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CARTA AO PROFESSOR

CARO EDUCADOR,

É com prazer que a Nova Fronteira apresenta aqui este Material Digital do Profes-
sor para a obra Carta a minha filha, de Maya Angelou. Trata-se de uma proposta 
que visa a contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados 
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, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que devem ser trabalhadas na escola por meio de estratégias 
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 comunica-
ção 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 que aprender a decifrar palavras. 
Nessa perspectiva, este Material 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 Carta a minha filha 
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 ra-
zões e opções para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabe-
mos, 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 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 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.

Nova Fronteira
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CONHECENDO AUTORA, TRADUTORA E OBRA

Marguerite Annie Johnson era o verdadeiro nome de Maya Angelou. Sua obra 
escrita se inicia na década de 1960 quando, nos Estados Unidos, a luta pelos direitos 
civis da população negra se acirrou. Direitos civis são os direitos dos cidadãos de um 
país, mas, nos Estados Unidos, os direitos civis de muitos negros foram negados em 
sua totalidade por quase cem anos após o fim da escravidão. 

Nascida em St. Louis, Missouri, EUA, em 4 de abril de 1928, Angelou é conhecida 
por sua série de sete autobiografias. A primeira, Know Why the Caged Bird Sing 
(1969, Eu sei por que o pássaro canta na gaiola), se tornou o primeiro best-seller de 
não ficção escrito por uma afro-americana. Ali, ela descreve sua infância e sua expe-
riência no enfrentamento do racismo, característica central de seu trabalho. Depois 
disso, ainda escreveu Gather Together in My Name, Singin’ and Swingin’ and Gettin’ 
Merry Like Christmas, The Heart of a Woman, All God’s Children Need Traveling 
Shoes, A Song Flung Up to Heaven e Mom & Me & Mom (Mamãe & eu & mamãe).

Meu mundo real, ao crescer em Stamps, foi uma luta contínua con-
tra um estado de rendição. Rendição, em primeiro lugar, aos seres 
humanos adultos que eu vi todos os dias, todos negros e muito gran-
des. Depois, submissão à ideia de que gente negra é inferior a gente 
branca, que eu raramente via (p. 17).

Poeta, escritora, atriz, dançarina e ativista, foi amiga pessoal de Martin Luther King 
e Malcolm X. Também trabalhou em missões humanitárias na África, nos anos 1960. 
Maya Angelou compôs música para filmes, escreveu artigos, contos e poesia para 
várias revistas, produziu peças de teatro, deu palestras em universidades de todo o 
país e atuou em vários comitês. Durante os anos 1990, a artista também escreveu 
diversos livros para crianças, incluindo A vida não me assusta (1993), que recebeu 
ilustrações do artista Jean-Michel Basquiat.

Angelou ganhou cinco Grammy’s, foi indicada a um Emmy e recebeu vários prê-
mios por sua atuação em diversos campos da arte. Em 1993, ela recitou seu poema 
“On the Pulse of Morning” na posse do presidente Bill Clinton. Suas honras incluem 
uma indicação ao National Book Award por Eu sei por que o pássaro canta na gaio-
la e uma indicação ao prêmio Pulitzer por seu livro de poesia Just Give Me A Cool 
Drink of Water ‘Fore I Die. Em 2011, o presidente Barack Obama concedeu-lhe a 
Medalha da Liberdade, a mais alta honraria civil do país.

https://escola.britannica.com.br/artigo/direitos-civis/480990
https://escola.britannica.com.br/artigo/Estados-Unidos/482749
https://escola.britannica.com.br/artigo/escravid%C3%A3o/482519
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Carta a minha filha constitui-se em uma autobiografia em formato de memórias 
literárias (relatos), gênero literário formado de uma narrativa de caráter pessoal e, 
portanto, SUBJETIVO, que propicia à autora ser narradora da própria história. 

Embora tenha escrito a obra no tempo presente, ao dirigir seu olhar ao passado, 
a autora seleciona, por meio da memória, o que, no presente, considera relevante 
para si e para nós, leitores. É nessa fenda que a ficcionalidade se estabelece: o pas-
sado é ressignificado na atualidade do fato narrado, permitindo ao leitor e à narra-
dora sua atualização e possibilitando, também, que se tirem ensinamentos de vida 
no presente.

Escrever uma autobiografia implica um pacto literário, e não só histórico ou docu-
mental, porque ora a narrativa apresenta um resgate memorialístico (fundamentado 
na realidade), ora constrói a trama com os fios da ficção. Por isso, as autobiografias 
podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, ro-
teiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico da obra não é identificado em sua 
formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na 
primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais.

Em Carta a minha filha, Angelou desafia a estrutura comum das autobiografias 
e expande o gênero na forma em que comumente se apresenta, ao privilegiar os 
temas abordados. Sua narração nos chega na voz de uma pessoa mais velha e expe-
riente, como se fora um griot que, em África, é o indivíduo incumbido de preservar 
e transmitir os mitos, as técnicas, os conhecimentos e os costumes de geração em 
geração,1 constituindo-se em manifestação viva da memória de um povo. Da mesma 
forma, ela divide generosamente com os leitores sua experiência de vida fascinante 
e, também, suas reflexões e anseios.

A obra que aqui trazemos faz parte dessa imensa e relevante história literária. 
Carta a minha filha, escrita em 2008, reúne 28 cartas — dentre as quais algumas são 
poemas —, cujos relatos são autônomos, e nos quais Angelou narra experiências e 
episódios de sua vida. Ela dedica a obra a uma filha que nunca existiu. Na verda-
de, essas cartas podem, também, servir de inspiração às herdeiras e aos herdeiros 
de seu legado.

Carta a minha filha tem a primorosa tradução de Celina Portocarrero, poeta, tradu-
tora, pesquisadora e antologista. Traduz há quase quarenta anos dos idiomas fran-
cês, inglês, espanhol e italiano

Nascida no Rio de Janeiro (1945), cursou, na Biblioteca Nacional, em 1964 e 1965 
a Faculdade de Biblioteconomia, tendo que abandonar o curso por motivo de saú-
de. No final dos anos 1960, foi para a Argélia trabalhar como intérprete e secretária 

1  Ver: https://www.geledes.org.br/oralidade-cantos-e-re-encantos-vozes-africanas-e-afro-
-brasileiras/. Acesso em setembro de 2020.
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bilíngue na obra da Universidade de Constatine, em um projeto de Oscar Niemeyer. 
Depois, em Argel, trabalhou como tradutora e atuou por alguns meses na área de 
relações públicas na Agence Nationale d’Études.

Em 2004, em Paris, obteve uma bolsa como tradutora concedida pelo Institut du 
Livre e pelo Ministério de Cultura da França.

Atuou em diversas empresas do mercado editorial e literário, como as editoras 
Summus, Nova Fronteira e Objetiva, entre outras. Também trabalhou como redatora 
na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Em 2007, Celina publicou seu primeiro livro de poemas, Retro-Retratos, pela Edi-
tora 7Letras e, atualmente, a tradutora, poeta e também fotógrafa, continua a desen-
volver sua produção literária. Organizou a antologia poética Amar, verbo atemporal: 
100 poemas de amor, 2012, pela editora Rocco. Publicou em 2013 seu primeiro 
livro infantil, A princesa e os sapos, com ilustrações de Juliana Fiorese (Ed. Memória 
Visual). Prestou serviços de redação e revisão à Academia Brasileira de Letras no 
biênio 2012/13.

Como tradutora, prefere trabalhar com literatura e tem no currículo autores como 
André Gide, Guy de Maupassant, Elie Wiesel, Tahar Ben Jelloun, Mark Twain, Mario 
Bennedetti, Pirandello, Rosa Montero, Tolstói, Simenon, Miranda July, Jane Austen 
e, claro, Maya Angelou. Pela tradução de Um amor de Swann, de Marcel Proust, 
recebeu da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, em 2007, o Prêmio Açorianos 
de Literatura.

Celina Portocarrero situa-se entre os grandes nomes da atualidade dos estudos 
literários e, naturalmente, dos estudos sobre tradução. 
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POR QUE LER ESSE LIVRO NO ENSINO MÉDIO

Em tempos em que as comunicações através dos meios tecnológicos (Whatsapp, 
e-mail, Instagram etc.) se dão de forma rápida e trivial, direcionada, na maioria das 
vezes, a centenas de “seguidores” os quais eventualmente conhecemos, Carta a 
minha filha é uma possibilidade de conhecer outro meio de comunicação, mais ínti-
mo, e de, sobretudo, discutir temas possivelmente presentes na vida de jovens do 
Ensino Médio. 

Adolescentes vivem um tempo de múltiplos e variados acontecimentos que pas-
sam em ritmo tão rápido, que nem sempre é possível percebê-los, compreendê-los 
e avaliá-los. A quantidade e a velocidade com que os fatos se propagam afetam va-
lores e comportamentos que priorizam o “agora”, pois não há brecha para reflexão, 
posto que não há vínculos com referências temporais e identitárias e, tampouco, 
vínculos entre as experiências pessoais e as das gerações passadas. 

O livro aqui apresentado permitirá ressignificar essas experiências pessoais de An-
gelou a partir de situações inseridas em outros contextos e, desse modo, o leitor 
poderá compreender a própria existência no tempo presente e em seu contexto 
sociocultural. 

Compreendi que nunca poderei me esquecer de onde venho. Minha 
alma sempre olhará para trás e se maravilhará com as montanhas que 
escalei, os rios que atravessei e os desafios que ainda me esperam 
pela estrada. Essa compreensão me fortalece (p. 89).

Dessa forma, Carta a minha filha propiciará ao aluno do Ensino Médio:

(...) perceber diferenças e semelhanças, conflitos/contradições e so-
lidariedades, igualdades e desigualdades existentes nas sociedades; 
comparar problemáticas atuais e de outros momentos, posicionar-se 
de forma analítica e crítica diante do presente e buscar as relações 
possíveis com o passado (Orientações Curriculares para o Ensino Mé-
dio — Ciências Humanas e suas tecnologias, 2006, p. 74).

Atendendo às Orientações Curriculares para o Ensino Médio,



13

C
A

R
TA

 A
 M

IN
H

A
 FILH

A

A escolha dos textos de leitura deve, por exemplo, partir de temas de 
interesse dos alunos e que possibilitem reflexão sobre sua sociedade 
e ampliação da visão de mundo (Orientações Curriculares para o En-
sino Médio — Linguagens, códigos e suas tecnologias, 2006, p. 114).

Carta a minha filha lança um olhar delicado sobre temas ainda muito atuais e, ao 
mesmo tempo, pertinentes aos jovens e à sociedade brasileira, tais como racismo, 
violência contra a mulher, estupro, maternidade precoce, identidade, empodera-
mento, ativismo social e cidadania. Simultaneamente, faz refletir sobre temas mais 
pessoais, como amizade, comportamentos, morte, fé, virtudes, amor e, sobretudo, 
o nosso estar no mundo.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ressalta a importância da Literatura:

Mediante arranjos especiais das palavras, ela cria um uni-
verso que nos permite aumentar nossa capacidade de ver 
e sentir. Nesse sentido, a literatura possibilita uma am-
pliação da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a ver 
mais, mas a colocar em questão muito do que estamos 
vendo e vivenciando. (BNCC, 2018, p. 499, grifo nosso).

Uma mensagem que leva a reflexões e aponta caminhos para se viver em tempos 
de intolerância, como os atuais, certamente contribuirá à formação pessoal e cidadã 
de todos nós, jovens ou não. Isso demonstra a importância de se conhecer a trajetó-
ria e a experiência de uma mulher tão inspiradora como Maya Angelou.

O trabalho com lembranças oferece, hoje, um meio de vincular o ambiente e as 
situações da vida de jovens brasileiros em idade correspondente ao Ensino Médio a 
um passado mais amplo, que passa a ser sentido pessoalmente por meio dos temas 
tratados. Dessa forma, é possível resgatar memórias vivas das pessoas mais velhas 
que, passadas às gerações mais novas pelas palavras e pelas reflexões, aprimorarão 
decerto o sentimento de comunidade humana.

Recuperar essas histórias, entre outras coisas, estimula o contato entre gerações 
(professores e alunos), possibilita a percepção de que histórias pessoais contribuem 
à formação de uma história coletiva e de pertencimento ao lugar onde se vive, além 
de colaborar para a formação de seres humanos mais completos.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES I

PRÉ-LEITURA

1. PORTUGUÊS

O(a) professor(a) de Língua Portuguesa e/ou Literatura deverá, em primeiro lugar, 
introduzir e caracterizar o gênero memórias literárias, ou autobiografia literária. 

Antes de apresentar o livro, deve-se verificar oralmente quais são os meios mais 
usados para atender às necessidades de comunicação dos alunos no dia a dia. 
Certamente, os meios tecnológicos serão os predominantes, como, por exemplo, 
os celulares. 

Em seguida, então, pergunta-se quais são os recursos mais usados (telefonia, men-
sagem de texto, Twitter, Instagram etc.). A partir daí, pode-se iniciar um debate so-
bre quais necessidades (individual, social) de comunicação esses meios satisfazem, 
quais são as características gerais das mensagens e seus recursos (emojis, abrevia-
ções, gifs), e qual é a eficiência de linguagem de cada uma dessas possibilidades de 
comunicação.

O professor(a) deve perguntar, a seguir, como eles, os alunos, imaginam que, dé-
cadas atrás, quando não havia essa tecnologia, as pessoas se comunicavam estando 
em regiões distantes. Será que os alunos já terão tido a experiência de cartas? Apre-
sente uma carta pessoal para identificar as características formais desse gênero: data 
de emissão, destinatário, mensagem, despedida e emissor. 

Outra opção é comparar um trecho de um diário, como, por exemplo, o Diário 
de Anne Frank, com trecho da biografia de Carolina de Jesus, brasileira e morado-
ra de favela. 

Considere então as diferenças entre os dois textos:

• Qual é o assunto dos dois textos?
• Quem são seus narradores?
• Os personagens são reais ou fictícios?
• Quando acontecem os fatos narrados, em um passado mais recente ou longínquo?
• Qual é a finalidade desses dois tipos de texto? Para que servem?

Os objetivos dessa atividade são os seguintes:
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• Levar o aluno à compreensão das diversas formas por meio das quais a subjeti-
vidade humana pode se expressar.

• Fazer o aluno comparar a presença de subjetividade nas formas atuais e midi-
áticas de comunicação com essa presença nas biografias, nos diários e, posterior-
mente, nas memórias literárias ou autobiografias literárias.

• Colocar o aluno em contato com formas de expressão que fizeram parte de 
gerações anteriores.

• Identificar em gêneros textuais, possivelmente familiares aos alunos desde o 
Ensino Fundamental, aspectos a serem observados no gênero a ser estudado: a 
autobiografia literária em forma de memórias.

Essa atividade pode ser realizada em paralelo à atividade de História proposta na 
seção Atividades II, que contextualiza a obra em seu tempo histórico.

2. INGLÊS

O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos (1955-1968) esteve extre-
mamente vinculado à luta da minoria negra estadunidense para abolir a segregação 
racial no país. No dia 28 de agosto de 1963, após a Marcha de Washington por Em-
pregos e Liberdade, o pastor Martin Luther King Jr. proferiu um discurso memorável 
na luta pelos direitos civis nos EUA, para mais de duzentas mil pessoas. Nele, exigia 
igualdade entre negros e brancos, visto que a população negra era marginalizada 
em guetos e não tinha direitos democráticos básicos, como o voto. 

Atendendo à Competência Específica 4 da BNCC, no capítulo “Linguagens 
e suas tecnologias no Ensino Médio: competências específicas e habilidades”, 
no qual lemos:

(EM13LGG401) Analisar textos de modo a caracterizar as 
línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, vari-
ável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. (BNCC, 
2018, p. 486.)

Sugerimos como atividade, inicialmente, ler e ouvir, com a intermediação do(a) 
professor(a), pequenos trechos do discurso de Martin Luther King Jr., selecionados 
previamente.2

2  O discurso legendado está disponível em: https://www.bol.uol.com.br/noticias/2018/04/03/
ultimo-discurso-de-martin-luther-king-jr-completa-50-anos-leia-na-integra.htm. 
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De acordo com os parâmetros curriculares nacionais [PCNs (p. 113)]: “O texto — 
falado e escrito — constitui o grande conteúdo estruturador em língua estrangeira, 
a partir do qual irão organizar-se os demais conteúdos estruturadores.” 

É importante, para a interpretação de texto [PCNs (p. 114)], que o professor orien-
te o aluno quanto:

• à identificação das ideias principais;
• ao levantamento das palavras-chave;
• à identificação do tema ou assunto.

Os PCNs (p. 102) também recomendam o uso de temas para a aquisição de re-
pertório vocabular como recurso importante à memorização:

O trabalho por temas e áreas de conhecimento, além de favorecer a 
interdisciplinaridade, propiciará aquisições contextualizadas de voca-
bulário, tornando fértil o recurso à memorização que, descontextuali-
zado, em forma de listas intermináveis, sempre cairá na esterilidade. 

A atividade possibilita o contato com a língua inglesa por meio de um falante 
nativo e inserida em determinado uso social. O professor pode explorar marcas 
de coloquialidade, considerar a intencionalidade do texto e a área semântica do 
vocabulário.

DURANTE A LEITURA

1. PORTUGUÊS

1ª etapa
Esse é o momento de apresentar a autora aos alunos, ressaltando aspectos de sua 

biografia e do livro. Faça também o levantamento de hipóteses de seu conteúdo; 
pergunte aos alunos o que eles acham ser o assunto do livro.

Cumprida essa etapa, apresente o primeiro texto (p. 15) e, após a leitura oral e 
compartilhada, peça que identifiquem, ainda oralmente, se estão presentes no texto 
todas as características formais de uma carta.

Destaque no primeiro parágrafo: “Durante todo esse tempo eu soube que que-
ria lhe contar algumas lições que aprendi e em que condições as aprendi.” 

Discuta os seguintes aspectos:
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• O que vai ser narrado?
• Qual é a intenção ao contar o que aprendeu?
• No momento em que conta as lições, este narrador é o mesmo que as vi-

veu? Por quê?

Devemos levar os alunos a concluírem que:

• Estamos diante de uma narrativa: “queria lhe contar”;
• Existe uma AUTORA real, comprovada por seu nome na capa do livro, por uma 

rápida biografia na contracapa;
• Há personagens;
• As entidades autor/narrador se desvinculam, visto que estamos diante de 

duas subjetividades separadas pelo tempo. Quem viveu não é mais aquele que 
agora narra.

Destaque, com isso, o final do texto: 

Eu dei à luz uma criança, um filho, mas tenho milhares de filhas. 
Vocês são negras, brancas, judias e mulçumanas, asiáticas, falantes de 
espanhol, nativas da América e das ilhas Aleutas. Vocês são gordas e 
magras, lindas e feias, gays e héteros, cultas e iletradas, e eu estou 
falando com todas vocês. Eis aqui minha oferenda. (p. 16)

Pergunte aos alunos, então, quem é o destinatário de Carta a minha filha.
Com isso, espera-se que eles percebam que as lições se dirigem a(o) leitor(a), em 

especial, às mulheres, considerando os aspectos da biografia da autora. 
A partir dessa resposta (último parágrafo do texto), podemos fazer conhecer as-

pectos das características do gênero do texto: autobiografia literária, também cha-
mada de memórias literárias.

Gênero textual
A narrativa autobiográfica não é apenas uma sequência de fatos verdadeiros vivi-

dos e contados por uma pessoa que existe realmente. Ela constitui uma verdadeira 
malha tecida de experiências nas quais narrador, autor e personagem se relacionam 
de uma forma singular. 

Aquilo que foi vivido pelo autor/personagem, e que foi significativo, permanece 
naquele que narra, deixou marcas e passou a fazer parte da constituição de sua 
subjetividade. Isso se dá por meio de uma seleção feita pela memória. Para pensar 
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o funcionamento e a constituição do gênero autobiografia, devemos observar as 
relações estabelecidas por seu autor entre a memória e a “escrita de si”.

A memória não é um caminho a ser seguido de forma reta. Ela oferece diferentes 
trajetos, ainda que se trate das mesmas pessoas e/ou dos mesmos acontecimentos. 
O ato de lembrar-se requer que, no presente, o sujeito busque um diálogo com 
aquele outro que ele foi, na ação que agora ele, no presente, recorda. Assim, o nar-
rador é outro, diferente daquele que protagonizou o material narrado.

Uma outra observação na construção do discurso da autobiografia, bem com em 
outros textos chamados de autorreferentes, é o entrecruzamento entre sentidos, me-
mórias e vivências, não só sob a ótica do que o sujeito autor/narrador fez e foi, mas 
também considerando o agora que ele é. Dessa forma, temos um tempo passado 
do qual a memória seleciona apenas o que foi e é significativo para o momento da 
enunciação, isto é, o momento em que se narra. Assim, o que é narrado não se dá de 
forma cronológica, mas por uma seleção significativa de fatos, situações e pessoas, 
que é atualizada e ressignificada no momento da escrita. 

Portanto, quem agora enuncia (o narrador) não pode tratar os acontecimentos 
narrados sob a mesma ótica daquele que os viveu anteriormente. Cabe ao autor 
reconstruir o que viveu sob um olhar ressignificado, pois que ele se encontra em um 
estado diferente daquele que foi vivido.

Considere os trechos das p. 104/105 de Carta a minha filha a seguir:

a) “Nós nos separamos um pouco antes de uma de minhas turnês nacionais de pa-
lestras. Como ele era construtor e seu negócio ficava sediado na Carolina do Norte, 
decidi lhe dar de presente São Francisco e sua pontes e colinas, seus restaurantes 
gastronômicos e a linda vista da baía.” 

b) “O divórcio, como todos os outros ritos de passagem, nos apresenta novas pai-
sagens, novos ritmos, novos rostos e lugares e às vezes novas raças.” 

O fragmento B é a reflexão, a ressignificação de uma experiência vivida, a saber, 
a separação do marido.

Assim, é preciso separar a identidade do personagem e do autor-narrador, uma 
vez que o narrador é, no presente, diferente daquele que protagonizou os aconte-
cimentos narrados.

Não há identidade entre autor-narrador-personagem portanto, pois que o narrador 
é, no presente, diferente daquele que protagonizou os acontecimentos narrados.
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2ª etapa
Como os textos são independentes, na sequência, o professor pode escolher o 

próximo texto a ser lido e nele destacar os seguintes aspectos do gênero textual me-
mória literária, ou autobiografia literária, que o diferencia, inclusive, da biografia.

• O narrador de memórias escreve em 1ª pessoa e discorre sobre o passado e 
recordações. Os acontecimentos narrados são submetidos a dois filtros: o da 
memória, que recupera o que interessa contar; e o da linguagem, que determi-
na o modo de dizer. Em um livro de memórias, não interessam tanto os fatos, 
mas o modo como os fatos são contados. 

• A palavra é usada como mecanismo de reconstituição da memória. Assim, a 
narrativa não leva em conta a sequência cronológica.

• Nessa perspectiva, podemos concluir que as experiências incluídas na narrativa 
foram selecionadas segundo aquilo que o narrador-personagem, no momento 
da escrita dos fatos, considera importante ou de acordo com suas intenções. A 
autoanálise ou avaliação que lhe é permitida pode levar a questões e reflexões 
sobre sua identidade.

• O caráter autobiográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em 
seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pes-
soa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. Como se utiliza da me-
mória, no plano linguístico, podemos encontrar marcas temporais, espaciais. 
Os verbos, por exemplo, ora estarão no presente, ora no pretérito; encontra-
mos o uso de pronomes possessivos ou oblíquos de primeira pessoa e o uso 
de advérbios marcadores semanticamente de lugar ou de espaço.

• A reconstituição memorialista, em uma autobiografia, ocorre em dois níveis: 
o nível dos acontecimentos e o do seu significado. Do ponto de vista de sua 
recepção, o leitor de uma autobiografia, pode, por meio dela, identificar-se 
com as experiências de outra pessoa e, a partir daí, ampliar a percepção que 
tem de determinado universo cultural e refletir sobre a realidade a sua volta e 
sobre si mesmo.

2. INGLÊS

Atividade 1
Angelou lançou mais sete autobiografias, entre elas, The Heart of a Woman (1981), 

All God’s Children Need Traveling Shoes (1986) e Mamãe & eu & mamãe (2013). Es-
creveu livros de culinária e peças de teatro e ainda trabalha com cinema e televisão.

Ela também escreveu poemas que podem ser usados pela disciplina de Inglês, 
durante o tempo dado para a leitura do livro, visto serem textos autônomos. Neles, 



20

C
A

R
TA

 A
 M

IN
H

A
 F

IL
H

A

é possível abordar as temáticas do ativismo político da autora, permitindo, também, 
um debate sobre temas da realidade brasileira, como o racismo e o empoderamento 
feminino. Além disso, o professor poderá trabalhar com os recursos poéticos utiliza-
dos e que dão maior expressividade aos textos.

Sugerimos um ou dois de seus poemas mais conhecidos: “Phenomenal Woman” e 
“Still I Rise”, ambos presentes no livro And Still I Rise: a Book of Poems.

Outra referência: 
ANGELOU, Maya. Poetry Foundation, Chicago, 2017. Disponível em: <https://

www.poetryfoundation.org/poets/maya-angelou#tab-poems> Acesso em 25 jul 
2017. Source: The Complete Collected Poems of Maya Angelou (Random House 
Inc., 1994).

PÓS-LEITURA

1. PORTUGUÊS

ATIVIDADE ORAL
Divida os 27 textos entre grupos de alunos, para que, escolhido um texto, realizem 

oralmente as seguintes tarefas:

• Relatar o fato narrado;
• Indicar a lição sobre o fato;
• Destacar trechos que o grupo considerou relevantes.

ATIVIDADE ESCRITA
1. Narre uma questão pessoal que se aproxime do tema de um dos textos es-

colhidos pelo grupo na atividade oral e a(s) solução(ões) propostas(s) para a re-
solução dela.

Alternativamente:

2. Escolha um dos temas a seguir e escreva um artigo ou um texto dissertativo-ar-
gumentativo em que você se posicione sobre ele:

a) O que dizer de casamentos entre pessoas cujas idades são muito díspares? [A 
respeito do capítulo “Saudação aos amantes mais velhos” (p. 121).]
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b) Mentiras sociais: dizer ou não a verdade? [A respeito do capítulo “Dizer a ver-
dade” (p. 43)]

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (p. 122), “as atividades 
escritas podem ser vinculadas às atividades de leitura, o texto de leitura servindo 
como estímulo à produção escrita”.

Sugerimos, portanto, duas atividades, após a leitura de Carta a minha filha.

Atividade 1
Com ajuda do professor, os alunos deverão produzir, em inglês, um peque-

no texto autobiográfico, narrando um episódio marcante da sua infância e o que 
aprendeu com ele.

Atividade 2
Em grupo, os alunos poderão pesquisar biografias de pessoas importantes na área 

cultural e política, a fim de criar, coletivamente, um vlog ou um blog da turma. Essa 
atividade possibilitará fixar as diferenças formais entre os dois gêneros: autobiogra-
fia e biografia.

Com isso, contemplamos duas habilidades previstas na BNCC:

(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos proces-
sos de remidiação de produções multissemióticas, multimí-
dia e transmídia, como forma de fomentar diferentes mo-
dos de participação e intervenção social (p. 491). 

(EM13LP15) Elaborar roteiros para a produção de víde-
os variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário 
etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e trans-
mídia, podcasts, playlists comentadas etc., para ampliar as 
possibilidades de produção de sentidos e engajar-se de for-
ma reflexiva em práticas autorais e coletivas (BNCC, 2018, 
p. 509)
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PROPOSTA DE ATIVIDADES II

PRÉ-LEITURA

Desde que foram introduzidas nas DCN do Ensino Médio de 1998 (Parecer CNE/
CEB nº 15/199857), as áreas do conhecimento têm por finalidade integrar dois ou 
mais componentes do currículo, para melhor compreender e transformar uma rea-
lidade complexa. Essa organização não exclui necessariamente as disciplinas, com 
suas especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas, sim, impli-
ca o fortalecimento das relações entre elas e a sua contextualização para apreensão 
e intervenção na realidade, requerendo trabalho conjugado e cooperativo dos seus 
professores no planejamento e na execução dos planos de ensino. (Parecer CNE/CP 
nº 11/2009, p. 469)

1. HISTÓRIA

Para que os alunos possam melhor apreciar Carta a minha filha, faz-se necessário 
que o componente curricular de História se responsabilize, antecipadamente, pelo 
estudo panorâmico dos anos 1960, analisando as grandes mudanças culturais, polí-
ticas e econômicas dessa década, bem como as suas consequências. Conforme nos 
lembram os pesquisadores Shirlena Amaral, Leandro Pinho e Giovane do Nascimen-
to (2014), o historiador Eric Hobsbawn situa os anos 1960 como 

o ápice da Era de Ouro no século XX, uma década de movimentos 
libertários, que trouxe um novo olhar para assuntos como sexualida-
de, repressão, instituições, poder e reconhecimento dos direitos das 
minorias e que posteriormente foram identificados com o movimento 
de Maio de 1968, tornaram-se símbolos de novas perspectivas para o 
mundo contemporâneo. (HOBSBAWN apud AMARAL, PINHO, NAS-
CIMENTO, 2014, p. 184).

Dentre tantos temas presentes nessa década, é importante que seja priorizado o 
movimento pelos direitos civis nos EUA, do qual Maya Angelou foi ativista e de cujos 
dois de seus grandes líderes na luta contra a segregação racial a autora foi amiga: 
Martin Luther King Jr. e Malcom X. 

Esse conhecimento é necessário para que o aluno possa fazer inferências relacio-
nadas a fatos e situações vivenciados pela narradora de Carta a minha filha, atenden-
do às Orientações curriculares para o Ensino Médio quanto à disciplina de História:
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O objetivo primeiro do conhecimento histórico é a compreensão 
dos processos e dos sujeitos históricos, o desvendamento das rela-
ções que se estabelecem entre os grupos humanos em diferentes 
tempos e espaços (Orientações curriculares para o Ensino Médio – Ci-
ências Humanas e suas tecnologias, 2006, p. 72).

Os temas direitos civis e racismo ainda são bem atuais não só nos EUA, como tam-
bém no Brasil, e podem ser pesquisados na imprensa e nas mídias. 

Ainda de acordo com o documento,

a História, concebida como processo, intenta aprimorar o exercício 
da problematização da vida social como ponto de partida para a in-
vestigação produtiva e criativa, buscando identificar relações sociais 
de grupos locais, regionais, nacionais e de outros povos; perceber 
diferenças e semelhanças, conflitos/contradições e solidariedades, 
igualdades e desigualdades existentes nas sociedades; comparar pro-
blemáticas atuais e de outros momentos, posicionar-se de forma ana-
lítica e crítica diante do presente e buscar as relações possíveis com o 
passado. (p. 74). 

Dessa forma, seria interessante, a princípio, verificar o conhecimento prévio dos 
alunos sobre o assunto e, para isso, sugerimos que se pergunte a eles oralmente:

• O que entendem por direitos civis?
• Quais são os direitos civis básicos dos jovens?

O professor deve anotar as respostas na lousa e os alunos devem também regis-
trar em seus cadernos.

Sugerimos, então, alguns materiais que contextualizam o assunto:



24

C
A

R
TA

 A
 M

IN
H

A
 F

IL
H

A

1. Malcolm X: uma história de ativismo e luta por direitos 
https://www.youtube.com/watch?v=xkNZYc3pbPI (Canal Mov, acesso em se-

tembro de 2020)
O vídeo apresenta cenas do filme Malcom X, de Spike Lee, que, por sua vez, 

conta a vida de um dos maiores líderes na luta pelos direitos civis de negros nos 
Estados Unidos. Retrata sua trajetória familiar e seus caminhos pelos bairros negros 
em pequenas atividades ilícitas até a sua prisão. Na prisão, Malcom X converte-se 
ao Islã e dá início à sua atividade política. Nesse percurso, se indispõe com a Nação 
do Islã e acaba sendo morto. 

2. Rosa Parks — luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos
The hidden life of Rosa Parks — Riché D. Richardson (vídeo legendado) https://

www.youtube.com/watch?v=tLfbmepDd4c

Rosa Parks: quando enfrentar a lei é único caminho
https://www.youtube.com/watch?v=on7ngtxaAmg

Rosa Parks
https://www.geledes.org.br/rosa-parks/
Rosa Parks, uma costureira negra da cidade de Montgomery, no estado do Alaba-

ma, EUA, ao recusar-se ceder lugar a um passageiro branco, foi presa e condenada. 
A revolta da população deu início a uma onda de protestos, incluindo um boicote 
aos transportes urbanos por 381 dias, quase levando a empresa responsável pelo 
serviço à falência. Sua atitude marcou o início de uma forma de luta pacífica, mas 
resistente, pelo direito à igualdade entre brancos e negros.

Depois de comentar os vídeos, os alunos devem reavaliar as respostas anotadas 
quanto aos direitos civis por eles considerados básicos, e acrescentarem o que jul-
garem necessário.

O professor pode, então, ampliar o assunto, relacionando a fatos recentes de as-
sassinatos de negros pela polícia e aos protestos advindos deles.

2. SOCIOLOGIA

Apresente a música “Racismo é burrice”, de Gabriel o Pensador. Para preparar a 
atividade, o vídeo no canal do músico traz um pouco dos bastidores da música.

https://www.youtube.com/watch?v=xkNZYc3pbPI


25

C
A

R
TA

 A
 M

IN
H

A
 FILH

A

Para ler
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72839/. Acesso em setembro de 2020.

Para ver:
Por dentro da track — racismo é burrice
https://www.youtube.com/watch?v=AyRjhoYLRqY

1. Depois de ouvir e/ou ver o vídeo, sublinhe, junto com os alunos, preconceitos 
mencionados na letra da música.

2. Discuta o conceito de preconceito e discriminação.
3. Dentre os preconceitos, a letra da música, por meio do refrão “Racismo é bur-

rice”, destaca o racismo. Peça que os alunos citem formas de manifestação de ra-
cismo e relatem alguma experiência vista ou vivida por eles relacionada ao tópico. 

4. Apresente o texto “Lei Afonso Arinos: a primeira norma contra o racismo no 
Brasil”, que pode ser encontrado no site da Fundação Cultural Palmares:

http://www.palmares.gov.br/?p=52750#:~:text=A%20Lei%20Afonso%20Ari-
nos%20foi,discrimina%C3%A7%C3%A3o%20por%20ra%C3%A7a%20ou%20cor. 
Acesso em setembro de 2020.

3. Apresente também a reportagem do Correio Braziliense que discute a legis-
lação em vigor que considera o racismo crime: https://www.correiobraziliense.com.
br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-que-torna-racismo-crime -
completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml. Acesso em setembro de 2020.

DURANTE A LEITURA

1. HISTÓRIA

O professor pode dividir a turma em grupos para pesquisar os anos 1960. Caso a 
escola tenha sala de informática, isso pode ser feito durante a aula, sob a orientação 
do professor, que deve indicar fontes de consulta digitais confiáveis. Caso os recur-
sos tecnológicos inexistam, o professor pode indicar uma bibliografia a ser consulta-
da em casa ou na biblioteca da escola.

Sugerimos os seguintes temas para pesquisa
A) As principais reivindicações na luta pelos direitos civis nos EUA e seus princi-

pais líderes.
B) Maio de 68 — um movimento da juventude.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml
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As agitações sociais que abalaram a França em maio de 1968 se dão em um 
contexto global em que ideais revolucionários se manifestavam em diversas par-
tes do mundo.

A violência dos conflitos e as consequências da Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, 
entre os americanos e os norte-vietnamitas, geraram protestos nos EUA e no mundo. 

Em 1968, Martin Luther King Jr. é assassinado. Também em 1968 se dá a chamada 
Primavera de Praga, uma tentativa de o governo da extinta Tchecoslováquia fazer 
reformas para romper com o autoritarismo soviético. Esses acontecimentos repercu-
tiram em grande mobilização estudantil.

Além disso, destacam-se a luta revolucionária de países africanos contra os coloni-
zadores europeus e, na América do Sul, a luta armada revolucionária em curso contra 
as ditaduras militares instaladas em diversos países.

Todo esse contexto colocava os grupos estudantis franceses em um grande es-
tado de efervescência. As reformas propostas pelo governo francês para o sistema 
educacional do país serviram de gatilho para o movimento. Entre os estudantes, 
havia uma insatisfação com as incertezas de sua vida profissional e com as caracterís-
ticas do ensino francês, enxergado como antiquado. Entre os trabalhadores, existia 
insatisfação por causa do aumento do desemprego no país.

C) Produção musical de alguns de artistas e sua vinculação ao momento histórico.
No âmbito musical, no decorrer da década de 1960, o que se ouvia nos guetos 

era o soul — mistura de gospel e rhythm and blues. James Brown cantava “Say it 
loud: I’m black and proud!” (Diga alto: sou negro e orgulhoso!), frase de autoria do 
líder sul-africano Steve Biko. Naquele tempo de conscientização da comunidade, de 
sentimentos de comunhão e de orgulho, de sonhos de justiça, igualdade e liberda-
de, o movimento soul apresentou seus códigos de comportamento, de dança e de 
vestimenta, visivelmente definidos dentro da premissa da igualdade e fraternidade. 
A partir da década de 1960, o sucesso da soul music foi embalado por nomes como 
James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke, Dionne Warwick, Diana 
Ross, Marvin Gaye, entre outros. 

D) Panorama do movimento negro no Brasil e inserção de suas reivindicações 
sociais e raciais na produção do rap e do funk brasileiros. 

Em um passado recente, na década de 1990, no Brasil, pudemos assistir a uma das 
mudanças mais significativas em termos de mobilização do movimento social negro 
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contra o racismo, que ocorreu por meio da utilização do rap3 como expressão cultu-
ral, ou seja, como instrumento de luta contra a opressão racial, em prol da igualdade.

Para a apresentação dos trabalhos, os grupos podem se valer de recursos tecno-
lógicos (Power Point, documentário, vlog, podcast, entre outros) ou de qualquer 
outra linguagem que demande organização prévia e trabalho colaborativo, como 
a simulação de um programa de entrevista, de debate, de um jornal televisivo com 
entrevistas, reportagens etc. Dessa forma, atende-se à Competência Específica 7 da 
seção “Linguagens e suas tecnologias”:

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias 
e ferramentas digitais em processos de produção coleti-
va, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais 
(BNCC, 2018, p. 489).

O professor(a) deve assessorar e acompanhar os grupos durante o processo de 
pesquisa, a fim de tirar dúvidas e enriquecer a atividade com novas indicações bi-
bliográficas que se fizerem necessárias. 

Isso é sugerido na BNCC (p. 506):

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos estu-

dantes nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa*, de 
forma significativa e na articulação com outras áreas e com 
os projetos e escolhas pessoais dos jovens. A proposta é 
fomentar a curiosidade intelectual e o desenvolvimento de 
uma autonomia de estudo e de pensamento, principalmen-
te por meio da(do):

• desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise, 
síntese, reflexão e problematização no contexto de estudo 
e da produção e divulgação científica;

• compreensão do que é preciso saber/conhecer e do 
porquê/para quê deve sabê-lo/conhecê-lo, tendo em vista 
diferentes objetivos e o estabelecimento de procedimen-

3  A sigla RAP, do inglês rhythm and poetry, revela a preocupação desse gênero musical com 
a forma como se constrói o texto-denúncia, apresentando uma linguagem poética, objetiva 
e direta, dura e de fácil compreensão, que reflita o cotidiano dos que vivem nas periferias.
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tos de estudos com vistas a uma autonomia relativa à cons-
trução do conhecimento;

• incremento dos processos de busca e seleção de in-
formações, não somente no que diz respeito à curadoria 
de informações, confiabilidade etc., mas também no es-
tabelecimento do recorte e do foco no que é essencial e 
efetivamente necessário, tendo em vista a abundância de 
informações e dados, referências e informações disponíveis 
nos ambientes digitais;

• desenvolvimento de habilidades relacionadas ao recor-
te de questões de pesquisa, coleta de dados/busca de in-
formação, tratamento de dados e informações e socializa-
ção do conhecimento produzido;

• domínio de procedimentos, gêneros e práticas de lin-
guagem relacionadas a diferentes tipos de pesquisa: biblio-
gráfica, experimental, de campo etc.

Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio pro-
gressivo e contextualizado de procedimentos de pesquisa 
e de gêneros já considerado no Ensino Fundamental, como 
apresentação oral, palestra, mesa redonda, debate, artigo 
de divulgação científica, artigo científico, artigo de opinião, 
ensaio, reportagem de divulgação científica, texto didáti-
co, infográfico, esquema, relatório, relato (multimidiático) 
de campo, documentário, cartografia animada, podcasts e 
vídeos diversos de divulgação científica, muitos deles pro-
postos apenas para situações de leitura/escuta, mas que, 
no Ensino Médio, são propostos, também, em situações de 
produção.

2. SOCIOLOGIA

ATIVIDADE 1
Uma boa estratégia é assistir ao vídeo ficcional-educativo “Vista minha pele”, que 

teve direção e patrocínio de CEERT — Centro de Estudos das Relações de Trabalho 
e Desigualdades. Em 24 minutos, ele traz uma paródia sobre como racismo e o pre-
conceito ainda são encontrados nas salas de aula no Brasil.

Leia a sinopse a seguir:
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Trata-se de uma paródia da realidade brasileira, para servir de ma-
terial básico para discussão sobre racismo e preconceito em sala de 
aula. Nessa história invertida, onde os negros são a classe dominante 
e os brancos foram escravizados. Os países pobres são, por exemplo, 
Alemanha e Inglaterra, e os países ricos são, por exemplo, África do 
Sul e Moçambique. 

Maria é uma menina branca pobre, que estuda num colégio par-
ticular graças à bolsa de estudos que tem pelo fato de sua mãe ser 
faxineira nesta escola. A maioria de seus colegas a hostilizam, por sua 
cor e por sua condição social, com exceção de sua amiga Luana, filha 
de um diplomata que, por ter morado em países pobres, possui uma 
visão mais abrangente da realidade. 

Maria quer ser Miss Festa Junina da escola, mas isso requer um 
esforço enorme, que vai desde a predominância da supremacia racial 
negra (a mídia só apresenta modelos negros como sinônimo de bele-
za) a resistência de seus pais, a aversão dos colegas e a dificuldade em 
vender os bilhetes para seus conhecidos, em sua maioria muito po-
bres. Maria tem em Luana uma forte aliada e as duas vão se envolver 
numa série de aventuras para alcançar seus objetivos. 

Vencer ou não o Concurso não é o principal foco do vídeo, mas sim 
a disposição de Maria em enfrentar essa situação. Ao final ela des-
cobre que, quanto mais confia em si mesma, mais possibilidades ela 
tinha de convencer outros de sua chance de vencer. (Fonte: https://
cinemahistoriaeducacao.com/cinema-e-historia/historia-da-africa/ 
vista-minha-pele/. Acesso em setembro de 2020.)

Para assistir ao filme “Vista minha pele”, acesse o seguinte link: https://www.youtube.
com/watch?v=FRq4fkkm5Iw. Acesso em setembro de 2020.

Pode-se, então, propor, oralmente, as seguintes questões aos alunos:

1. O que há de diferente no vídeo, no que diz respeito ao racismo?
2. Qual é a intenção de Joel Zito (roteirista e diretor) ao inverter a questão racial 

presente na sociedade brasileira?
3. O que pode ser feito para combater o racismo? 

Professor(a) e alunos devem anotar as propostas.

https://cinemahistoriaeducacao.com/cinema-e-historia/historia-da-africa/vista-minha-pele/
https://cinemahistoriaeducacao.com/cinema-e-historia/historia-da-africa/vista-minha-pele/
https://cinemahistoriaeducacao.com/cinema-e-historia/historia-da-africa/vista-minha-pele/
https://www.youtube.com/watch?v=FRq4fkkm5Iw
https://www.youtube.com/watch?v=FRq4fkkm5Iw
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PÓS-LEITURA

1. HISTÓRIA

Logo na introdução dos PCNs relativos ao ensino de História (p. 65) lemos o papel 
da disciplina junto aos alunos: 

Requer oferecer-lhes condições para refletirem criticamente sobre 
suas experiências de viver a história e para identificarem as relações 
que essas guardam com experiências históricas de outros sujeitos em 
tempos, lugares e culturas diversas das suas.

Assim sendo, o professor poderá ampliar a aprendizagem sobre a luta por direitos 
civis nos anos 1960 ao relacioná-la à atualidade do século XXI e à sua demanda no 
Brasil. Também será uma oportunidade de perceber e dar voz a temas que são pre-
ocupações da população jovem.

Um bom exercício para isso pode ser a criação de GRUPOS DE DEBATE, por meio 
dos quais serão defendidas TESES OPOSTAS para cada tema proposto. 

Cada grupo defenderá uma tese contrária ao ponto de vista do outro grupo, de 
modo que o aluno possa exercitar sua capacidade argumentativa, por meio da se-
leção de argumentos consistentes, da escolha de exemplos e de dados estatísticos 
etc. Além disso, ele poderá também aprimorar sua capacidade de expressão oral.

Enquanto os dois grupos debatem os temas, o restante da turma será responsável 
por apontar o grupo vencedor a partir de critérios previamente combinados, tais 
como: coerência argumentativa, seleção de exemplos, apresentação de dados con-
vincentes, capacidade discursiva etc.

A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC prevê (p. 547):

Entendendo-se ética como juízo de apreciação da con-
duta humana, necessária para o viver em sociedade, e em 
cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidarieda-
de e livre-arbítrio, essa proposta tem como fundamento a 
compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respei-
to aos direitos humanos e à interculturalidade, e o combate 
aos preconceitos.
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Refletindo a partir disso, sugerimos, a seguir, alguns temas atuais, mas o professor 
e os alunos podem escolher outros mais próximos da realidade local.

1. O Estado não deve ser responsável por ajuda financeira a famílias de baixa ren-
da / O Estado deve ser responsável por ajuda a famílias de baixa renda.

2. A preocupação econômica pode ser mais importante que a preservação do 
meio ambiente / A preocupação econômica não pode ser mais importante que 
a preservação do meio ambiente.

3. Alunos devem ter voz na organização de currículos escolares / Alunos não de-
vem ter voz na organização de currículos escolares.

4. O Estado deve à população negra brasileira políticas públicas como forma de 
reparação aos males causados a seus antepassados escravizados / O Estado 
não deve à população negra brasileira políticas públicas como forma de repa-
ração aos males causados a seus antepassados escravizados.

5. A arte deve ter compromisso em ser porta-voz de reinvindicações sociais ou 
étnicas / A arte não deve ter compromisso em ser porta-voz de reinvindicações 
sociais ou étnicas.

6. As mulheres tiveram contribuições importantes e fundamentais no desenvol-
vimento social, econômico e cultural nos séculos XX e XXI / As mulheres não 
tiveram contribuições importantes e fundamentais no desenvolvimento social, 
econômico e cultural nos séculos XX e XXI.

A pesquisa sugerida na seção DURANTE A LEITURA contribuirá à maior instru-
mentalização dos alunos na abordagem dos temas propostos nos grupos de debate.

2. SOCIOLOGIA

Na escola, promova, junto aos alunos, uma campanha contra o racismo por meio: 
a) da criação de um jornal; 
b) da produção de um podcast com a presença de convidados da escola e da co-

munidade para o debate do tema; 
c) de uma encenação teatral.
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APROFUNDAMENTO

O homem já registrava as suas vivências e as de outras pessoas no tempo das ca-
vernas; portanto, não é uma atividade nova o registro de nossa vida. Possivelmente, 
a prática surge da necessidade de deixar gravada a passagem humana pelo mundo.

O gênero biográfico surgiu da necessidade de contar a vida de uma pessoa, so-
bretudo após sua morte, como forma de homenagem, e, desde o século XVIII, com a 
expansão e afirmação dos direitos individuais promovidos pelo ideário da Revolução 
Francesa, ele vem se expandindo. Foi um século em que a individualidade, regida 
pela ascensão burguesa, firma-se por meio de uma exibição pública das pessoas. 
Também a escrita de diários, memórias e relatos pessoais se propagaram e passaram 
a constituir formas tradicionais de relatar a própria vida.

Os textos biográficos e autobiográficos, hoje, se tornaram atraentes ao mercado 
editorial, pois o público busca esse tipo de leitura para conhecer detalhes sobre a 
vida de uma pessoa considerada importante, por ter ela uma vida curiosa ou interes-
sante. Um exemplo disso é livro de memórias e reflexões intitulado Na minha pele 
(2017), do ator e dramaturgo baiano Lázaro Ramos. Esta não é propriamente uma 
autobiografia, ainda que o título passe essa impressão. A temática da narrativa são 
as relações raciais no Brasil, especificamente o olhar crítico do próprio autor e das 
vozes daqueles que o circundam: sua família, amigos, atores, cineastas, escritores e 
desconhecidos com quem de alguma forma teve contato.

Cabe aqui aprofundar o conceito de “gêneros textuais”. Trata-se de estruturas re-
lativamente estáveis quanto à sua composição, com as quais realizamos intervenções 
sociais, escritas ou faladas. Isso significa afirmar que os gêneros são considerados as 
ferramentas ou os instrumentos que utilizamos para exercer os atos comunicativos 
em geral: seja uma mensagem via Whatsapp, um e-mail institucional, a produção de 
uma reportagem, uma receita de bolo, um conto etc. 

Eles se adaptam às nossas necessidades de comunicação e mudam de acordo 
com a mudança delas. Antigamente, era comum que as pessoas enviassem telegra-
mas caso quisessem velocidade na interação; hoje esse recurso se tornou obsoleto, 
pois existem tecnologias rápidas o suficiente para comunicarmo-nos em um pis-
car de olhos.

Os gêneros textuais podem ser definidos como unidades formadoras de sentido, 
com determinada intencionalidade discursiva. Nesse sentido, a vontade do emissor 
poderá ser revelada por meio da intencionalidade de seu discurso: informar, conven-
cer, contar uma história, persuadir, posicionar-se, opinar etc. Sua classificação abrange 
um conjunto aberto e ilimitado. São exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta 
comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, 
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horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, instruções 
de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 
espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo virtual, aulas virtuais etc.

Os gêneros que representam ações e feitos humanos podem ser divididos em 
gêneros biográficos — caracterizados pela escrita que alguém faz da vida de ou-
tro — e gêneros autobiográficos — caracterizados pela escrita que alguém faz da 
própria vida. Podemos citar, no primeiro grupo, formas textuais bem conhecidas e 
usadas, tais como a biografia e até a árvore genealógica de uma pessoa. Quanto ao 
segundo, os autobiográficos, podemos subdividi-lo em gêneros autobiográficos 
literários (ou memórias literárias) e não literários, e deles fazem parte as autobio-
grafias, os diários íntimos e as cartas de correspondência.

Nos gêneros biográficos encontramos o relato de um narrador que pesquisou 
de algum modo a vida de alguém. A intenção social e comunicativa desses textos 
é relatar a trajetória de uma personalidade, normalmente de interesse público, in-
cluindo nomes, locais, fatos que marcaram a sua vida. As pessoas biografadas são, 
em geral, reconhecidas nacional ou mundialmente, tais como escritores, cientistas, 
esportistas, políticos, artistas ou uma pessoa que teve alguma contribuição impor-
tante para determinada sociedade ou até para o mundo. Não se biografa em vão. 
Biografa-se com finalidades precisas: exaltar, criticar, demolir, descobrir, renegar, 
apologizar, reabilitar, santificar, dessacralizar. A biografia pode ser ou não consentida 
e isso pode gerar dúvidas quanto à autenticidade dos fatos relatados ou constran-
gimentos, como aconteceu, no Brasil, com uma das biografias de Roberto Carlos. O 
cantor processou o biógrafo autor do livro.

Sua estrutura é normalmente linear e cronológica, obedecendo às etapas de vida 
da pessoa biografada. No entanto, se a intenção do escritor é gerar um sentimento 
de respeito e/ou empatia pela personalidade escolhida, ele vai, intencionalmente, 
selecionar fatos, ainda que cronologicamente, mas que possam provocar a emoção 
ou a admiração do leitor. 

Escrita em terceira pessoa, a biografia tradicional é contada por um escritor que 
não participa dos eventos narrados, e pode também servir como fonte de pesquisa. 

Quanto à autobiografia, ela se diferencia da biografia por ser escrita em primeira 
pessoa verbal, tendo em vista que sua intenção social e comunicativa é relatar fatos 
da própria vida do escritor. Nesse gênero, também são apontados dados precisos 
como, por exemplo, nomes, locais, datas dos principais acontecimentos que marca-
ram sua vida e, consequentemente, de quem conviveu ou convive com o autor.

É importante destacar que na categoria autobiográfica há os gêneros autobiográ-
ficos literários (memórias literárias) e os gêneros autobiográficos não literários 
(autobiografias). O que os diferenciam? Memórias literárias são narrativas que têm, 
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como ponto de partida, experiências vividas pelo autor em épocas passadas, mas 
contadas da forma como são vistas no presente.

Para tanto, recorrem a figuras de linguagem, escolhem cuidadosamen-
te as palavras que vão utilizar orientados por critérios estéticos que 
atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações 
reais ou imaginárias. (ALMEIDA; CLARA; ALTENFELDER, 2010, p. 45)

A força da linguagem de alguns desses textos e sua capacidade de se imporem 
como discursos esteticamente elaborados possibilitam o estudo das memórias lite-
rárias no conjunto da literatura ficcional.

Isto é, o plano da linguagem determina o modo de dizer; o que im-
porta é o modo como os fatos são contados. (DISCINI; TEIXEIRA, 
2012, p. 96)

Um desmembramento significativo do gênero autobiografia é o ghostwriter, tra-
duzido popularmente como “escritor fantasma”. Ele é requisitado quando, por al-
gum impedimento, o biografado delega a outro a escrita, que será feita a partir de 
sua narrativa. Esse tipo de escrita é na verdade uma biografia, pois é a escrita sobre 
a vida de outrem, mas é publicada com a classificação de autobiografia. Por meio do 
trabalho do ghostwriter, muitas pessoas famosas publicam a sua vida sem ter escrito 
uma única palavra. Os novos suportes de comunicação também colaboram com o 
surgimento de novas formas de apresentação, como os blogs, as redes sociais e os 
vídeos em formato de stories.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Escrever uma autobiografia implica um pacto literário, e não histórico ou docu-
mental, e por isso ela pode assumir diversos formatos, como diários, memórias, 
poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Apesar de tratar do indivíduo, ela 
pressupõe a integração coletiva, pois, ao narrar a sua história, o indivíduo partilha 
com sua comunidade a sua experiência de mundo. Maya Angelou, por exemplo, 
assim o faz a partir de uma justaposição temática, visto que não segue nenhuma 
ordem cronológica. No processo de reconstituição da memória, a autobiografia leva 
a uma autoanálise e, como consequência, a questões identitárias.

A história dos relatos autobiográficos afro-americanos se dá pelas narrativas de 
escravizados (slave narratives) do séc. XIX. Seus temas principais naturalmente de-
correm dos problemas vividos na escravatura e que se perpetuaram em diversas 
formas de discriminação. 

A principal característica da literatura afro-americana consiste no seu traço de re-
sistência. Ela reforça a visão de que os negros deveriam ser vistos como seres huma-
nos, e não coisificados como eram. Ela reforça o ideal de que eles representavam 
indivíduos com direitos e deviam ser tratados como tal. Somente na metade da 
década de 1960, houve a intensificação da literatura afro-americana feminina, re-
sultante da luta pelos direitos civis, que aprofundou a conscientização também da 
mulher negra.

Um aspecto interessante suscitado pela leitura da obra de Maya Angelou são as 
relações étnicas. Mais do que nunca, o lugar de fala da população negra, seja no 
Brasil, seja no mundo, ecoa fortemente para expressar sua história, sua vivência e 
sua identidade. É importante que o jovem negro do Ensino Médio tenha modelos 
culturais em uma sociedade cujo processo histórico não ofereceu oportunidades 
à produção e à divulgação cultural negra. Um exemplo disso, na arte literária, foi 
o escritor Lima Barreto, considerado por muitas décadas um “escritor menor”. Ele 
registra cruamente sua passagem no Hospital Nacional dos Alienados em sua auto-
biografia Diário do hospício.

Outra forma de aprofundamento na temática do negro é ter contato com a produ-
ção literária autobiográfica de autores africanos que, a partir de sua obra autobiográ-
fica, desvelam a biografia de seu povo e denunciam o processo de colonização euro-
peu e suas consequências como, por exemplo, a escritora Scholastique Mukasonga, 
que por meio da trilogia composta por A mulher de pés descalços, Nossa Senhora 
do Nilo e Baratas, todos editados pela Nós, faz um relato autobiográfico em que se 
associam a memória pessoal e coletiva de uma sobrevivente do genocídio ruandês, 
narrando a longa agonia dos tutsis e de sua família.
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Na área cinematográfica, indicamos um filme que facilita a percepção da gravida-
de da questão do negro nos EUA: O grande desafio, dirigido e protagonizado por 
Denzel Washington, baseado em uma história verídica. Nele, a segregação racial é 
denunciada por meio da luta de um professor universitário que insiste em preservar 
a autoestima intelectual de seus alunos, promovendo debates entre faculdades. Ou-
tro filme indicado é Histórias cruzadas, dirigido por Tate Taylor, no qual se desvela 
a discriminação vivida por empregadas domésticas e como, por meio da escrita, elas 
superam suas questões pessoais e coletivas.
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA

1. HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. 
Se sempre entendemos que a memória é um atributo humano individual, o autor 

pesquisa as formas de construção da memória coletiva e de que modo as dispu-
tas de narrativas selecionam e empoderam pessoas, acontecimentos e valores de 
uma comunidade.

2. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu 
da Silva, Garacira Lopes Louro. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

O livro traz uma discussão presente na sociedade moderna, a partir da percepção 
de que a identidade bem definida que a consolidou vem se fragmentando a par-
tir de mudanças estruturais. As identidades culturais de classes, sexualidade, etnia, 
raça, nacionalidade, antes sólidas, apresentam hoje fronteiras mais frágeis provocan-
do com isso uma crise de identidade no indivíduo.

3. VARGAS, Suzana. Leitura: uma aprendizagem de prazer. 6. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2009.

Na guerra de meios de comunicação, fomos para a era eletrônica sem transi-
tar pelo livro. Suzana Vargas trata, de forma simples, do desenvolvimento do ato 
de leitura com prazer, com o qual o leitor cresce em sua consciência de mundo e 
da linguagem. 

4. DIONISIO, Ângela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora; MACHADO, Anna Ra-
chel (org.). Gêneros textuais & ensino. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lucena, 2002.

O livro é uma boa contribuição para auxiliar no cumprimento dos PCN no que 
diz respeito ao ensino da língua materna, oral ou escrita, através dos gêneros do 
discurso. Ele apresenta bases teórico-metodológicas que fundamentam a noção de 
gênero como unidade enunciativo-discursiva nas práticas sociais institucionalizadas 
que permitem seu uso nas salas de aula, tendo em vista que, quando falamos ou 
escrevemos, sempre estamos produzindo um gênero textual. 
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