagem, a memória interpela a juventude, trazendo-a para a reflexão 
e para a crítica, para a fruição e para a contemplação da própria leitura. Gustavo 
Bernardo Krause sustenta que a literatura

“desautomatiza” todos os nossos condicionamentos de robôs, isto 
é, de homens-que-já-não-são-mais-homens, forçando-nos a nos re-
programarmos nós mesmos, para assim, quiçá, nos reencontrarmos 
através dos personagens que a ficção nos empresta para voltarmos a 
sentir a nossa própria persona.3 

No limiar entre ficção e realidade, visto que a narrativa sempre terá um quê 
de subjetivo, a prosa de memória provoca esse reencontro conosco por meio do 
encontro com o narrador-autor-personagem: esse é o grande mote para a leitura 
das autobiografias e outros gêneros do self. Ao abordar esse processo de amadu-
recimento das lembranças, de escolha dos fatos que serão relatados e do prisma 
pelo qual eles serão contados, as obras podem tratar da relação desse autor-per-
sonagem com suas emoções e seus sentimentos sobre si mesmo, o mundo que os 
cerca, as expectativas em torno do que experienciam — como sentimos em todo o 
tempo lendo o que Eileen vivencia com Margaret, fazendo-a, inclusive, duvidar de 
si mesma e de sua capacidade de fazer bem à própria irmã — e os planos para o 
futuro, próximo ou distante. Assim, por meio da identificação com a protagonista, 

3 O artigo “Por que a literatura é tão estranha?”, de Krause, está disponível em: https://
www.revista.vestibular.uerj.br/coluna/coluna.php?seq_coluna=59. Acesso em: 20 set. 2020.
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seus gostos, conflitos, sentimentos e vivências, os jovens poderão aprofundar-se 
no autoconhecimento, descobrindo não só os próprios limites, mas também seus 
planos e sonhos. Essa identificação com o processo de escrita e descoberta dos 
múltiplos sentidos das palavras pode despertar no jovem leitor uma experiência im-
portante de apropriação e criação literária, tomando, ele próprio, a palavra.  

A atitude investigativa que orienta este Manual tem a intenção de motivar os alu-
nos para a leitura crítica, para uma atuação argumentativa diante daquilo que leram. 
Isso fortalece a construção de uma história pessoal de leitura. Convivendo página a 
página com os questionamentos que a protagonista faz sobre sua relação familiar, 
sua capacidade de se tornar uma boa irmã, seu jeito de ser, suas escolhas, a enorme 
tentativa de ser “normal” e se encaixar em uma sociedade, as juventudes presentes 
na escola poderão ter um espaço de partilha das próprias questões. Além disso, 
elas poderão praticar a habilidade de olhar e ouvir o outro, com seus limites e virtu-
des, exercitando a solidariedade, a humanidade, tão indispensáveis para a vivência 
em sociedade. 

Já há alguns anos, tem-se falado muito sobre a estética da recepção, teoria que 
examina o papel do leitor na literatura. Apesar de ser bastante evidente a relação 
intrínseca entre leitura e literatura, durante muitos séculos ela não foi estudada. Os 
estudos literários ditos tradicionais preocupavam-se mais com a obra e com o autor 
(vide perguntas como “o que o autor quis dizer com...”, que tanto figuravam em pro-
vas), deixando de lado a recepção do texto. Porém, sabe-se que o leitor é peça fun-
damental no processo de leitura, pois é ele o responsável por atribuir sentidos àquilo 
que se lê. Desse modo, o leitor passa do papel trivial que ocupava nas abordagens 
que precedem os estudos da recepção a um papel fundamental. A obra deixa de ser 
considerada uma unidade hermética e autossuficiente para, com essa nova estética, 
apenas se realizar de fato no ato de leitura. Tendo isso em vista, nem a obra nem o au-
tor se caracterizam como tais sem que o leitor exerça seu papel: uma vez que o texto 
é lido, cumprem-se os critérios básicos para que a história exista, enfatizando ainda 
mais a relação da literatura com o processo de construir experiências de vida do leitor.

Portanto, temos certeza de que o trabalho com o livro Eu, minha irmã e seu univer-
so particular será bastante frutífero, não apenas para os alunos — que terão grande 
oportunidade de terem contato com a construção de projetos de vida e de relações 
pessoais e sociais e com a possibilidade de externarem as dúvidas e angústias que 
isso pode gerar —, mas também para o professor, que poderá ampliar seu hori-
zonte de trabalho com a língua materna em sala, auxiliando na formação de leito-
res fruidores. 
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VAMOS EXPANDIR? — SUGESTÃO DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES

A literatura é porta para muitos mundos diferentes que nascem das várias leituras 
que são feitas. É bastante comum uma obra fazer referência a outros autores, outras 
obras, outras artes. Essas relações, a que chamamos de intertextuais, são importan-
tes recursos que proporcionam uma experiência de leitura frutífera, contribuindo 
para o enriquecimento da bagagem estética, cultural e ética do leitor. Quanto mais 
lemos, mais percebemos as relações entre os textos — em diferentes gêneros e 
veículos —, e mais os textos se enchem de variados sentidos que vão sendo cons-
truídos por nós e em nós. 

 
Nossa sugestão, portanto, é que sejam trabalhadas diferentes relações intertex-

tuais com a obra Eu, minha irmã e seu universo particular. Já vimos que podemos 
abordar vídeos, obras artísticas, além de gêneros literários e textuais distintos para 
criar diferentes atividades que estimulem a fruição literária. 

Essa maneira de reler o livro acolhe o que preconiza a BNCC sobre a literatura, ao 
afirmar que o “exercício literário inclui também a função de produzir certos níveis de 
reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar, questionar e desco-
brir-se” (BNCC, 2018, p. 504).

POR QUE NÃO?!

Você ainda pode propor a criação de um clube de leitura na escola, para que os 
alunos compartilhem suas experiências de leitura (inclusive em outras mídias, como 
o filme) e busquem avançar na ampliação de sua bagagem cultural, estética ou ética. 
Assim, eles poderão formar uma comunidade de leitores, trocando experiências e 
aumentando seus horizontes culturais.

SUGESTÃO DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: FILMES

Se houver possibilidade, escolha um dos filmes abaixo (os dois primeiros são clás-
sicos do cinema) e os exiba a seus alunos, explorando a intertextualidade e os pon-
tos em comum entre as narrativas — do filme e do livro. Ao discutirem preconceitos, 
ensinamentos e aprendizados, essas histórias — assim como o livro — inspiram o 
respeito e a compreensão, retratando com delicadeza como pessoas autistas vivem 
e enxergam o mundo.
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1. Rain Man (1988 — Direção: Barry Levinson)
O filme acompanha o jovem Charlie Babbitt, que, após a morte de seu pai, desco-

bre que tem um irmão mais velho autista. Em sua tentativa de conseguir a herança 
deixada pelo pai, Charlie se aproxima do recém-descoberto irmão e entra na disputa 
por sua guarda legal. Com a inesperada convivência entre os dois, percebem-se os 
laços afetivos que começam a ser criados entre adultos tão distintos, tal qual ocorre 
entre Margaret e Eileen no livro.

2. Uma lição de amor (2001 — Direção: Jessie Nelson)
Trata-se de um filme lindo e muito tocante, que mostra com sensibilidade como 

aqueles indivíduos mergulhados no espectro do autismo sentem — para eles, algo 
muitas vezes difícil de externar. O enredo gira em torno de Sam, um homem com 
autismo, e seu percurso ao criar a filha, Lucy, com a ajuda de amigos. Correndo o 
risco de perder a guarda da menina, Sam também conta com a advogada Rita para 
vencer o caso na Justiça.

3. Gilbert Grape, aprendiz de sonhador (1993 — Direção: Lasse Hallstrom)
A trama se desenvolve acerca da vida dedo personagem que dá título ao filme, 

Gilbert Grape, um jovem que precisa cuidar de si, da mãe, que sofre de depres-
são, e do irmão mais novo, que é autista. Apesar das desventuras causadas pelas 
dificuldades que passam, retrata-se uma família presente, cuja vida é plena de cari-
nho e proteção.

4. Meu nome é Radio (2003 — Direção: Michael Tollin)
Trata-se da história de um jovem autista que encontra no treinador do time de fu-

tebol americano uma grande amizade. A relação dos dois alterará as vidas de todos 
a sua volta, desde as dinâmicas do colégio onde Radio estuda, até outras esferas da 
comunidade. O filme é baseado em uma história real, ocorrida na década de 1970, 
no estado da Carolina do sul, nos Estados Unidos.

5. Uma família especial (Magnificient 7) (2005 — Direção: Kenneth Glenaan)
O filme é sobre a vida de Maggi, uma personagem cativante que tem quatro filhos 

autistas (em maior ou menor grau), e sua luta para que levem uma vida feliz. O drama 
é baseado na história real de Jacqui Jacson, autora de alguns livros sobre o autismo, 
e pode ajudar a compreender algumas nuances acerca dos que têm esse distúrbio.
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FARIA, Sônia L. Ramalho de. “Memorialismo, autobiografia e narrador pós-
-moderno: a prosa literária brasileira na leitura de Silviano Santiago”. Disponí-
vel em: https://www.brapci.inf.br/index.php/article/download/37989. Acesso 
em: out. 2020.

Este artigo leva em conta a perspectiva do escritor e professor Silviano Santiago, 
e analisa a relação entre memorialismo, autobiografia e o narrador pós-moderno. 
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Disponível em: https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/memo-
ria/11.shtml. Acesso em: out. 2020.

A professora Tânia Ramos, nesse artigo, busca demonstrar como as memórias se 
fazem literatura, por meio de processos de criação, seleção e esquecimentos daqui-
lo que será dito ou escrito.
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pp. 361-378.

Nesse artigo, os autores mostram como o uso das novas tecnologias em sala tem 
se mostrado imprescindível para diversificar o ensino da língua materna em sala, por 
serem tão próximas dos jovens e proporcionarem mais dinamismo às aulas.
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Esse é o guia nacional para a prática docente e o contato entre professor e escola 
de maneira ampla. O volume abrange objetivamente uma série de problemáticas 
concernentes à Língua Portuguesa, seu ensino, práticas, variações, mídias etc., vi-
sando à realidade do ensino e suas possíveis modificações. 
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Paulo: Saraiva, 2012.

O livro contribui ao cumprimento da tarefa de abordar diferentes práticas envol-
vidas no trabalho com os gêneros em sala de aula. Por oferecer uma leitura sim-
ples e bastante didática, apresentando diversas indicações de teóricos e suprindo 
as necessidades do leitor com relação a definições de termos e conceitos, a obra é 
importante para quem pretende trabalhar com a abordagem dos gêneros nos estu-
dos de língua.
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