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CARTA AO PROFESSOR

É com prazer que a Vitrine apresenta, aqui, este Material Digital do Professor para 
a obra Miss Davis. Trata-se de uma proposta que visa a contribuir para a formação 
de ledores 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 forma-
do. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competências e 
habilidades que devem ser trabalhadas na escola, por meio de estratégias e projetos 
que possibilitem a crianças e jovens compreenderem-na 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 educa-
dor 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, inclusiva-
mente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” (LOMAS; SOUSA, 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 Miss Davis como 
um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua escola. 
Disponibilizamos sugestões de atividades para oferecer aos seus alunos razões e 
opções para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, 
são infinitas. Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os 
jovens terão de aprender por meio dos textos que leem.

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

Esperamos que este material se constitua numa 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 atuan-
tes na sociedade em que vivemos.

Vitrine
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CRIADOR E CRIATURA

“Minha vida pertence à luta” é uma consagrada declaração de Angela Davis, que, 
de fato, define a sua biografia. Angela Yvonne Davis nasceu em 26 de janeiro de 
1944, na cidade de Birmingham — estado do Alabama —, no sul dos Estados 
Unidos. Era de família negra de classe média, contudo sua condição social não 
impediu que vivenciasse o período de segregação racial no país.

Filha de mãe professora, que a ensinou a ler, escrever e calcular em casa, Angela 
teve como primeiro exemplo de mulher intelectual a própria genitora. Seu pai era 
dono de posto de gasolina, portanto, ela e sua família tinham uma vida financeira-
mente razoável. Ainda assim, não deixaram de conviver com a discriminação institu-
cionalizada, demonstrando dessa forma que a ascensão econômica do negro não é 
fator de inclusão social. Angela era uma criança negra no sul dos Estados Unidos. Leis 
segregacionistas legitimavam impedimentos legais para afro-americanos, os quais 
acarretavam não apenas desvantagens econômicas, mas danos educacionais e so-
ciais aos negros do país. É sabido que, assim como no Brasil, o fim da escravidão 
norte-americana não gerou a reintegração dos ex-escravizados.

A obra em que estamos prestes a mergulhar permite, por meio do universo dos 
quadrinhos, conhecer a história desse grande nome do feminismo negro, reconhecido 
internacionalmente. Miss Davis: a vida e as lutas de Angela Davis apresenta como pro-
tagonista essa mulher que desafiou as leis porque não contemplavam a si e aos seus.

De início, a história em quadrinhos toma espaço justamente no sul dos Estados Uni-
dos e o período é o ano de 1969. Deparamo-nos com imagens de um ataque policial 
à sede do Partido dos Panteras Negras, em Oakland. Como aludido, após a abolição 
da escravatura nos EUA, não houve reintegração da população negra escravizada; ao 
contrário, a discriminação e, mais além, perseguições eram experienciadas de forma 
evidente. Como paratexto à trama que se inicia, há um contraste de cenário anterior 
ainda a esse momento: a ilustração de dois bebedouros, que se distinguem nitida-
mente pelo estado de conservação e higiene — o primeiro, limpo e conservado, era 
destinado aos brancos; já o segundo, sujo e danificado, aos negros. À época, pouco 
mais de apenas meio século atrás, a população negra tinha seus direitos civis impe-
didos: não usavam as mesmas portas de entrada e saída de estabelecimentos — res-
taurantes, hospitais etc. —, não frequentavam as mesmas escolas e não tinham acesso 
aos mesmos lugares de convivência. Ainda que pertencente a uma família de classe 
média, Davis não teve acesso à escola pública de qualidade: as instituições relegadas 
à população negra contavam com material defasado, prédios em má conservação e 
estrutura sucateada, confinando esses cidadãos a péssimas condições educacionais, 
mas não somente isso. Essa desigualdade no ensino é, inclusive, observada na obra 
pela amiga de Angela, Cynthia:
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Todas estudávamos na escola Carrie Tuggle, só para negros. Denise, 
Angela, Carole, Fania, Addie e eu frequentávamos aqueles barracões 
em que chovia tanto do lado de dentro quanto do de fora. Recebíamos 
livros já usados pelos brancos, que certamente deviam ficar entedia-
dos nas belas escolas de tijolos vermelhos, pois as páginas vinham to-
das mastigadas. Quando eu as virava, tinha a impressão de ficar com a 
saliva deles nos dedos, então lavava as mãos o tempo todo. Teve um 
ano em que usei um livro de história com o nome “Kelly” escrito em 
vermelho no verso da capa. “Kelly”, com um coraçãozinho ao lado. Por 
isso, não parava de pensar nela, e a imaginava na sua escola bem limpi-
nha, com um exuberante gramado verde na frente. Na rua, sempre que 
via alguma menina da minha idade com cabelo liso e louro, eu pensava: 
“Será que ela é a Kelly-coraçãozinho? Será que é ela?”. (pp. 30-31)

Foi diante de tal contexto que Angela cresceu, notando as contradições desse 
sistema excludente. O estado do Alabama, onde nasceu, era o centro das tensões 
raciais. Nele estava sediada a organização terrorista de orientação nazista Ku Klux 
Klan, que alcançou mais de 4 milhões de filiados e influenciou bastante até mesmo 

outras nações como o Brasil. Era 
um órgão segregacionista, que 
defendia o extermínio da popu-
lação negra por meio de lincha-
mentos e ataques. Um dos atos 
orquestrados pela Ku Klux Klan 
aconteceu em Birmingham — ci-
dade natal de Davis: uma explo-
são em uma igreja batista onde 
havia pessoas pró-direitos civis, 
entre as quais algumas crianças. 
O ataque deu fim à infância de 
quatro inocentes.

Essa chocante passagem na 
história dos EUA e na vida de 
Davis é retratada nesses qua-
drinhos, na página 27: há a ilus-
tração dos rostos das crianças, (p. 58)
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seguidas de seus nomes: Cynthia — personagem e narradora de parte da história 
em quadrinhos (ou HQ) —, Addie Mae, Denise e Carole à direita da página; à es-
querda, é representada a igreja atacada. Os membros da organização Ku Klux Klan, 
com suas vestimentas características, estão sombreados e empunham placas com 
dizeres segregacionistas.

***

“Miss Davis” teve uma trajetória acadêmica magnífica. Foi orientada, ainda nos 
Estados Unidos, por Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt. Antes disso, contudo, 
sua busca por entender o racismo já se aproximara da busca por entender o sistema, 
afinal, a militante vivera, ainda muito jovem, uma contradição de sentimentos: vir 
de uma família de classe média e, ainda assim, enfrentar as restrições e opressões 
impostas pelo racismo.

Chegando à graduação, Davis encontrou um ambiente muito hostil. Ingressou 
na universidade com bolsa de estudo destinada a pessoas negras e buscou seus 
pares. Contudo, sentindo-se isolada e desmotivada com a vida social acadêmi-
ca, apegou-se aos livros e aos estudos como válvulas de escape dessa realidade 
adversa. O acesso a autores como Sartre e Camus possibilitou a Davis entender 
mais sobre existencialismo, conhecimento que a aproxima de um possível niilismo, 
como relata em seu livro autobiográfico — texto basilar para a composição da HQ 
que temos em mãos. Todavia, a protagonista sentiu a necessidade de inserir-se 
na luta coletiva e nos movimentos, participando e inteirando-se politicamente das 
condições vividas pelo seu povo.

Sua autobiografia, intitulada Uma autobiografia, já traduzida em língua portu-
guesa (Boitempo, 2019), é um livro que merece ser lido. Originalmente publicada 
em 1974, essa obra narra não apenas a história de nossa heroína, mas o período 
contundente das lutas sociais nos EUA, entre as décadas de 1960 e 1970. Nas linhas 
escritas por essa que é uma das maiores ativistas de nosso tempo, à época com 28 
anos, vivenciamos as inconcebíveis discriminações impostas pela segregação racial. 
Davis narra a sua trajetória desde a infância — controversa, em meio ao apartheid 
vivido — até a carreira como professora universitária, interrompida pelo que seria 
considerado um dos mais importantes julgamentos do século XX. A audiência, ao 
passo que firma Davis na condição de ícone dos movimentos negro e feminista, 
posiciona a militante na lista das dez pessoas mais procuradas pelo FBI. Depois de 
ter sido falsamente acusada, engendrou uma fuga, mas foi presa posteriormente. 
Com isso, recebeu apoio de pessoas de todo o mundo. Cada passo dessa mulher 
incansável é descrito por ela mesma, detalhadamente, nesse livro autobiográfico, 
no qual os quadrinhos que temos a oportunidade de ler foram inspirados.
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Toda a vida acadêmica de Angela Davis sempre esteve muito atrelada à política. Re-
correu ao sociólogo Theodor Adorno — grande nome que conceituou a indústria cul-
tural e pensou a cultura como instrumento ideológico do sistema. Por sua orientação, 
ela, que havia ido estudar em Frankfurt, voltou aos EUA, onde terminou o doutorado. 
Desde sempre, Davis acompanhava o movimento do partido Panteras Negras — que 
buscava a autodefesa da população negra. A violência do Estado e da polícia racista 
perpetuava a ideia de segregação e isolamento do povo negro, como outrora defen-
diam os grupos racistas/extremistas da Ku Klux Klan. 

Assim, ela deixa a cidade alemã, apesar de academicamente ser mais interessan-
te permanecer lá. Sentia, afinal, extrema necessidade de atrelar seu conhecimento 
à militância: 

Eu queria continuar meu trabalho acadêmico, mas sabia que não podia 
fazer isso a menos que estivesse envolvida politicamente. A luta era um 
nervo vital; nossa única esperança de sobrevivência. Eu estava decidida. 
A jornada começava (DAVIS, 2019, p. 149). 

Nesse meio-tempo, inclusive, demonstrou que os eventos que culminaram em 
sua prisão estavam atrelados à máxima do coletivo feminista de que “o pessoal 
é político”. Seu encarceramento não apenas visava a reprimir sua ação política 
individual, mas reforçava toda uma estrutura criada para criminalizar o movimento 
negro nos Estados Unidos, o que também é representado nessa HQ — a propósi-
to, é o que inicia a trama.

Angela Davis é, tipicamente, uma intelectual orgânica. Não era filiada a nenhum 
partido, contudo, em 1968, aproximou-se do Partido Comunista dos EUA e do 
Partido dos Panteras Negras quando retornou ao país.

Davis se juntou ao coletivo Panteras Negras e organizou o programa de educa-
ção política desse partido. Ao filiar-se, passou a ter contato com jovens, homens 
e mulheres sem oportunidade alguma, que ela começou a alfabetizar, em uma 
perspectiva comunitária. A partir desse movimento do partido, encabeçado por 
Davis, que, de fato, tinha como proposta ajudar a população, visionou uma política 
de atendimento à comunidade, por meio de ações coletivas, a fim de que o povo 
negro tivesse mais recursos para sobreviver aos inúmeros ataques que sofria. 

Nesse período, o partido dos Panteras Negras foi julgado como terrorista por-
que seus integrantes portavam armas — ainda que, nos Estados Unidos, o porte 
fosse permitido. Os partidários assumiam essa postura pela lógica da autodefesa 
contra uma violência institucionalizada. Tal lógica se evidencia em uma declaração 
da própria Davis na abertura da HQ:
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Com o desenvolvimento em dimensão e em intensidade do Movimento 
de Liberação Negra e de outras lutas progressistas, o sistema judicial 
e o seu corolário, o sistema penal, se tornam consequentemente as 
principais armas na luta travada pelo Estado para preservar as condi-
ções existentes de domínio de classe e, com isso, o racismo, a pobre-
za e a guerra. (p. 10)

Nesse contexto de forte perseguição ao partido dos Panteras Negras nos EUA, 
Angela Davis foi presa e acusada de assassinato e sequestro. Assumindo a posição 
que a filósofa e também ativista negra brasileira Djamila Ribeiro (que assina a ore-
lha da versão em português da HQ) vai denominar “lugar de fala”, Davis exige ao 
tribunal que ela própria possa atuar como peça fundamental de sua defesa: 

Para estar segura de que estas questões políticas não serão anuladas 
nem desnaturalizadas, me vejo obrigada a tomar parte ativa em minha 
própria defesa: como acusada, como mulher negra e como comunista. 
(DAVIS, 1972, tradução livre). 

Ela, portanto, reivindicava o seu lugar na sociedade assim como o direito de ter 
voz no contexto social em que estava inserida, por meio de sua autodefesa.

A prisão de Davis mobilizou, na década de 1970, a campanha “Libertem Angela 
Davis” — ilustrada em muitos momentos nos quadrinhos (desde as primeiras pá-
ginas às últimas) e reproduzida, inclusive, em formato de longa-metragem com o 
mesmo nome, deixando-a mundialmente conhecida.

***

Angela Davis é autora de dois livros incontornáveis para entender a luta antirracista 
e, de modo especial, das mulheres negras, não apenas no contexto estado-unidense, 
mas no contexto dos países de passado escravagista em geral: Mulheres, raça e classe 
e A liberdade é uma luta constante. Suas obras reiteram a assertiva de colocar sua 
formação acadêmica à disposição da luta política.

Em suas análises, Davis já desenvolvia o conceito de interseccionalidade, muito 
antes de esse termo ganhar a projeção que tem hoje no âmbito teórico. Ela, como 
outras pensadoras feministas negras — entre as quais destacamos Lélia Gonzalez, 
no Brasil —, já usavam essas categorias estruturantes das relações sociais. 
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***

Em Miss Davis: a vida e as lutas de Angela Davis, os estudantes encontrarão, nar-
rada e ilustrada, a história dessa mulher de pulso que desafiou com determinação as 
estruturas de uma sociedade ainda muito marcada pelo passado escravagista, com 
medidas oficializadas de racismo e práticas de desvalorização do papel da mulher.

Nessa incrível biografia em HQ, a quadrinista francesa Sybille Titeux de la Croix, 
acompanhada pelos traços irretocáveis do ilustrador Amazing Ameziane, resgata 
a trajetória de vida de Davis até sua saída da prisão em 1972. De la Croix cursou 
Escola Superior de Artes Decorativas, onde desenvolveu técnicas de desenho, es-
cultura, fotografia, vídeo e gravura. A artista, nascida em 1971, escreve livros des-
de os oito e já conta com mais de cinco obras no currículo. Leitora assídua, tem na 
escrita sua principal atividade.

Entre seus trabalhos, estão outros quadrinhos de personalidades militantes, 
como a HQ Muhammad Ali, best-seller do The New York Times, sobre o famoso 
boxeador estadunidense. Tanto Miss Davis quanto Muhammad Ali foram feitas em 
parceria com Amazing Ameziane, que atua como ilustrador em projetos individuais 
e nas chamadas graphic novels com a autora.

Miss Davis: a vida e as lutas de Angela Davis, cuja tradução é assinada por Jorge 
Bastos Cruz, é o primeiro trabalho da dupla traduzido para a língua portuguesa. 
Nele, autora e ilustrador constroem uma verdadeira epopeia no formato de qua-
drinhos, possibilitando ao leitor visualizar as questões contundentes que perpassa-
ram a vida de Angela Davis, uma lenda da contemporaneidade na luta antirracista 
e feminista. Essa obra, ao mesmo tempo que amplia conhecimentos acerca da luta 
pela emancipação racial, proporciona uma experiência de contato profundo com 
o universo das HQs, possibilitando aliar à prática literária qualidade de conteúdo, 
com temática e estética atrativas.
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MOTIVAÇÃO DO ESTUDANTE PARA A LEITURA 

Simples categorizações biológicas, etárias ou sociais, quando aplicadas à juventu-
de de hoje, se perdem devido ao grau de complexidade do contexto em que essa 
juventude está inserida. Se, ao longo do tempo, definir juventude sempre foi uma 
tarefa complexa, fazê-lo na geração atual se tornou algo mais do que arriscado. Es-
ses jovens vêm cingidos pelas questões geracionais e pelas circunstâncias culturais 
de um mundo aberto e dinâmico, que incorpora novos códigos e modelos compor-
tamentais, apresentados por maneiras outras de ler velhos discursos. Sendo assim, 
nada mais instigante e provocador, na atualidade, do que percorrer, na linha históri-
ca, os modos de representação e transformação social desses discursos. De acordo 
com Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem humana, existe uma relação íntima entre 
linguagem e sociedade, de forma que a maneira como nós construímos nossas inte-
rações no mundo passa pela questão dialógica. 

Por tratar de temas variados, concernentes às controvérsias relacionadas às ques-
tões étnicas e raciais principalmente, o livro habilita-se a dialogar com a juventude 
leitora, lamentavelmente ainda representada em seus conflitos, e propicia a percep-
ção das muitas nuances contidas no gênero HQ.

Nesse sentido, a leitura de Miss Davis: a vida e as lutas de Angela Davis, de 
Sybille Titeux de la Croix, ilustrada por Amazing Ameziane e traduzida por Jorge 
Bastos Cruz, é um encontro nada trivial com a história de vida dessa mulher que é 
um ícone da luta antirracista.

Através dessa obra, o jovem leitor poderá identificar e analisar as manifestações 
culturais representadas, percebendo, assim, que a história é um exercício constante 
de elaboração, com distintos agentes sociais que buscam, por meio de sua própria 
existência, legitimidade para sua cultura. Esse contato possibilitará abertura para 
refletir sobre processos identitários, uma vez que abre espaço para discutir práticas 
sociais e valores que nos formam como cidadãos. Miss Davis, com sua linguagem 
híbrida, conduzirá o estudante a um olhar atento sobre a realidade que nos cerca, 
convocando-o, assim, a fazer uma interpretação crítica desta.

Com base na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), espera-se 
que o leitor identifique nesses quadrinhos a produção de um discurso marcado pela 
preocupação coletiva e possa, dessa forma, pensar criticamente a respeito de suas 
próprias escolhas, sejam elas fundamentadas em função de interesses pessoais ou 
coletivos. Miss Davis propiciará ao leitor um contato não só com a cultura de ou-
tros povos, mas com a cultura do próprio jovem, visto que os assuntos presentes 
na obra são facilmente identificáveis no dia a dia da sociedade brasileira. Sendo 
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confrontado com injustiças, desigualdades, visões de mundo variadas, entre outros 
assuntos constantes na obra, o leitor ampliará suas possibilidades de aprender e 
atuar socialmente no mundo.

Tendo isso em vista, a leitura da HQ permitirá perceber e analisar de forma crítica 
conflitos de interesse, preconceitos e ideologias, o que despertará o educando a 
interpretar e intervir em sua própria realidade. Miss Davis retrata de forma literária 
circunstâncias sociais, históricas e políticas que apontam práticas e discursos voltados 
para o coletivo, convocando à reflexão sobre como estes operam na realidade social.

Desse modo, os estudantes poderão compreender a plurali-
dade dos discursos e produzi-los de maneira posicionada — 
valorizando e respeitando as individualidades, as diferenças 
de ideias e posições e pautando-se por valores democráticos 
—, e também atuar de forma reflexiva, cooperativa e em-
pática, sem preconceitos e buscando estabelecer o diálogo. 
(BRASIL, 2018, p. 492)

Com Davis, aprendemos sobre uma vida dedicada às lutas contra as desigualda-
des sociais e segregação racial; ela nos inspira a buscar uma vida voltada para a luta 
por equidade, justiça social e consciência racial.

Segundo os postulados apresentados na BNCC concernentes às habilidades po-
tencializadas pela linguagem artística, 

A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui 
para o desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e 
expressiva dos estudantes, por meio da conexão entre o 
pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade. Ela é, 
também, propulsora da ampliação do conhecimento do su-
jeito sobre si, o outro e o mundo compartilhado. É na apren-
dizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções 
e compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, 
em uma perspectiva crítica, sensível e poética em relação à 
vida, que permite aos sujeitos estar abertos às percepções 
e experiências, mediante a capacidade de imaginar e ressig-
nificar os cotidianos e rotinas. (BRASIL, 2018, p. 482)
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Toda a gama de assuntos presentes nos quadrinhos — que orbitam as problemá-
ticas de gênero, classe e raça — tornam a obra excelente ferramenta para o debate 
sobre cidadania e protagonismo. Isso se dá porque a maturidade atingida pelos 
alunos na fase escolar do Ensino Médio coloca-os em condição de refletirem criti-
camente acerca do engajamento de Angela Davis e de assumirem o protagonismo 
em relação às questões que envolvem suas experiências de leitura da história dessa 
feminista negra.

Miss Davis é, para os estudantes, uma fonte inesgotável de questões que envol-
vem cultura e identidade afrodescendente. É importante que os alunos do Ensino 
Médio tenham contato com obras que representem o protagonismo feminino e a 
valorização da identidade da mulher negra, fundamentais para dar visibilidade às 
questões étnicas e de gênero e marcar uma mudança de posicionamento sobre o 
imaginário a respeito da população afrodescendente. 

É interessante pontuar o quanto os alunos poderão se aproximar de questões 
que tornaram pautas importantes e recentes para a sociedade brasileira. A obra 
Miss Davis permite uma ponte com referências legais e institucionais importantes 
no contexto brasileiro, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Programa Nacional 
de Direitos Humanos e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
São documentos que contemplam demandas históricas das comunidades de origem 
africana no Brasil.

Portanto, a leitura da HQ Miss Davis vai propiciar aos estudantes incontáveis ga-
nhos pessoais — entre consciência de classe, autonomia, autoconhecimento e pen-
samento crítico — que certamente vão refletir no âmbito de sua vida escolar e social, 
conforme preconiza a BNCC. Isso é possibilitado a partir de um formato de gênero 
discursivo de linguagem lúdica e acessível aos jovens, permitindo que o processo de 
letramento sobre assuntos mais complexos seja suavizado pela linguagem artística e 
facilmente compreendido pelo alunado.
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O GÊNERO E OS TEMAS

O étimo latino nārrāre, associado a outros como, nōscēre e gnārus, retoma uma 
ação simples e fundamental da humanidade, o ato de contar histórias. Desde as 
mais remotas civilizações, os seres humanos praticam a narrativa. Seja através da 
oralidade, seja pelo registro gráfico, a ação de narrar faz parte da construção do 
imaginário coletivo dos povos e culturas e é por meio dela que, muitas vezes, per-
cebemos o mundo que nos cerca.

Abertos à exploração e à pesquisa, os estudos sobre os primeiros registros grá-
ficos — palavras e imagens — que foram legados à história retomam procedimen-
tos de pura beleza do ato comunicativo, verdadeiras narrativas em expressões e 
imagens cujo valor estético é reconhecido como patrimônio histórico da civilização 
mundial. As pinturas rupestres, datadas hipoteticamente do período pré-histórico; 
a escrita cuneiforme dos sumérios na antiga Mesopotâmia; as inscrições ideogra-
máticas nos cascos e ossos de animais dos rituais oraculares das civilizações chine-
sas antigas. Todas essas, entre outras várias, são antigas formas de comunicação 
e de registro que marcavam a necessidade humana de escrever e inscrever-se nos 
acontecimentos da vida e, com isso, contar suas histórias. 

No percurso histórico, a partir do desenvolvimento tecnológico, ou da techni-
que, aspecto mais relacionado à arte, muitas foram e são as transformações, adap-
tações e junções dos modos de narrar e de representar essas narrativas. Atualmen-
te, fundamentadas, por exemplo, na junção entre as linguagens verbais e visuais 
— ou hibridismo linguístico —, as histórias em quadrinhos, também chamadas de 
HQs, gibis e comics, fazem parte do conjunto de novas técnicas e formas de re-
gistro narrativo e vêm ganhando cada vez mais reconhecimento como fenômeno 
artístico literário por seu grande valor estético. Devido à associação entre imagem 
e palavra, as histórias em quadrinhos apresentam um excelente potencial comu-
nicativo, pois estimulam no leitor a capacidade de reconhecimento semiótico dos 
discursos, instanciados pelos mais diversos trabalhos com linguagem, o que faz do 
gênero instrumento de aproximação às novas práticas sociais de expressão.

O gênero, que se aproxima muito da conversação oral, devido à interação dire-
ta entre os personagens ao longo dos enredos, elabora processos comunicativos 
que mesclam linguagens corporais, expressões faciais, cores, enquadramentos, re-
quadros, legendas, balões, iluminações, frames e movimentos. Ou seja, o gênero 
faz uso de um conjunto de elementos comuns aos textos multimídiáticos que fun-
cionam como performance comunicativa, promovendo o entendimento da histó-
ria narrada por meio da apreensão geral dos quadros. A sequência narrativa, por 
exemplo, ocorre a partir do fluxo de quadros selecionados pelo autor, dispostos nas 
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páginas de várias formas, exigindo do leitor um trabalho cognitivo mais apurado 
para acompanhar a dinâmica da composição. A preocupação com os ícones, por 
seu valor simbólico, também é outro aspecto importante da linguagem das HQs, 
pois o autor busca estabelecer uma dialética entre os recursos visuais e linguísticos, 
fazendo com que o leitor não priorize um em detrimento do outro e compreenda 
que os sentidos, ou seja, as unidades semânticas e sintáticas do texto, são construí-
dos pela associação desses elementos.

Portanto, o discurso, assim configurado, requer dos alunos uma compreensão lei-
tora mais ampla, a fim de garantir a fruição durante a leitura. Assim também sinaliza 
a BNCC em relação às competências específicas da linguagem para o Ensino Médio. 
Segundo o documento, é preciso que os estudantes tenham capacidade de:

Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e 
práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar 
esses conhecimentos na recepção e produção de discursos 
nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mí-
dias, para ampliar as formas de participação social, o enten-
dimento e as possibilidades de explicação e interpretação 
crítica da realidade e para continuar aprendendo.

Essa competência específica indica que, durante o Ensino 
Médio, os jovens devem desenvolver uma compreensão e 
análise mais aprofundadas e sistemáticas do funcionamen-
to das diferentes linguagens. Além disso, prevê que os es-
tudantes possam explorar e perceber os modos como as 
diversas linguagens se combinam de maneira híbrida em 
textos complexos e multissemióticos, para ampliar suas 
possibilidades de aprender, de atuar socialmente e de ex-
plicar e interpretar criticamente os atos de linguagem.

Por fim, é importante que os estudantes compreendam o 
funcionamento e a potencialidade dos recursos oferecidos 
pelas tecnologias digitais para o tratamento das linguagens 
(mixagem, sampleamento, edição, tratamento de imagens 
etc.), assim como as possibilidades de remidiação abertas 
pelos fenômenos multimídia e transmídia, característicos 
da cultura da convergência. (BRASIL, 2018, p. 491)
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A partir desses pressupostos, reconhece-se o valor estético das HQs e se compre-
ende como o gênero pode e deve fazer parte do ambiente escolar.

Além do que foi exposto, sabe-se ainda que os novos formatos de linguagens, po-
tencializados pelas mudanças tecnológicas, trouxeram desafios para a formação de 
leitores na contemporaneidade, uma vez que a leitura, nesse contexto, exige, indiscu-
tivelmente, a associação entre a multiplicidade de elementos discursivos produzidos 
pela dinâmica comunicacional. Sendo assim, um estudo a partir de formas imagéticas 
ou híbridas, como os quadrinhos, tem um grande potencial de garantir à experiência 
de leitura um processo mais amplo e significativo, na medida em que coloca o sujeito 
leitor imerso em modos diversos de representação da linguagem e impelido a confi-
gurar suas produções de sentido a partir da aglutinação desses. O ato de ler se torna 
assim uma ação reflexiva acerca das circunstâncias que envolvem o discurso.

Os jovens, hoje, são leitores não só de redes sociais, mas também da dinâmica 
comunicativa do ambiente digital, no qual circulam diversas tonalidades discursivas 
da contemporaneidade — a saber: gifs, memes, blogs, vlogs, storytelling, stickers 
etc. Sendo assim, eles assumem o papel de intérpretes de uma realidade mais ati-
va, necessitando, com isso, estarem intelectualmente preparados como leitores não 
somente de textos com esses formatos, mas simultaneamente de contextos que 
lançam mão dessas novas estratégias comunicativas. Como sugere Rojo, 

O fato de que a linguagem não ocorre em um vácuo social e que, 
portanto, textos orais e escritos não têm sentido em si mesmos, mas 
interlocutores (escritores e leitores, por exemplo) situados no mundo 
social com seus valores, projetos políticos, histórias e desejos cons-
troem seus significados para agir na vida social. Os significados são 
contextualizados. Essa compreensão é extremamente importante no 
mundo altamente semiotizado da globalização, uma vez que possibili-
ta situar os discursos a que somos expostos e recuperar sua situacio-
nalidade social ou seu contexto de produção e interpretação: quem 
escreveu, com que propósito, onde foi publicado, quando, quem era o 
interlocutor projetado etc. Tal teorização tem uma implicação prática, 
porque possibilita trabalhar em sala de aula com uma visão de lin-
guagem que fornece artifícios para os alunos aprenderem, na prática 
escolar, a fazer escolhas éticas entre os discursos em que circulam. 
Isso possibilita aprender a problematizar o discurso hegemônico da 
globalização e os significados antiéticos que desrespeitem a diferen-
ça. (MOITA LOPES & ROJO, 2004, p. 37, grifo nosso)
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É nesse sentido que o estudo de gêneros discursivos, como é o caso da HQ, é 

promissor na formação leitora dos alunos, pois coloca o leitor mergulhado no con-

texto situacional de sua produção, levando-o a produzir conflitos, tanto estruturais 

quanto temáticos.

Tendo em vista que o público-alvo em questão são alunos de Ensino Médio, é im-

portante destacar que se trata de um gênero que desperta grande interesse e curio-

sidade, além de ser bem acolhido, de modo geral. Assim sendo, ainda que os alunos 

já tenham tido contato com quadrinhos ao longo da vida estudantil, nesse momento, 

têm a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos a respeito não apenas do gê-

nero literário em si, mas, além disso, a respeito das temáticas que orbitam Miss Davis: 

a vida e as lutas de Angela Davis. Portanto, a história de Angela Davis é uma alternati-

va excelente para conferir a esse formato toda a profundidade crítica que as questões 

de gênero, raça e classe trazem consigo, pois são fundamentais para se discutir assun-

tos que envolvem cidadania, vulnerabilidade dos jovens, protagonismo juvenil e diá-

logos com a sociologia e com a antropologia — temas ligados às questões de direitos 

humanos, valorização e respeito às diferenças, que exigem sempre posicionamentos 

por parte de quem os discute. Sendo assim, Miss Davis é, a um só tempo, descoberta 

de novos elementos discursivos e instrumento de transformação social, pois coloca 

os sujeitos, a partir dos contextos diversos que os circundam, mergulhados em novos 

modos de linguagem e atentos a agirem como protagonistas das transformações so-

ciais, visando, com isso, a alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.
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ORIENTAÇÕES E PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Este material busca abrir espaço para que os professores trabalhem com a for-

mação leitora de seus alunos, orientando-os para aulas antes da leitura da obra, 

durante o processo, assim como para o momento de retomada e problematização 

do conteúdo. Para tal, sugerimos, aqui, algumas atividades por meio das quais 

os docentes poderão mediar diversas situações de leitura da HQ, com o objetivo 

de promover a recepção crítica dessa obra e a fruição literária, bem como o de-

senvolvimento de competências específicas de Língua Portuguesa e práticas de 

linguagem. Todo esse processo visa a alavancar os pressupostos da BNCC para 

os campos da atuação social, em especial o campo artístico, o campo das práticas 

de estudo e pesquisa, o campo do conhecimento político e o campo da atuação 

na vida pública dos discentes.

Intencionamos promover tarefas capazes de propiciar aos estudantes do Ensino 

Médio maior interação/diálogo entre texto e leitor, promovendo interpretação, 

reflexão e construção de sentidos. 

Miss Davis, como já é sabido, aborda questões sensíveis sobre importan-

tes conceitos e representações identitárias, sendo assim, abrimos um pequeno 

parêntese para sinalizar que o trabalho com essa obra exige do professor uma 

preocupação ampla com as ressignificações linguísticas de termos que historica-

mente foram usados para definição e classificação do povo negro. Dessa forma, 

apontamos a necessidade de o professor, na qualidade de mediador, permane-

cer atento para não naturalizar a escravização dos negros, usando de maneira 

equivocada, por exemplo, o termo “escravos”. Grada Kilomba, grande pensa-

dora contemporânea portuguesa, reforça a importância de se pontuar que os 

negros não são descendentes de escravos, mas, sim, de “pessoas escravizadas”, 

sujeição em que o sistema teve participação ativa. Assim sendo, é indispensável 

entender esse e outros tantos conceitos que buscam desnaturalizar a condição 

dos africanos nas colônias.
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ATIVIDADE I

PRÉ-LEITURA

“Para um ancião chinês, basta olhar a seda para ver a qualidade.”
Adágio chinês

O encantamento com a leitura se assemelha à produção da seda a partir do casulo do 
bicho-da-seda. No desenrolar do fio, a aparente simplicidade esconde os rastros da 
complexa manufatura da arte: nem abrupta, posto que, se fosse, arrebentaria o frágil 
fio tecido pelo casulo, nem suave demais, pois o novelo se embolaria e resultaria em 
um confuso composto. Esse movimento conduz as articulações do olhar e do toque a 
se moverem de forma fluida e contínua. Assim deve ser o primeiro contato com uma 
obra literária, promovido a partir de um ato contemplativo que desperte no leitor, 
envolvido nesse primeiro momento com o ainda desconhecido, o desejo de viver o 
encantamento da leitura. Antonio Candido dirá que a leitura e a literatura, pelo po-
tencial de encantamento, são um direito de todo e qualquer ser humano, pois:

Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar 
as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao uni-
verso fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispen-
sável deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante 
a vigília a criação ficcional está presente em cada um de nós, como 
anedota, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular. Ela 
se manifesta desde o devaneio no ônibus até a atenção fixada na novela 
de televisão ou na leitura seguida de um romance.

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no 
universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo 
a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que 
precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito.

Podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. 
Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o 
sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. 
Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 
confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em gran-
de parte no subconsciente e no inconsciente. (CANDIDO, 2011, p. 176)
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Esse é o momento em que o professor deve apresentar o livro aos alunos e, 
como vimos, é um período de despertar a curiosidade, de instigar o desejo de pos-
se da leitura. O professor tem em mãos, com a obra Miss Davis: a vida e as lutas 
de Angela Davis, um instrumento atrativo ao olhar; é preciso, portanto, fazer desse 
instrumento um elemento poderoso. A obra conta com um apelo visual capaz de 
chamar a atenção dos alunos. As imagens iconográficas, os jogos de cores e seus 
efeitos de contrastes, os tracejamentos dos desenhos, tudo isso são possibilida-
des férteis para provocar no leitor o efeito de fascinação. Soma-se ao cuidadoso 
trabalho estético da HQ a possibilidade de conhecer, a priori, um pouco sobre as 
questões que envolvem a luta do povo negro por direitos humanos. Sendo assim, 
sugerimos que, nesse momento, o professor apresente a obra aos alunos, propor-
cionando a eles o contato direto e livre com o livro, de modo que, nesse estágio, 
os estudantes apenas desfrutem sensorialmente o encontro, para só posteriormen-
te serem apresentados efetivamente ao gênero e aos temas que circundam a obra. 
O contato inicial permitirá o reconhecimento de toda a sua estruturação, desde 
capa, imagens e paratextos até a divisão e a organização do conteúdo interno.

Após esse intervalo essencial de apelo ao encantamento, sugere-se que o professor 
discuta com os alunos as questões sobre o gênero HQ e sobre os temas. Esse caminho 
pode ser feito através de um debate, quando o professor vai identificar os conheci-
mentos prévios de seus alunos. Sugerimos, em benefício desse evento, que o professor 

elabore algumas proposições que lhe servirão de referência para promover o debate. 

Pontuações possíveis:

- Converse sobre a capa do livro.
- Chame a atenção para o título e para o subtítulo.
- Converse com a turma sobre a personagem Miss Davis.
- Pergunte se os alunos a conhecem. Explique que se trata de uma figura real, 

e não fictícia.
- Aproveite para falar um pouco sobre a história de vida de Angela Yvonne 

Davis — mulher negra militante das questões raciais, de gênero e de classe.
- Convide os alunos a criarem hipóteses para os temas da obra a partir das ilus-

trações do livro.
- Abra espaço para os estudantes discutirem sobre as experiências acerca da 

leitura do gênero quadrinhos.
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- Questione os alunos sobre seu conhecimento prévio em relação ao gênero.
- Pergunte se os alunos conhecem como se estrutura a linguagem das HQs. 

Quais seriam as diferenças em relação aos outros gêneros do discurso?
- Permita uma leitura dos paratextos e busque confrontar as informações colhi-

das com as hipóteses que foram levantadas anteriormente.

Em outro momento, já trabalhada a apresentação da obra, sugere-se que o pro-

fessor proponha uma pesquisa criteriosa sobre Angela Yvonne Davis, sua impor-

tância e sua influência no cenário mundial para a luta dos direitos civis e humanitá-

rios. A curadoria feita pelos alunos precisa levar em conta as relações contextuais 

da história de Davis. O professor deverá indicar fontes seguras para a pesquisa. 

Recomendamos a obra autobiográfica da autora, Uma autobiografia, que inspirou 

a composição da HQ.

Essas etapas, durante a pré-leitura, são fundamentais tanto para o incentivo à 

leitura da obra quanto para promover um contato mais dinâmico e profundo com 

o gênero que será estudado.

HABILIDADES DE REFERÊNCIA DESTA SEÇÃO:

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vis-
ta diferentes propósitos e projetos discursivos. (BRASIL, 
2018, p. 508)

(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar pro-
cedimentos e estratégias de leitura adequados aos obje-
tivos e à natureza do conhecimento em questão. (BRASIL, 
2018, p. 516)

(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de 
coleta de dados e informações (questionários, enquetes, 
mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos 
conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a dife-
rentes objetivos de pesquisa. (BRASIL, 2018, p. 519)
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LEITURA

Como sugere a BNCC para o campo artístico-literário, os alunos devem apropriar-se 
criticamente das funções da linguagem estética, tendo em vista que:

A prática da leitura literária, assim como de outras lingua-
gens, deve ser capaz também de resgatar a historicidade dos 
textos: produção, circulação e recepção das obras literárias, 
em um entrecruzamento de diálogos (entre obras, leitores, 
tempos históricos) e em seus movimentos de manutenção da 
tradição e de ruptura, suas tensões entre códigos estéticos e 
seus modos de apreensão da realidade.

Espera-se que os leitores/fruidores possam também re-
conhecer na arte formas de crítica cultural e política, uma 
vez que toda obra expressa, inevitavelmente, uma visão 
de mundo e uma forma de conhecimento, por meio de sua 
construção estética. (BRASIL, 2018, p. 523)

Partindo das orientações estabelecidas no documento, no momento de aprecia-
ção da obra Miss Davis, sugerimos que o professor promova uma leitura orientada 
com os alunos. Com isso, suscitará uma experiência leitora que envolva um processo 
mais pormenorizado do ato de ler, apurando assim, a análise, a interpretação e a 
compreensão do texto literário.

Todavia, esse processo de orientação não deve substituir a leitura individual do alu-
no, pois é preciso considerar a importância desse estágio, uma vez que o texto literário, 
pelo aspecto polissêmico, permite uma experiência subjetiva da interpretação dos sen-
tidos nele dispostos. Sendo assim, sugere-se que a leitura da obra seja feita de forma 
individual e nos horários extraclasses; entretanto, as orientações sobre o desenvolvi-
mento e o aproveitamento da leitura deverão ser promovidas em sala de aula, visando 
à melhor fruição das observações dos estudantes, por meio de reflexões propositivas. 

A mediação do professor, durante o processo, deverá pautar-se na orientação da 
leitura, lançando mão de todo o arcabouço teórico que envolva tanto aspectos do 
gênero narrativo, comumente trabalhado em outros momentos de leitura de prosas, 
quanto dos elementos da linguagem dos quadrinhos, que, aqui, deverão ser bastan-
te explorados a fim trazer novos ingredientes à fruição estética. O professor deverá 
percorrer um caminho que possibilite aos alunos um maior aproveitamento da práti-
ca leitora. Para tanto, apontamos os seguintes passos: 
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Sugestão de trajeto

1. Aponte para os alunos, inicialmente, que a obra Miss Davis está dividida em 
cinco partes e que essa divisão se assemelha muito à sequência encontrada em um 
gênero literário por eles já estudado, o gênero épico. Aprofunde as relações possí-
veis entre a estrutura dessa HQ e as configurações de uma epopeia. Relembre aos 
alunos algumas características do gênero.

2. Apresente, a partir de exemplos, a organização da epopeia clássica: proposição, 
invocação, dedicatória, narração e epílogo.

3. Retome, mais uma vez com exemplos, outros elementos básicos de uma epo-
peia como os seguintes: a figura do herói; as batalhas; os elementos mitológicos, 
os eventos líricos; as errâncias e os deslocamentos; a exaltação dos fatos narra-
dos; entre outros tantos elementos que configuram o gênero.

4. Peça aos alunos que identifiquem na HQ semelhanças e distinções em rela-
ção ao gênero épico.

Para expandir o conteúdo nessa primeira relação com a obra, o professor poderá 
destacar que as epopeias são narrativas que têm, entre outros, o intuito de construir 
no imaginário coletivo a identidade de um povo, visando a deixar um legado de valor 
cultural. Narrativas configuradas nesse formato não são exclusividades da cultura oci-
dental e podem ser reconhecidas em outras culturas, trabalhadas em suas afinidades 
e disparidades em relação aos modelos clássicos aprendidos nas escolas. Esse é um 
ótimo momento para o professor apresentar alguns nomes importantes de heróis afri-
canos que fundamentaram narrativas épicas em suas culturas. 

Em um segundo momento da atividade de leitura, o professor poderá analisar, em 
conjunto com os alunos, algumas estratégias de linguagem utilizadas nos quadrinhos. 
Deixamos, aqui, para o docente, alguns caminhos para a condução de trabalhos.

Identificação de alguns elementos da narrativa nas HQs

ESPAÇO

Quando se discutem as questões de espacialidade na estrutura de uma narrativa, 
parte-se da distinção entre espaço referencial e espaço simbólico. O primeiro tem 
um sentido de contextualização física e/ou temporal, que o leitor vai associar à nar-
rativa que se desenvolve. Já o segundo — simbólico — projeta o leitor para o campo 
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semântico das representações simbólicas, entre as quais se identificam, por exem-
plo, como sugere Bourdieu (1996), relações de poder inscritas, porém muitas vezes 
ininteligíveis ao senso comum. A partir desses elementos, o professor poderá traba-
lhar com as imagens gráficas da obra, a fim de solicitar aos alunos o reconhecimento 
desses espaços, sobretudo dos espaços do segundo tipo.

A obra Miss Davis coloca o leitor, antes mesmo do início da narrativa, diante de 
uma estrutura simbólica de importante reflexão. Duas páginas paratextuais apre-
sentam, em contraste, dois contextos sociais que permitem uma profunda reflexão 
acerca da estratificação social americana no período segregacionista. A partir das 
imagens, o leitor se desloca do espaço referencial em direção ao simbólico. 

Na transição entre os dois elementos iconográficos, é possível fazer a leitura da 
violência social vivenciada pelos negros. O professor poderá explicar, para além 
do contraste que está explícito, como as noções de verticalidade (bebedouro para 
brancos) — como possibilidade de mudança de estratificação social — e horizon-
talidade (bebedouro para negros) — como manutenção da estratificação social — 
sugerem simbolicamente as relações de poder em uma sociedade.

Outro episódio que traz o mesmo espaço referencial, porém com novas estrutu-
ras simbólicas ocorre na cena em que Cynthia faz uma aposta com as colegas, cuja 
recompensa era uma fita colorida, de que beberia água no bebedouro dos brancos.

(pp. 2-3)
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Nessa cena pode ser explorada 
uma sequência de elementos que 
configuram a linguagem dos qua-
drinhos. 

Primeiramente, por exemplo, os 
quadrantes que apresentam a fun-
ção de marcar o discurso e o foco 
narrativo se diferenciam do discurso 
direto identificado por balões. Além 
disso, o professor poderá apontar o 
formato da sequência narrativa por 
enquadramento; o efeito de ten-
são e clímax, por meio do jogo com 
sombras; entre outros aspectos. Po-
rém, a questão simbólica poderá ser 
apresentada a partir do ato de trans-
gressão que se soma ao de repreen-
são na cena seguinte.

Esses recursos marcam as ques-
tões que indiretamente podem 
suscitar reflexões sobre as confi-
gurações dos tecidos sociais e pre-
cisam ser lidas criticamente pelos 
alunos. Nesse sentido, a mediação 
da leitura se faz essencial.

TEMPO

Sugerimos que o professor faça, ao 
menos, mais uma análise dos ele-
mentos constitutivos das HQs como 
forma de subsídio para a leitura dos 
alunos. Sendo assim, pontuamos 
mais um caminho de leitura possível 
a ser trabalhado, por meio do com-
ponente da temporalidade.

(p. 38)

(p. 39)
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O tempo é um elemento básico de uma narrativa. Pode ser configurado das mais 
distintas formas, mas quase sempre é representado pelo tempo cronológico e psi-
cológico. Pode-se afirmar que as marcas mais comuns do tempo cronológico, ou 
seja, do tempo em processo linear, são as estruturas verbais e a sequencialidade 
decorrente do fenômeno de causalidade. Ao passo que, havendo deslocamento 
da linearidade, como no tempo psicológico, encontram-se recursos como fluxo 
de pensamento, digressões e flashbacks. Esses são os recursos mais corriqueiros 
quando se trata da representação do tempo no gênero narrativo.

Todavia, no caso da linguagem de quadrinhos, além de todos esses elementos, a 
sequencialidade também é trabalhada pelas imagens e pelos enquadramentos. Sen-
do assim, várias são as cenas que sugerem ausência de deslocamento, mas nas quais 
podemos identificar sequência temporal.

Um olhar atento deverá identificar a existência de uma sequência temporal 
sugerida pelo quadrinista e que essa sequência se diferencia da concepção co-
mum e linear que entendemos como a marcação do tempo. 

Não é o tempo artificial 
que importa. Esse está mar-
cado pelos ponteiros que 
correm nos relógios em 
cada um dos quadros. O 
tempo “desenhado” na HQ 
é o confronto entre nossas 
referências de tempo e es-
paço, é o que Henri Bergson 
(2006) chama de “duração”, 
ou seja, um fluxo, é o tempo 
da duração da experiência 
humana e, nesse sentido, 
não pode ser medido.

Essas explicações podem 
e devem ser dadas pelo pro-
fessor, a fim de proporcionar 
uma ampliação da experiên-
cia estética e, com isso, faci-
litar a produção de sentido 
por parte dos alunos leitores. (p. 74)
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HABILIDADES DE REFERÊNCIA DESTA SEÇÃO: 

(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/es-
cuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais 
tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão 
desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a 
perspectiva crítica. (BRASIL, 2018, p. 525)

(EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísti-
cas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do 
cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu 
lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva 
da vida humana e social dos romances, a dimensão política 
e social de textos da literatura marginal e da periferia etc.) 
para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do 
indivíduo e do mundo pela literatura. (BRASIL, 2018, p. 525)

(EM13LP52) Analisar obras significativas das literaturas brasi-
leiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, 
a indígena, a africana e a latino-americana, com base em fer-
ramentas da crítica literária (estrutura da composição, estilo, 
aspectos discursivos) ou outros critérios relacionados a dife-
rentes matrizes culturais, considerando o contexto de produ-
ção (visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções 
em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como 
dialogam com o presente. (BRASIL, 2018, p. 526)

PÓS-LEITURA

Este material de apoio indica para esse momento uma abordagem sobre os assuntos 
que circundam a obra selecionada. Miss Davis possibilita recortes de várias questões 
ainda presentes na realidade social de vários países. O enredo do livro desperta dis-
cussões, sobre intolerância, racismo, misoginia, violência, assédio moral, preconceito, 
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discriminação e outros tantos problemas relacionados. Tais assuntos estão intima-
mente ligados às questões de cidadania e de direitos humanos. Sendo assim, com a 
proposta de associar as discussões promovidas no texto, restritas, a princípio, ao seu 
contexto de produção, sugere-se que o professor realize uma atividade que possibi-
lite aos alunos a retomada das questões temáticas que foram identificadas na obra. 

A partir dos fenômenos sociais vivenciados pelos estudantes, fazendo com que 
a experiência de leitura ultrapasse a simples compreensão dos sentidos que estão 
na superfície do texto, o docente poderá conduzir um debate que promova uma 
reflexão crítica e dialógica da produção artística. Lembramos que esse caminho está 
sinalizado nos pressupostos elencados pela BNCC para o campo artístico-literário:

A prática da leitura literária, assim como de outras lingua-
gens, deve ser capaz também de resgatar a historicidade dos 
textos: produção, circulação e recepção das obras literárias, 
em um entrecruzamento de diálogos (entre obras, leitores, 
tempos históricos) e em seus movimentos de manutenção da 
tradição e de ruptura, suas tensões entre códigos estéticos e 
seus modos de apreensão da realidade. (BRASIL, 2018, p. 523)

Seguindo as orientações do professor, os alunos procurarão analisar na obra todo 
funcionamento institucional e social configurado pelo contexto da época para a ma-
nutenção e reprodução das desigualdades e preconceitos sofridos pelo povo negro. 
Nesse sentido, os alunos poderão também refletir sobre o processo de formação e 
organização da luta — resistente e resiliente — do coletivo negro contra a segre-
gação, contra o racismo e pelos direitos civis nos Estados Unidos. Na sequência, o 
professor poderá mediar uma discussão sobre os pontos de inflexão que gerariam o 
processo de desenvolvimento da autoafirmação e valorização da cultura negra por 
parte do próprio grupo identitário.

Todo esse percurso está assinalado na HQ e poderá ser retomado tanto pelos 
elementos dos discursos verbais quanto pelos elementos dos discursos visuais da 
obra. Sugerimos que o professor selecione algumas referências textuais do livro e as 
projete durante a aula. Dessa forma toda a exposição feita pelo professor indicará 
aos alunos a necessidade de uma reflexão que parta inicialmente do texto literário, 
podendo e devendo, a posteriori, ultrapassá-lo, a fim de gerar uma associação entre 
os elementos ficcionais e a realidade contextual que se pretende ressaltar. 

Deixamos aqui selecionadas algumas imagens que poderão servir como sugestão 
para o professor durante a exposição da atividade.
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A) Segregação, intolerância e violência — grupo extremista Ku Klux Klan;
B) Desigualdade social na realidade educacional; situação análoga à vivenciada 
ainda hoje em várias realidades, sobretudo a brasileira;
C) Processo de desconstrução de identidade afrocentralizada;
D) Violência doméstica — infantil. 

Para uma segunda etapa dessa atividade, sugerimos que o professor promova um 
debate com a turma acerca de tudo o que foi discutido no campo temático. 

A (p. 29) B (p. 30)

C (p. 31) D (p.40)
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Caminhos propostos

1. O professor poderá inicialmente lançar mão da própria estruturação capitular 
da obra, para dividir o debate em grupos de alunos. Sendo assim, será necessário 
dividir a turma em seis grupos, a saber:

Contextualização;
Infância;
Autodefesa;
Automática;
O Processo;
Epílogo.

2. Em um segundo momento, o docente, como mediador, deve pedir que cada 
grupo selecione, dentro das partes concernentes à divisão, elementos textuais ver-
bais ou não verbais que representem os tópicos a serem discutidos.

3. Após essa pequena curadoria, o professor pedirá aos alunos que, reunidos em 
grupos, discutam as imagens e os textos selecionados.

4. Em momento posterior, deve-se requisitar que eles elaborem um material com 
as imagens selecionadas, a fim de apresentá-lo aos demais grupos como proposi-
ção de debate. Essa proposta tem o intuito de suscitar o posicionamento crítico-re-
flexivo de toda a turma acerca de cada recorte temático apresentado. Sendo assim, 
é imprescindível a mediação do professor nesse processo, bem como nos demais.

5. Ao final de todas as apresentações e proposições feitas pelos grupos, suge-
rimos que o professor reflita com os alunos sobre tudo o que ali foi discutido e 
questione-os sobre o quanto e de que modo todas essas questões dialogam com 
as realidades vividas por eles nos mais diversos espaços sociais.

Debater sobre questões que envolvem assuntos como os presentes em Miss 
Davis possibilita o estímulo à reflexão crítica e à autonomia, uma vez que incita os 
estudantes a ponderarem as demandas sociais que acenam para a busca de uma 
sociedade plural e igualitária. Abordar raça, classe e gênero em sala de aula é, an-
tes de tudo, colocar os estudantes diante de suas próprias realidades contextuais 
e proporcionar-lhes um momento para problematizar essas realidades, a fim de 
que se posicionem como cidadãos e elaborem projetos que vislumbrem transfor-
mações sociais. 
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HABILIDADES DE REFERÊNCIA DESTA SEÇÃO: 

(EM13LGG203) Analisar os diálogos e os processos de 
disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em 
suas produções artísticas, corporais e verbais. (BRASIL, 
2018, p. 492)

(EM13LGG204) Dialogar e produzir entendimento mútuo, 
nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), 
com vistas ao interesse comum pautado em princípios e 
valores de equidade assentados na democracia e nos Di-
reitos Humanos. (BRASIL, 2018, p. 492)

SUGESTÕES E REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA A ATIVIDADE I

Publicado pela primeira vez em 2006, o romance Becos da memória (Mazza, 2006; 
posteriormente publicado pela editora Pallas), da escritora negra, expoente da lite-
ratura brasileira contemporânea Conceição Evaristo, narra histórias de uma favela 
na década de 1960, além de revisitar memórias do tempo da escravização. Evaristo 
nos proporciona uma releitura da história oficial, instituída por aqueles que deti-
nham o poder: patriarcas, colonizadores, nobres. Ao aceitar o convite de caminhar 
pelos “becos da memória” habitados por personagens marginalizados como Maria 
Nova, Bondade e Tio Totó, é possível, assim como em Miss Davis, enxergar uma 
ótica outra do passado, delineada pelo olhar dos subalternizados, que enfrentaram 
a luta para se libertar das grandes violências que lhes eram impostas. A “escrevi-
vência” de Evaristo permite descortinar as segregações raciais existentes em solo 
brasileiro em período similar ao relato da HQ. Becos da memória, assim como os 
quadrinhos, recorre à força da oralidade, na medida em que verbaliza, nas histórias 
perpetuadas pelas personagens ancestrais, os sofrimentos e sujeições, bem como 
as lutas e superações do povo negro.

POTENCIAL INTERDISCIPLINAR:

O material sinaliza a possibilidade de interconexão da Área de linguagens e suas 
tecnologias, a partir do campo artístico literário, com a Área de Ciências Humanas 
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e Sociais Aplicadas, envolvendo conhecimentos da História — períodos coloniais 
e pós-coloniais; Sociologia — estruturas de organização social e doutrinas políti-
co-econômicas. Tais disciplinas podem favorecer o desenvolvimento de uma per-
cepção aguçada e crítica dos jovens sobre quem eles são e sobre a sociedade em 
que vivem.

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade pode ser trabalhada por meio de in-

dicações de filmes que dialoguem com os conteúdos supracitados. Lançado em 

2018, o vencedor do Oscar de Melhor Filme (entre outros prêmios), Green Book, 

se passa no ano de 1962 e tem como pano de fundo de seu enredo a segregação 

racial, além de outras questões sociais, como a homossexualidade. Um momento 

marcante da trama ocorre na noite da apresentação final da turnê do músico negro 

Don, justamente em Birmingham, no Alabama — cidade natal da heroína Davis. 

O protagonista é impedido de se servir na sala de jantar do hotel, exclusiva para 

brancos, o que o faz questionar se deveria se apresentar no local que, a não ser 

por sua arte, o segrega.

Nossa segunda indicação é o longa-metragem Raça e redenção, estreado em 

2019. O drama histórico e biográfico ambienta-se em Durham, na Carolina do Nor-

te, no ano de 1971. A película apresenta uma cisão social liderada, de um lado, por 

uma ativista pelos direitos civis dos negros, que luta por melhores condições de 

vida para seus concidadãos, e de outro, pelo líder da Ku Klux Klan na cidade, que 

defende, entre outras questões, a não integração nas instituições de ensino — após 

a organização ter incendiado a escola dos afro-americanos.

Sendo assim, sugerimos os longas — ambos com base em fatos reais — como re-

ferências que dialogam diretamente com a temática que permeia o livro, bem como 

com as disciplinas de História e Sociologia.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Birmingham
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alabama
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ATIVIDADE II

PRÉ-LEITURA

Aconselhamos que, nesse momento inicial, o professor mobilize os alunos a discutirem 
sobre questões de interesse coletivo. Esse convite é um caminho de abertura que vai 
suscitar o empenho dos alunos em questões que envolvam seu engajamento e cons-
cientização. Por meio da leitura/escuta e produção de textos que promovam o debate 
e a implementação de propostas, os alunos serão levados, como sugere a BNCC, à 

compreensão dos interesses que movem a esfera política 
em seus diferentes níveis e instâncias, das formas de partici-
pação institucionalizadas e não institucionalizadas, incluindo 
manifestações culturais e artísticas e intervenções urbanas 
(BRASIL, 2018, p. 512). 

Nesse sentido, recomendamos que sejam trabalhados em sala de aula alguns gê-
neros textuais típicos do universo político-social. No primeiro momento de contato 
com gêneros como debates, proposições, manifestos, projetos de leis etc., o pro-
fessor deverá, de forma detalhada, introduzir as características que envolvem esses 
discursos. Para tal, poderá utilizar alguns recursos de outras mídias, como a apre-
sentação de discursos de vários ativistas contemporâneos dos mais variados espec-
tros. Sugerimos, para um primeiro momento, a apresentação do discurso do ativista 
negro AD Junior, produzido para um evento da TEDxLaçador, com o tema “Racismo 
estrutural”.1  Sugerimos também o discurso da ativista Greta Thunberg, proferido na 
Conferência da ONU sobre o Clima (COP25):2 

Esses documentos contribuirão para que os alunos reflitam sobre sua atuação no 
mundo, levando-os a pensarem sobre da importância do protagonismo juvenil e en-
tenderem por que a participação construtiva e coletiva é fundamental para a busca 
de um mundo melhor para todos.

O contato com movimentos de atuação global funciona como agente para transfor-
mações locais, potencialmente levando os indivíduos, a partir das redes dimensionadas, 

1 <https://www.youtube.com/watch?v=_cCqIYediyg> (Acesso em agosto de 2020.)
2 <https://www.youtube.com/watch?v=uoKJcBMQRnA> (Acesso em agosto de 2020.)
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a uma prática coletiva de troca de experiências, construção de conhecimento e, con-
sequentemente, implementação de ações. Esse é um caminho para a criação de redes 
comuns que conscientizem o jovem de seu papel fundamental na sociedade.

Depois do primeiro contato com manifestações de ativismo público, o professor po-
derá promover um debate, tendo como ponto de partida tudo o que foi identificado 
pelos alunos durante a exposição dos vídeos. Para uma melhor orientação do debate, 
sugerimos que o professor conduza as reflexões com o auxílio das seguintes perguntas:

1. Qual é o papel dos estudantes no engajamento político para as transforma-
ções sociais? 

2. De que maneira é possível ao jovem promover uma participação efetiva na 
vida pública?

3. De que formatos de linguagem e comunicação atuais os jovens podem lançar 
mão para o envolvimento em questões de interesse público e coletivo?

Essas perguntas criarão condições para que os estudantes identifiquem seu po-
tencial de participação na vida pública e, com isso, criem respostas pragmáticas e 
fundamentadas em critérios de responsabilidade civil e cidadania.

HABILIDADE DE REFERÊNCIA DESTA SEÇÃO: 

(EM13LP24) Analisar formas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo as vinculadas a manifesta-
ções artísticas, produções culturais, intervenções urbanas 
e formas de expressão típica das culturas juvenis que pre-
tendam expor uma problemática ou promover uma refle-
xão/ação, posicionando-se em relação a essas produções 
e manifestações (BRASIL, 2018, p. 514).

LEITURA

Como sugere a BNCC para o campo artístico-literário, os alunos devem estar inseridos 
nos mais variados recursos discursivos, a partir de uma programação curricular pro-
gressiva que possibilite
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diversificar, ao longo do Ensino Médio, produções das cul-
turas juvenis contemporâneas (slams, vídeos de diferentes 
tipos, playlists comentadas, raps e outros gêneros musicais 
etc.), minicontos, nanocontos, best-sellers, literaturas juvenis 
brasileira e estrangeira, incluindo entre elas a literatura africa-
na de língua portuguesa, a afro-brasileira, a latino-americana 
etc., obras da tradição popular (versos, cordéis, cirandas, can-
ções em geral, contos folclóricos de matrizes europeias, afri-
canas, indígenas etc.) que possam aproximar os estudantes 
de culturas que subjazem na formação identitária de grupos 
de diferentes regiões do Brasil (BRASIL, 2018, p. 524).

É com base nesses pressupostos e com o objetivo de associá-los às questões de-
senvolvidas ao longo deste material que sugerimos ao professor para essa ativida-
de o trabalho com um gênero do discurso próximo à realidade cultural dos jovens. 
Trata-se do slam, movimento artístico de grande apelo cultural no ambiente jovem 
e de expressivo valor estético e discursivo. O modelo poético vem ganhando cor-
po no Brasil e atraindo um público heterogêneo que busca, nessa manifestação 
artística, uma forma de se posicionar e de encontrar espaços de fala que materia-
lizem seus desejos, seus sonhos e suas reivindicações. 

O slam, na qualidade de discurso, se aproxima do manifesto político, pois, por 
meio da exposição de ideias, que geralmente surgem em espaços de grande diver-
sidade étnico-cultural, possibilita o debate e a contraposição de pensamentos. Os 
poemas ritmados pela linguagem verbal e corporal são sínteses de anseios da juven-
tude, tal qual vemos em manifestações musicais ou gráficas. Sendo assim, o slam é 
um gênero do discurso que possibilitará aos alunos discutirem criativamente todas 
as questões refletidas na obra Miss Davis.

A atividade poderá ser introduzida a partir da exibição de alguns vídeos de slam, 
de preferência obras cuja temática se associe àquelas desenvolvidas na HQ. Uma 
boa fonte de pesquisa para esses documentos e para mais informações sobre o slam 
no Brasil é o blog da ZAP — Zona Autônoma da Palavra. Porém, existe uma vasta 
produção de vídeos sobre slam disponível em ambiente virtual público.

Após a exibição dos vídeos, o professor deverá propor uma produção textual. 
Nesse momento, sugere-se pedir aos alunos que se dividam em grupos para escre-
verem os textos e, depois, lerem em forma de slam. Relembre-lhes que os textos 
precisam ser fundamentados nas temáticas abordadas pelo livro Miss Davis. Como 
auxílio, sugerimos que o docente relembre as dez propostas do manifesto elaborado 
pelos Panteras Negras, contidas na HQ. Depois de um debate sobre os itens, levan-
tando possíveis pontos sensíveis e pontos fortes, converse com os alunos caminhos 
para a escrita do texto. Recomendamos que o professor apenas medeie a atividade 
de escrita, deixando os alunos livres para o processo criativo.
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Programa do Partido dos Panteras Negras
1. Queremos liberdade. Queremos o poder para determinar o desti-
no de nossa comunidade negra.
2. Queremos emprego para o nosso povo.
3. Queremos que a comunidade negra não seja mais usurpada pelos 
brancos.
4. Queremos moradias decentes, feitas para seres humanos.
5. Queremos educação para o nosso povo. Um ensino que nos mos-
tre a verdadeira natureza da sociedade americana decadente. Que-
remos um ensino que nos mostre a nossa verdadeira história e o 
nosso papel na sociedade de hoje.
6. Queremos que todos os negros sejam liberados do serviço militar.
7. Queremos o fim imediato da brutalidade policial e do assassinato 
do povo preto.
8. Queremos a liberdade de todos os negros que foram mandados 
para prisões federais, estaduais e municipais.
9. Queremos que todos os negros levados a julgamento tenham 
como jurados seus iguais ou pessoas vindas da comunidade negra, 
como estipula a constituição dos Estados Unidos.
10. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz.
(pp. 12-24)

Essas reivindicações dialogam com a forma como Djamila Ribeiro descreve um 
Brasil não muito distante, que é de ontem e de hoje:

Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava 
e ponto, como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de 
onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a popu-
lação negra era passiva e que “aceitou” a escravidão sem resistência. 
Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande re-
dentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos 
vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não me contaram é que o 
Quilombo dos Palmares, na serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por 
mais de um século, e que se organizaram vários levantes como forma 
de resistência à escravidão, como a Revolta dos Malês e a Revolta da 
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Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido 
escravizada, e não era escrava — palavra que denota que essa seria 
uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela 
ação de outrem. Se para mim, que sou filha de um militante negro e que 
sempre debati essas questões em casa, perceber essas nuances é algo 
complexo e dinâmico, para quem refletiu pouco ou nada sobre esse 
tema pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão 
crítica profunda de nossa percepção de si e do mundo. Implica perceber 
que mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou 
com violências contra grupos oprimidos. (RIBEIRO, 2019, pp. 7-9)

Com a elaboração dos textos, deve-se sugerir aos alunos que leiam os trabalhos 
para o restante da turma, a fim de proporcionar uma troca de experiência durante o 
momento de produção textual. Esse intercâmbio de conhecimento e de experiên-
cias representa a formação de um pensamento crítico sobre o que nos cerca e uma 
apreensão do processo histórico de nosso país.

PÓS-LEITURA

A partir das produções textuais dos estudantes, sugerimos que o professor os in-
centive a realizarem um evento artístico-cultural, a fim de divulgarem o material pro-
duzido. O formato desse evento pode adquirir várias roupagens conforme o desejo 
dos discentes, o interesse do professor e, ainda, a disponibilidade de recursos da 
escola. Assim, para expor os trabalhos do alunado, pode ser realizada uma feira cul-
tural, um sarau, um festival literário, um café com poesia, uma roda de leitura, uma 
exposição. Enfim, propomos que a escolha da configuração desse momento leve em 
consideração que o sucesso da realização está intimamente ligado aos objetivos dos 
envolvidos, dentro das possibilidades oferecidas pela instituição — espaço, horário, 
assistência. Portanto, deixamos em aberto as possibilidades de arranjo, a fim de que 
o evento melhor se enquadre ao contexto e à realidade escolar.

Ainda assim, propomos que, qualquer que seja a forma selecionada para a realização 
desse evento, a atividade englobe uma “batalha de slam”. Dessa forma, essa prática 
pode ser não a finalidade do encontro, mas o momento de fechamento, abertura ou 
destaque deste. Tendo isso em vista, buscamos inserir toda a comunidade escolar — até 
mesmo externa, caso seja do interesse dos organizadores, afinal sabemos que não são 
todos os alunos que estão predispostos à exposição pública sem apresentarem resistên-
cia. A propósito, aqueles que têm afinidade com a escrita ou o desenho, ou ambos, po-
dem também apresentar algum material autoral, sem necessariamente batalhar no slam.

Esse último momento, além de propiciar uma interação social, dificultada pelo dia 
a dia escolar, tem como intenção primordial oferecer aos discentes a possibilidade 
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de se expressarem de maneira mais livre e eloquente, garantindo, com isso, que ex-
ternem suas habilidades da forma que melhor representa suas identidades.

HABILIDADE DE REFERÊNCIA DESTA SEÇÃO:

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições 
orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, 
rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, re-
pentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria 
autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e micror-
roteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) 
e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes 
práticas culturais de seu tempo. (BRASIL, 2018, p. 525)

SUGESTÕES E REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA A ATIVIDADE II

Pensando em uma maneira de contribuir com o movimento antirracista, quando bus-
car apenas não ser racista em uma sociedade estruturada em cima desse sistema de 
opressão — que, quando não escancarado, age sorrateiramente — não é suficiente, 
como propõe Davis, sugerimos o livro Pequeno manual antirracista, da filósofa negra 
brasileira contemporânea Djamila Ribeiro, como referencial teórico. A obra é um con-
vite ao antirracismo e pretende fornecer um passo a passo — de fato, como manual 
de instruções — de como ser antirracista no contexto da sociedade brasileira atual.

Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo “mas eu 
não sou racista”. O que está em questão não é um posicionamento 
moral, individual, mas um problema estrutural. A questão é: o que você 
está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma 
pessoa pudesse se afirmar como não racista (o que é difícil, ou mesmo 
impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada), isso não 
seria suficiente — a inação contribui para perpetuar a opressão. (RI-
BEIRO, 2019, pp. 13-14)

Ribeiro nos alerta para a omissão como cúmplice da opressão. A filósofa objetiva 
com seu manual — sucinto, didático e acessível — indicar alguns caminhos de refle-
xão sobre a questão. Para tanto, lança mão de contribuições de diversos autores e 
autoras importantes, dentre eles, a própria Angela Davis.
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Portanto, o Pequeno manual antirracista é um excelente instrumento para o apro-
fundamento das percepções a respeito de discriminações estruturais, além de uma 
ferramenta profícua na busca de uma transformação pessoal e coletiva.

Não podemos deixar de sugerir, como aprofundamento da leitura de Miss Davis, 
um livro da própria Angela Davis. Indicamos, portanto, a leitura de A liberdade é 
uma luta constante, de 2015. Essa obra é um chamado à esperança por meio do 
ativismo político.

Por fim, ainda caberia como subsídio referencial um agrupamento de textos norma-
tivos que fundamentam discussões étnico-raciais no Brasil. Já apontados neste ma-
terial como potencial interlocução com os assuntos abordados na obra Miss Davis, 
os documentos Estatuto da Igualdade Racial e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana são ótimas ferramentas de políticas públicas que poderão 
subsidiar o trabalho do educador, pois são destinados a promoção da igualdade, tra-
tamento da diversidade e democratização e garantia dos direitos das comunidades 
de cultura afro-brasileira. 

POTENCIAL INTERDISCIPLINAR:

Em diálogo com outras linhas do conhecimento, como a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas, o trabalho desenvolvido permite aprofundar, a partir das cons-
truções coletivas, modos de reivindicação de direitos por grupos subalternizados. 
Isso pode ser colocado em prática, por exemplo, a partir da manutenção de grupos 
e coletivos no âmbito escolar. Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade com conte-
údos da História, Filosofia e Sociologia, sobretudo do contexto brasileiro, é caminho 
de diálogos produtivos. A partir desses conteúdos disciplinares, pode-se trabalhar a 
representatividade e a postura na formulação das organizações estudantis.

Nessa esteira, deixamos aqui ao menos dois caminhos interessantes para aprofun-
damento da leitura de Miss Davis. O primeiro, a criação — em trabalho interdisci-
plinar — de coletivos entre os discentes. O segundo, uma vez mais, a sugestão de 
trabalho com dois filmes: de 2011, o famoso documentário Libertem Angela Davis e, 
de 2018, o longa-metragem Infiltrado na Klan. Ambientados em meados de 1970, o 
primeiro retrata a vida de Miss Davis, dando enfoque ao período em que tornou-se 
a mulher mais procurada dos Estados Unidos e à campanha por sua soltura. Já o 
segundo tem como base a história real de um jovem policial negro que se infiltrou 
na organização de supremacistas brancos Ku Klux Klan (KKK) — na trama ganha des-
taque o papel da ativista negra e líder estudantil Patrice, visivelmente inspirada em 
Angela Davis. As duas obras, portanto, trazem nossa protagonista como persona-
gem, complementando a leitura da HQ e contemplando conteúdos das disciplinas 
da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
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APROFUNDAMENTO

Dentre todas as questões sociais que foram amplamente tensionadas ao longo de 
Miss Davis, uma se destaca, resumindo o drama histórico retratado nos quadrinhos: 
o racismo. O preconceito e a discriminação com base em questões denominadas 
raciais violentam as identidades que, ao longo dos séculos, foram submetidas à es-
cravização e à marginalização. 

É sabido que todas as questões sociais que foram amplamente referendadas na 
HQ, ainda que historicamente sejam datadas do fim do século XX, e, espacialmente, 
lotadas nos Estados Unidos, persistem ocorrendo no século atual e em diversos lo-
cais. As recentes manifestações em prol do direito à vida do povo negro, instanciada 
inicialmente nos Estados Unidos, mas que ganhou o mundo como o slogan black 
lives matter é um exemplo de como esses assuntos permanecem na contemporanei-
dade. A resposta veio a partir da mobilização provocada pelas questões de caráter 
racial que levaram milhares de pessoas comuns — e personalidades dos mais di-
versos espectros, astros do basquete americano, do futebol, da música, do cinema, 
intelectuais diversos, entre tantos outros — a se unirem em torno de uma só causa, 
a luta contra o racismo no mundo.

Não podemos deixar de combater o racismo em todas as instâncias sociais. Como 
sempre postula Angela Davis, “numa sociedade racista, não basta não ser racista, 
é preciso ser antirracista”. Destarte, a escola, na condição de instituição formadora, 
deve cumprir sua função de educar cidadãos responsáveis pelo bem-estar comum, 
politizados socialmente e problematizadores de um status quo discriminatório.

Desigualdade social na realidade educacional, segregação, intolerância, violência, 
desconstrução de identidades marginalizadas, violência doméstica, entre tantas ou-
tras adversidades seguem assolando a humanidade. Com Miss Davis, o educador 
tem em mãos uma obra com inúmeras possibilidades para trabalhar questões tão 
caras à sociedade brasileira e ao mundo de um modo geral. 

As questões estimulam reflexões e discussões sob os mais diversos pontos de 
vista, sejam culturais, morais, éticos, humanitários, entre outros. É preciso, apenas, 
que educador questione a si mesmo e aos educandos sobre os valores humanos que 
carregam, e como esses são processados e relacionados ao seu modo de vida.

Muitas vezes, uma realidade que é não apenas institucionalizada, mas enraizada 
no passado histórico, como é o caso da discriminação racial, passa a ser, até mes-
mo, naturalizada de tal forma que tende a ser invisibilizada ou reduzida em suas 
consequências atrozes. Muitas vezes, o sentimento de impotência ou incapacidade 
para combatê-la acomete aqueles que lutam pela retratação dessa dívida histórica. 
Sendo assim, Miss Davis — a partir de sua personagem central — é uma excelente 
forma de analisar a necessidade de romper paradigmas. 
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constitui fundamental, pois a essência do ser humano está associada à fabulação e 
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de 1960 e 1970. Nessa obra, encontramos reflexões inexoráveis acerca das condi-
ções de vida da população negra, inclusive no cárcere.

____________. A liberdade é uma luta constante. São Paulo: Boitempo, 2018.
Esse livro é um compilado de pensamentos e ações comprometidas de Angela Da-
vis, como sugere Conceição Evaristo, que assina a orelha da obra. Entre as temáticas 
que levanta, estão: a vitória de Barack Obama para a presidência dos EUA; o femi-
nismo negro e a interseccionalidade de lutas; a violência estatal e a desumanização 
do povo negro; e a luta contra prisões em massa como luta contra a escravidão dos 
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KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio 

de Janeiro: Cobogó, 2019.

A obra é uma compilação de episódios — centralizados em experiências subje-

tivas de mulheres negras — que problematizam o racismo cotidiano, perceben-

do-o na condição de uma realidade psicológica. O próprio título, Memórias da 

plantação, sugere que o racismo perdura na contemporaneidade como realidade 

traumática e atemporal.

MOITA LOPES, L.P; ROJO, R.H.R. “Linguagens, códigos e suas Tecnologias”. 

In: SEB/MEC (org.), Orientações curriculares para o Ensino Médio. Brasília: SEB/

MEC, 2004. p p. 37, 38.

O trabalho desenvolvido por Rojo e Moita em “Linguagens, códigos e suas tec-

nologias” buscou uma reflexão acerca de como os estudos sobre a linguagem es-

tavam configurados nos documentos e diretrizes que estabelecem o formato para 

apresentação e trabalho com o conteúdo de linguagem para a educação. É uma 

abordagem crítico-analítica promovida por dois grandes especialistas da área da 

linguagem e uma grande contribuição para sanar as questões que envolvem for-

matação do ensino de linguagem no Brasil.

RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2019.

A obra é, de fato, um manual com o passo a passo para a luta — diária e persistente — 

antirracista. Dessa forma, sugere adotar, entre outras posturas, o hábito de ler autores 

negros, questionar a cultura que consumimos, reconhecer os privilégios da branqui-

tude e combater a violência racial. Nela, Djamila Ribeiro, em linguagem didática, traz 

ainda referências bibliográficas representativas da população negra.
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