


 

 

 

 

PARA INÍCIO DE CONVERSA 

Nesta unidade você terá contato com alguns fragmentos de obras, textos 

poéticos, obras literárias, filmes e imagens que irão levá-lo a perceber a 

representação do negro na Literatura sob o olhar da História. A organização 

será por seções, sendo que cada abordará o tema da unidade de formas 

diversificadas e interessantes. 

 

SEÇÃO 1- Quem são essas pessoas? 

A que tema essas imagens remetem sua lembrança? 

IMAGEM 1                                  IMAGEM 2                        IMAGEM 3 
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UNIDADE 1 

Professor: Neste momento é interessante orientar a discussão sobre essas imagens para os 

fatos mais relacionados com o negro. Imagem1: a negra  feliz está junto com seu povo e 

mostrando seu artesanato, sua vestimenta... Imagem2: instrumentos que remetem à 

escravidão e toda a história dos escravos... Imagem3: Grupo de negro no povo ioruba ou 

Yoruba e sua cultura. 

Enfatizar suas semelhanças e diferenças lembrando que se deve elencar a  História.  

http://www.google.com.br/imgres?q=tribo+ioruba&um=1&hl=en&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=3EZ-aUyfmHx3zM:&imgrefurl=http://segundosssa.blogspot.com/2011_10_01_archive.html&docid=BoSPM3QHxbw5DM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_lrnheGDims4/S9iAciD-sFI/AAAAAAAAE2E/qIsLjLozIME/s400/ibeji2_1_-490x464.jpg&w=400&h=379&ei=LW2QUInkMquO0QGR34DoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=128&dur=2495&hovh=219&hovw=231&tx=174&ty=258&sig=116407548351575777775&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=20&ndsp=28&ved=1t:429,i:129
http://www.google.com.br/imgres?q=escravo+ioruba&um=1&hl=en&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=59GIONn1uTMOLM:&imgrefurl=http://www.xangosol.com/escravidao.htm&docid=oeWRWhNpWlZ4gM&imgurl=http://www.xangosol.com/escravidao.jpg&w=350&h=250&ei=UWyQUJ-TCKn20gHCmYDIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=445&vpy=348&dur=2528&hovh=190&hovw=266&tx=94&ty=231&sig=116407548351575777775&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,i:94
http://www.google.com.br/imgres?q=yorubas&um=1&hl=en&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=Wgf_-h8qsLgLbM:&imgrefurl=http://www.informafrica.com/society-africa/yoruba-people-of-nigeria-the-history-religion-and-arts/&docid=l4S3d6J4Fs2VRM&imgurl=http://informafrica.com/wp-content/uploads/2011/04/yoruba-people-culture.jpg&w=600&h=302&ei=agmRUN2RGMqu0AH1pIGYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1008&vpy=4&dur=3539&hovh=159&hovw=317&tx=104&ty=198&sig=116407548351575777775&page=1&tbnh=137&tbnw=274&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,i:138


Fonte: 1020024-250x250.pnglivraria.folha.com.br 

ATIVIDADE ORAL 

1) Observe a imagem 1 e comente o que está sendo retratado. 

2) Agora, fale sobre a imagem 2. Você conhece estes instrumentos? Quem 

as usou? Elas ainda são usadas? Por quê? 

3) Você consegue identificar, na imagem 3, quem são essas pessoas 

retratadas? A que grupo elas pertencem? Qual é o sentimento que elas 

estão transmitindo? 

4) O que estas imagens apresentam como elemento comum entre elas? 

 

AMPLIANDO A CONVERSA 

Para ampliar nossa explanação sobre esse assunto, leremos os seguintes 

textos:  

 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O TEXTO      

 

Antes de iniciar a leitura é interessante saber que:             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro infanto-juvenil "Os Príncipes do Destino", do 

sociólogo Reginaldo Prandi, reconta histórias dos 

tempos antigos. Na cultura africana, cada ser 

humano está sob a proteção de um dos dezesseis 

príncipes, o seu "padrinho do destino", cuja missão 

era colecionar histórias. No Brasil, os pais e as 

mães de santo do candomblé são os sucessores 

dos príncipes africanos. Partindo dessa premissa, o 

autor reuniu os contos presentes nesta publicação, 

ilustrada por Paulo Monteiro. Este livro recebeu 

indicação no Programa Nacional Biblioteca da 

Escola 2005 e Programa Nacional do Livro Didático 

2003. 

PRANDI, Reginaldo. Os príncipes do destino: 

histórias da mitologia afrobrasileira. São Paulo: 

Cosac & Naify Edições, 2001. 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=os-principes-do-destino&um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=v2Nd_LRW4MC3CM:&imgrefurl=http://livraria.folha.com.br/catalogo/1020024/os-principes-do-destino&docid=wDubbQH-Xl8F9M&imgurl=http://images1.folha.com.br/livraria/images/e/d/1020024-250x250.png&w=250&h=250&ei=J2OQUJHONu-F0QH3moDQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=821&vpy=57&dur=7307&hovh=200&hovw=200&tx=120&ty=239&sig=116407548351575777775&page=1&tbnh=156&tbnw=156&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,i:84


TEXTO 1 

(CAPÍTULO FINAL) 

Como os príncipes do destino se tornaram brasileiros 

Antigamente, na terra dos iorubas, 
quando uma criança nascia ela ficava sob a proteção 
de um dos dezesseis príncipes do destino, os odus. 
Assim, cada homem e cada mulher 
sabia que sua vida dependia do destino que o seu odu lhe dava.  
E todos se apegavam ao seu príncipe regente 
para agradá-lo e ser por ele agradado. 
Faziam oferendas a eles, rezavam para eles. 
O odu, através de suas histórias, abria a estrada do destino, 
apontava as oportunidades e os pendores de cada um,  
mostrava os horizontes, orientava. 
Cada um tinha que tomar cuidado com seu destino, 
agir segundo as recomendações das histórias do passado, 
respeitando as tradições e todos os tabus 
que o destino reservava a cada um. 
Mas a vida pertence, sobretudo, a quem a vive 
e o príncipe odu de cada um 
não podia ajudar quem a si não se ajudasse. 
Além de ter um destino que acenasse para uma vida feliz, 
esse povo sabia que cada pessoa também dependia 
de uma cabeça boa e equilibrada 
e das oferendas que fizesse aos orixás 
para merecer seus favores e sua proteção. 
 
Os dezesseis príncipes eram sempre consultados, 
Quando alguém tinha algum problema. 
Eles sabiam de tudo, 
eles sabiam de cada um. 
Eles mostravam as soluções, 
ajudavam a afastar os males, 
aplacavam a dor e consolavam. 
Eram guias, eram mestres, eram fontes do saber. 
pois tudo estava previsto nas historias dos odus. 

O povo dos príncipes do destino seguia lutando pela vida.                           
Os príncipes do destino não vinham mais à Terra dos homens, 
Habitavam o Céu dos orixás. 
Mas seus sucessores humanos, os adivinhos iorubas, 
respondiam por eles, os substituíram. 
Por meio de um procedimento mágico 
que conhecemos pelo nome de jogo de búzios, 
os odus mostraram aos adivinhos 
como orientar a vida dos seres humanos. 
 
Mas vieram dias terríveis para esse povo africano, 
e isso aconteceu dois ou três séculos atrás. 
Os iorubas foram vencidos em muitas guerras,  
suas cidades foram destruídas e seu povo dizimado. 

jogo_de_buzios.jpg 

reikiyom.blogspot.com 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=jogo+de+buzios&um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=eRVE2lnUF0RyXM:&imgrefurl=http://reikiyom.blogspot.com/2010_09_24_archive.html&docid=zCfUF5Ico_co2M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_78ZmML4pipw/TJxrCEemkMI/AAAAAAAACaY/YMBqA8VgrZo/s1600/jogo_de_buzios.jpg&w=400&h=327&ei=rE2RUMO9JZO30QGCjYHQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=830&vpy=151&dur=2695&hovh=203&hovw=248&tx=7&ty=223&sig=116407548351575777775&page=1&tbnh=149&tbnw=188&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,i:81


Os sobreviventes foram caçados pelos inimigos, 
Presos e vendidos como escravos. 
Muitos homens e mulheres que faziam parte do povo ioruba 
Foram transportados ao Brasil em navios negreiros. 
Aqui foram vendidos aos senhores brancos 
Para trabalhar como escravos, sob a chibata do feitor. 
Perderam tudo o que tinham na África, 
suas cidades, seus bens, suas famílias 
e a sua liberdade. 
Aqui eram apenas mão-de-obra para os senhores brancos, 
Sem dinheiro a nada, sem recompensa, sem salário. 
Trabalharam na agricultura, no trato das minas, no zelo do galo. 
Foram carregadores, barqueiros, cozinheiros, pedreiros, 
serviçais domésticos, vendedores, padeiros. 
Onde houvesse trabalho, era  mão deles que o fazia, 
como a mão dos outros povos africanos também escravizados. 
Eles não tinham nada de seu, nem posses, nem direitos. 
De si eles só tinham a sua memoria,  
a memoria de um povo inteiro. 
Eles sabiam as histórias dos príncipes do destino 
e as contavam para seus filhos e netos, 
que as transmitiram oralmente às gerações seguintes. 
Quando veio a liberdade no final da escravidão,  
eles já haviam se tornado brasileiros. 
Suas historias, seus heróis e seus orixás 
não tinham contudo evaporado no esvair do tempo. 
Tudo fora preservado, tudo estava vivo. 
E até hoje essa lembrança está acesa 
E pertence aos descendentes de antigos escravos africanos 
e a todos os demais brasileiros 
que, mesmo não sendo afro-brasileiro de sangue, 
aprenderam a amar as histórias dos príncipes do destino. 
As veneráveis mães-de-santo e os veneráveis pais-de-santo, 
que são os sacerdotes que dirigem os candomblés, 
os templos brasileiros da religião dos orixás, 
são os sucessores modernos dos dezesseis príncipes de Ifá. 
 
Nos candomblés são cultuados os deuses orixás, 
E aprendemos aqui algumas de suas historias 
São eles:  
Exu, o orixá mensageiro, 
Ogum, o deus do ferro e da guerra, 
Oxóssi, o orixá da caça, 
Omulu, o orixá da peste, 
Xangô, o orixá do trovão,  
Iansâ, a senhora celeste da tempestade, 
Oxum, a divina dona da beleza, 
Nanã, a divindade do fundo das lagoas, 
Iemanjá, a deusa domar, 
Oxaguiã, o orixá que inventou o pilão, 
Oxalá, o deus da criação do homem, 
e Ifá, o orixá da adivinhação, o senhor dos príncipes do destino. 
E outros mais, dos quais ainda temos  
Muitas histórias pra contar. 
 

Fonte::religiao-e-crenca-orixas-442

afe.jpg imagensface.com.br 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=orixas&um=1&hl=en&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=WWh_gTOcd5Vj4M:&imgrefurl=http://imagensface.com.br/religiao-e-crenca/orixas/4&docid=YsGc358yBCtkBM&imgurl=http://imagensface.com.br/imagens/religiao-e-crenca-orixas-442afe.jpg&w=390&h=398&ei=ZVCRUPqbKcKA0AG58oDoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=767&vpy=84&dur=1714&hovh=227&hovw=222&tx=131&ty=266&sig=116407548351575777775&page=2&tbnh=124&tbnw=121&start=17&ndsp=26&ved=1t:429,i:193
http://www.google.com.br/imgres?q=orixas&um=1&hl=en&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=WWh_gTOcd5Vj4M:&imgrefurl=http://imagensface.com.br/religiao-e-crenca/orixas/4&docid=YsGc358yBCtkBM&imgurl=http://imagensface.com.br/imagens/religiao-e-crenca-orixas-442afe.jpg&w=390&h=398&ei=ZVCRUPqbKcKA0AG58oDoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=767&vpy=84&dur=1714&hovh=227&hovw=222&tx=131&ty=266&sig=116407548351575777775&page=2&tbnh=124&tbnw=121&start=17&ndsp=26&ved=1t:429,i:193


Hoje em dia, nos candomblés do Brasil, 
Os pais e mães-de-santo, 
como diziam os ancestrais príncipes do destino, 
contam estas e outras historias fantásticas 
acontecidas em tempos muito antigos 
com os orixás e com os seres humanos. 
Eles acreditam que tais histórias se repetem 
na vida de cada um de nós, 
de acordo com o destino de cada um, 
de acordo com o odu que rege a vida de cada ser humano. 
Eles jogam os dezessete búzios de Ifá 
E os búzios indicam qual é a história da cada um de nós. 
Esses pais e mães dizem aos que procuram qual é o seu odu. 
Dizem a cada um qual é o seu destino. 
 
                                        PRANDI, Reginaldo. Os príncipes do destino. Histórias da mitologia afro-          
                                                 brasileira. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001 
 

ATIVIDADES 

1) Qual é o tema que está sendo abordado neste texto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2) Quem são os personagens protagonistas deste assunto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3) Este texto trouxe alguma informação sobre a cultura dos afro-brasileiros 

que você não sabia? Qual(is) ? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

TEXTO 2  

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O TEXTO      

 

Antes de iniciar a leitura é interessante saber que:             



 

 

 

 

Um navio negreiro 

 

 

NAVIO NEGREIRO (fragmento) 

                 Castro Alves 

IV 

 Era um sonho dantesco... o tombadilho   
Que das luzernas avermelha o brilho.  
Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...   
Legiões de homens negros como a noite,  
Horrendos a dançar...  

Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!  

E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais ...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...  

Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  

O navio negreiro é um poema de Castro Alves.É um 
dos mais conhecidos poemas da literatura brasileira, 
que descreve com imagens e expressões terríveis a 
situação dos africanos arrancados de suas terras, 
separados de suas famílias e tratados como animais 
nos navios negreiros que os traziam para ser 
propriedade de senhores e trabalhar sob as ordens 
dos feitores. 

Foi escrito em São Paulo, no ano de 1869, depois da 
promulgação da Lei Eusébio de Queirós, que proibiu 
o tráfico de escravos, em 4 de setembro de 1850. O 
navio negreiro é composto de seis partes, e alterna 
métricas variadas para obter o efeito rítmico mais 
adequado a cada situação retratada no poema. 

ALVES, C. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Book, 2000. 
Disponível em: 
http://www.terra.com.br/virtualbooks/feedbooks/po
t/Lpor2/navionegreiro.htm. Acesso em:19 nov. 2012. 

Fonte:http://www.educacao.pr.gov.br/search.p

hp?query=navio+negreiro&inst-bar-pesquisar-

submit=&action=results# 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navios_negreiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1869
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Eus%C3%A9bio_de_Queir%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_escravos
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1850
http://www.educacao.pr.gov.br/search.php?query=navio+negreiro&inst-bar-pesquisar-submit=&action=results
http://www.educacao.pr.gov.br/search.php?query=navio+negreiro&inst-bar-pesquisar-submit=&action=results
http://www.educacao.pr.gov.br/search.php?query=navio+negreiro&inst-bar-pesquisar-submit=&action=results


Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!  

No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!..."  

E ri-se a orquestra irônica, estridente. . .  
E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  
Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  
Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  
E ri-se Satanás!...   

  

ATIVIDADES 

1) Qual é o tema que está sendo abordado neste texto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2) Quem são os personagens protagonistas deste assunto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3) Este texto trouxe alguma informação sobre a cultura dos afro-brasileiros 

que você não sabia? Qual(is) ? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



ENTRE OS TEXTOS 

1) Após a leitura dos textos 1 e 2, comente com seus colegas ( equipe de 

no máximo 3 pessoas) sobre as diferenças e semelhanças presentes 

nos textos. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

DESAFIO DA LEITURA 

 

Para deixar nossos encontros mais interessantes e com uma pitadinha de 

“competição”, sua turma e você irão se dividir em equipes para participar de 

uma GINCANA LITERÁRIA. 

A proposta é a seguinte. A cada final dos nossos encontros, sua equipe e você 

receberão tarefas que deverão ser providenciadas e/ou respondidas na 

próxima seção. Para cada tarefa realizada com sucesso, a equipe irá acumular 

os pontos referentes e no valor determinado. Serão de extrema importância o 

comprometimento e dedicação de todos os participantes para que a nossa 

Gincana literária seja um sucesso e assim enriquecendo e aumentando nossos 

conhecimentos sobre a temática que abordaremos durante nosso trabalho. 

 

Será muito gratificante, tenha certeza! 

 

 

 

 

Professor: A turma deverá ser dividida em equipes para que possam cumprir as tarefas que 

serão propostas  a cada oficina para que sejam levados a cumprir etapas preestabelecidas 

sobre a biografia e a obra de Giselda Laporta Nicolelis: O sol da Liberdade, além da obra O 

Menino Marrom, de Ziraldo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA TAREFA 

 Pesquisar e sobre a obra O sol da 

liberdade.  

 Trazer impressa a ficha técnica da obra.  

 Trazer impressa a biografia de quem 

escreveu a obra. 

Observação:  nas atividades que deverão ser 

entregues devem constar os nomes dos 

componentes da equipe. 

Valor da tarefa: 10 pontos por tarefa 

cumprida. 

 

PONTO BÔNUS 

   TRAZER A OBRA  

O SOL DA LIBERDADE 

da escritora Giselda 

Laporta Nicolelis 

Valor: 100 pontos 



Fonte: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

54098/ 

PARA CONTINUAR A CONVERSA 

SEÇÃO 2- Você gosta de cinema? 

Nesta seção iremos observar a representação do negro como protagonista 

agora em formato cinematográfico, para que possamos refletir sobre os 

assuntos que são abordados nos filme “À procura da felicidade”.  

AMPLIANDO A CONVERSA 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O FILME       

Antes de assistir o filme é interessante saber ...             
 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: À PROCURA DA FELICIDADE (filme). Gabrielle Muccino, 2006. 117 min. son. color. 

Estados Unidos. 
 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A OBRA 

É interessante saber que há também o livro sobre a mesma história... 

        
 

 

 

 

 

 

 

Ficha do filme À Procura da Felicidade  

Título original: The Pursuit of Happiness  

País: Estados Unidos 

Ano: 2006  

Idiomas: inglês  

Diretor: Gabriele Muccino 

Roteiro: Steve Conrad 

Gênero: Drama 

Elenco: Will Smith (Chris Gardner), Jaden Smith 

(Christopher), Thandie Newton (Linda), James 

Karen (Martin Frohm), Dan Castellaneta (Alan 

Frakesh), Kurt Fuller (Walter Ribbon), Takayo 

Fischer (Sra. Chu), Brian Howe (Jay Twistle), entre 

outros. 

Duração: 117 minutos. 
 

Fonte: 

http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/detal

he/9788599560211,-%C3%80-procura-da-

felicidade 

Ficha da obra À Procura da 

Felicidade  

Autores: Chris Gardner 

Título: À procura da felicidade 

Ano: 2008 

Edição: 1 

Número de páginas: 320 

Área Principal: NÃO-FICÇÃO 

Assuntos: BIOGRAFIA 

GARDNER, Chris & TROUPE, Quincy. 

The Pursuit of Happyness. Hardcover. 

2006. Tradução: À Procura da 

Felicidade pela editora Novo Conceito. 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-54098/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-54098/
http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/detalhe/9788599560211,-%C3%80-procura-da-felicidade
http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/detalhe/9788599560211,-%C3%80-procura-da-felicidade
http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/detalhe/9788599560211,-%C3%80-procura-da-felicidade


ATIVIDADE ORAL 

1. Você já assistiu a esse filme? Se assistiu, o que poderia relatar para 

os colegas sobre o enredo do filme e o que mais chamou sua 

atenção? 

2. Caso você não tenha assistido ao filme “A Procura da Felicidade”, 

ficou interessado em assisti-lo?  

3. Você sabia que esse filme é baseado num livro?  

 

 TEXTO 1 

Sinopse do filme 

Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que enfrenta sérios problemas 

financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda 

(Thandie Newton), sua esposa, decide partir. Chris agora é pai solteiro e 

precisa cuidar de Christopher (Jaden Smith), seu filho de apenas 5 anos. Ele 

tenta usar sua habilidade como vendedor, para conseguir um emprego melhor 

e que lhe dê um salário mais digno. Chris consegue uma vaga de estagiário 

numa importante corretora de ações, mas não recebe salário pelos serviços 

prestados. Sua esperança é que, ao fim do programa de estágio, ele seja 

contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. Porém seus 

problemas financeiros não podem esperar que isto aconteça, o que faz com 

que sejam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, 

estações de trem, banheiros e onde quer que consigam um refúgio à noite, 

mantendo a esperança de que dias melhores virão. 

 Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-54098/ 

ATIVIDADE 

1) Vamos assistir ao filme “À Procura da Felicidade”, da diretora Gabriele 

Muccino, 2008. 

2) Considerando que o filme é uma cinebiografia, indique quais as 

situações enfrentadas pelo protagonista do filme, que levam você a 

refletir sobre semelhanças ocorridas com os negros trazidos ao Brasil 

para trabalhar e suas gerações seguintes.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-54098/


__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 TEXTO 2  

Resumo do livro 

Depare-se com a incrível jornada de Chris Gardner, de pai sem-teto a 

executivo milionário. Chris Gardner é um vendedor que, em tempos difíceis, 

junto com o filho pequeno, luta bravamente contra a pobreza. A luta diária da 

classe trabalhadora e dos menos favorecidos está retratada na obra. Quando 

fez 20 anos, Chris Gardner tinha acabado de sair da Marinha e tinha planos de 

seguir carreira em Medicina. Considerado um prodígio em pesquisa científica, 

ele surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, quando mudou de ideia e 

escolheu uma carreira na área de finanças. Após encontrar uma posição inicial 

modesta em uma firma de prestígio, Gardner se viu envolvido em uma rede de 

circunstâncias que o levaram a viver nas ruas junto com o filho pequeno, que 

ainda engatinhava. Em vez de se render ao desespero, pai e filho passaram 

quase um ano morando em abrigos, albergues, enfrentando filas para 

conseguir um prato de sopa e até mesmo dormindo em banheiros de estações 

de metrô, antes de, finalmente, ocorrer a transição do banheiro para a sala da 

diretoria. Hoje, Chris Gardner é o CEO da Gardner Rich & Company, milionária 

firma de corretagem com escritórios em Nova York, Chicago e San Francisco. 

                Fonte: http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/detalhe/9788599560211,-%C3%80-procura-da-felicidade 

 

ATIVIDADES 

 

1) Pesquise sobre a biografia de Chris Gardner. E escreva alguns 

apontamentos que você considere interessantes ou que tenham 

chamado sua atenção. Não esqueça de escrever o porquê da sua 

escolha. 

http://www.editoranovoconceito.com.br/livros/detalhe/9788599560211,-%C3%80-procura-da-felicidade


__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ENTRE OS TEXTOS 

1) Refletindo sobre o tema abordado no filme e na obra desta seção de 

estudo, imagine que sua vida começasse a seguir em que tudo começa 

a dar errado. Qual seria sua reação? Onde você procuraria forças para 

reagir e dar a volta por cima dessa situação? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

DESAFIO DA LEITURA 

Agora que sua equipe e você já leram sobre a obra O sol da liberdade  e sobre 

a biografia da escritora Giselda Laporta Nicolelis, responda corretamente as 

seguintes questões para conseguir completar as tarefas e começarem a 

computar seus pontos na GINCANA LITERÁRIA. 

 



 

QUESTÕES DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA TAREFA DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA TAREFA 

 Ler os seis primeiros capítulos da obra O sol da 

Liberdade, ou seja, África 1825, Ação, Delação, 

Ação/repressão, Ainda resta uma esperança e A 

família se desloca, para que desta forma   

estarem aptos a responder as questões que serão 

propostas na próxima seção. 

 Pesquise e traga impresso os nomes e a 

fotografia de escritores negros que se 

destacaram na literatura brasileira. Coloque ao 

lado do retrato a biografia.  

Obs.: Cada folha poderá constar apenas uma 

imagem e a biografia. 

Valor da tarefa: 10 pontos para cada  

1. Ao pesquisar sobre a biografia da autora, você e sua equipe poderiam 

afirmar que ela é uma pesquisadora da história? 

2. Houve um entrelaçamento entre a história escrita por ela e a História 

ocorrida no Brasil no período da escravidão?  

3. Como você e sua equipe podem confirmar sua resposta? 

 



Fonte: o+negro+na+ficçao+.jpg 

biblioafrogriot.blogspot.com 

 

 

PARA CONTINUAR A CONVERSA 

SEÇÃO 3- Qual é a representação do negro na 

literatura no Brasil? 

Não há como falar da representação do negro na literatura no Brasil sem 

fazer um panorama da sua trajetória. Para tanto, além de vários autores e 

pesquisadores que abordam esse assunto, destaco a obra “O negro na ficção 

brasileira”, de Gregory Rabassa, que faz uma explanação excelente sobre o 

negro na História e na Literatura.  

O autor escreve doze capítulos em sua obra, que parte desde a origem 

do negro na História e na Literatura no Brasil como na América, discorre sobre 

as literaturas antigas, clássicas, europeia, norte-americana, espanhola, 

portuguesa, hispano-americana, ensaios e a poesia no Brasil contemporâneo. 

Passa a referenciar o negro na literatura brasileira e comenta sobre o romance 

em fins do século XIX e XX. Aborda e comenta também escritores nordestinos, 

baianos, sulistas e seus romances. Dedica capítulos inteiros para José Lins do 

Rego, Jorge Amado e Lima Barreto. 

Vejamos como o negro é representado por alguns desses escritores. 

 

AMPLIANDO A CONVERSA 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE ESSA 

REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Antes leia sobre Gregory Rabassa; é interessante saber ...             
 

 

 

 

 

 

 

Gregory Rabassa, nascido em 9 de março de 1922, é um 
literário tradutor de espanhol e português para inglês. Rabassa 
nasceu em Yonkers, Nova York , EUA , em uma família chefiada 
por um cubano exilado. Depois de servir durante a Segunda 
Guerra Mundial como uma OSS criptógrafo e receber um 
diploma de bacharel de Dartmouth , Rabassa matriculado como 
estudante de graduação na Universidade de Columbia , onde ele 
finalmente obteve um doutorado. Ele ensinou em Columbia 
durante mais de duas décadas antes de aceitar uma posição 
no Queens College . Ele trabalha principalmente 
em espanhol e Português . Ele produziu Inglês de língua versões 
das obras de alguns dos principais romancistas latino-
americanos, incluindo Julio Cortázar, Jorge Amado e Gabriel 
García Márquez . Seguindo o conselho de Cortázar, García 
Márquez esperou três anos para a programação Rabassa para 
se tornar aberto para que ele pudesse traduzir Cem Anos de 
Solidão .  

(Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Rabassa#Life_and_career) 

http://www.google.com.br/imgres?q=o+negro+na+fic%C3%A7%C3%A3o+brasileira+Gregory+Rabassa&um=1&hl=en&biw=1366&bih=630&tbm=isch&tbnid=5wEapa9wB81UGM:&imgrefurl=http://biblioafrogriot.blogspot.com/2011/11/o-negro-na-ficcao-brasileira-gregory.html&docid=_SR9RVWdcVKlrM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Ky1m0XpywhY/SuMoqe5rVQI/AAAAAAAABPA/pjRlUp_55ds/s400/o%252Bnegro%252Bna%252Bfic%2525C3%2525A7ao%252B.jpg&w=280&h=280&ei=RiaiULj_NaTr0QHvsoGwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=182&vpy=141&dur=1362&hovh=224&hovw=224&tx=174&ty=263&sig=107120087795839151573&page=1&tbnh=147&tbnw=147&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
http://en.wikipedia.org/wiki/Yonkers,_New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_College
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Queens_College
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/English-language
http://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Amado
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://en.wikipedia.org/wiki/One_Hundred_Years_of_Solitude
http://en.wikipedia.org/wiki/One_Hundred_Years_of_Solitude


 

ATIVIDADE ORAL 

1. Quais são seus conhecimentos sobre a representação do negro na 

literatura brasileira? 

2. Você já leu algum livro da nossa literatura brasileira em que o negro 

tivesse um papel de protagonista?  

3. Em caso de resposta positiva, qual é o nome da obra e quem a 

escreveu? 

4. Você considera de fácil acesso os livros que trazem os negros como 

personagens principais dos enredos? Comente sua resposta. 

 

TEXTO 1 

 

 

 

 

 

 

Fonte: "http://kdfrases.com/frase/119414" Henriques de Lima Barreto em kdfrases.com</a> 

 
Este trecho foi retirado de um dos mais importantes romances da literatura 

brasileira, "Clara dos Anjos". Este foi o primeiro romance de Lima Barreto, 

apesar de ser um dos últimos a ser publicado, isso em 1922, ano da sua morte. 

Conta a história de uma mulata ingênua e jovem, Clara dos Anjos, que se vê 

apaixonada por um malandro, Cassi Jones. 

Apesar de os pais e o padrinho da jovem não aceitarem e contarem a ela 

tudo sobre o vigarista, ela não acredita e se envolve com ele. Depois de um tempo, 

Cassi inventa sobre um trabalho em outra cidade e vai embora. Clara se descobre 



grávida e, junto com a mãe, vão falar com a família do rapaz. Porém, é tratada 

como mais uma negrinha e descobre toda a verdade. Emocionante e envolvente. 

Fragmento da obra de Clara dos Anjos de Lima Barreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

1. Com base no trecho e nas informações sobre o romance “Clara dos Anjos”, 

escreva abaixo quais as situações que ainda são comuns nos dias atuais e 

que foram relatados por Lima Barreto com relação à representação com o 

negro.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

“Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a 

modelassem e fixassem. Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não 

tinha caráter, no bom sentido, para o fazer; limitava-se a vigiá-la 

caninamente; e o pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do 

tempo longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de 

modinhas e descantes, entoadas por sestrosos cantores, como o tal Cassi 

e outros exploradores da morbidez do violão. O mundo se lhe representava 

como povoado de suas dúvidas, de queixumes de viola, a suspirar amor.” 

“Nem a relativa independência que o ensino da música e piano lhe poderia 

fornecer, animava-a a aperfeiçoar os seus estudos. O seu ideal na vida 

não era adquirir uma personalidade, não era ser ela, mesmo ao lado do pai 

ou do futuro marido. Era constituir função do pai, enquanto solteira, e do 

marido, quando casada. (…) Não que ela fosse vadia, ao contrário; mas 

tinha um tolo escrúpulo de ganhar dinheiro por suas próprias mãos. 

Parecia feio a uma moça ou a uma mulher.” 



 

 TEXTO 2  

Sou Negro (Solano Trindade) 
 

SOU NEGRO 

 

A Dione Silva 

 

Sou Negro  

meus avós foram queimados  

pelo sol da África  

minh'alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, gonguês e agogôs 

 

Contaram-me que meus avós  

vieram de Loanda  

como mercadoria de baixo preço plantaram cana pro senhor do engenho novo  

e fundaram o primeiro Maracatu. 

 

Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi  

Era valente como quê  

Na capoeira ou na faca  

escreveu não leu  

o pau comeu  

Não foi um pai João  

humilde e manso 

 

Mesmo vovó não foi de brincadeira  

Na guerra dos Malês  

ela se destacou 

 

Na minh'alma ficou  

o samba  

o batuque  

o bamboleio  

e o desejo de libertação... 

 

Solano Trindade (Poeta pernambucano / 1908 - 1974) 

 
 

ATIVIDADE 

1. Releia este poema de Solano Trindade e faça uma reflexão sobre quais 

os elementos utilizados pelo autor que remetem a situação do negro. 



Caso seja necessário, faça uma pesquisa sobre os acontecimentos 

históricos desta época da escravidão.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Pesquise e nome o titulo de mais poemas do mesmo escritor que fale 

sobre o negro. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ENTRE OS TEXTOS 

1. Qual é o assunto tratado nos textos 1 e 2? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Como esse assunto é tratado nos dias atuais?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Relendo os textos é possível encontrar na escrita, alguns elementos que 

podem ser referência de tempo, ou seja, de que época o autor está 

escrevendo. Encontre esses elementos e justifique sua escolha. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



DESAFIO DA LEITURA 

 

 

 

QUESTÕES DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Levando em consideração o escritor que cada equipe trouxe, 

responda: 

1. Em que escola literária o escritor escolhido pela equipe pertence? 

2. Qual foi o livro mais famoso desse autor e por quê? 

3. Qual é a relação entre o autor que a equipe escolheu e o tema da 

representação do negro na literatura? Justifique a resposta. 

b) Com relação a obra O sol da liberdade, responda: 

1. Após a derrota os negros eram encaminhados para um navio rumo ao 

Brasil. Qual era a estratégia usada para evitar uma rebelião nos 

porões dos navios? 

2. O subtítulo “Ação” remete a quê? Do que se trata esse capítulo? 

3. O que é DELAÇÃO? Quem foi responsável pela delação dos planos 

dos negros em iniciar uma revolta contra a escravidão? 

4. Em “Ação/Repressão” é relatada a descoberta, por parte dos brancos, 

do lugar onde os negros se reuniam. Qual foi o desfecho desse 

capítulo? 

5. Em Ainda resta uma esperança, aparece uma ironia com relação aos 

negros que foram presos. Que ironia é essa? O que acontece com 

Ajahi? Quem são as duas personagens que aparecem para dar 

continuidade à linhagem de Ajahi? 

6. Neste capítulo não há referência à linhagem de Ajahi. Qual é a 

passagem histórica presente neste trecho? 

 

 

 

O professor deve orientar as equipes que as perguntas que serão feitas deverão ser respondidas 

de acordo com suas pesquisas e comprovadas em seus materiais de apoio que estarão com ele no 

momento da gincana. Ou seja, só serão aceitas respostas comprovadas e com embasamento 

teórico das suas pesquisas, sem improvisos. Por isso a importância da pesquisa aprofundada. 



NOVA TAREFA DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRA TAREFA 

 Procurar e trazer para o próximo encontro o 

livro do escritor Ziraldo, intitulado “O Menino 

Marrom”. 

 Pesquise trabalhos já realizados sobre o livro e 

apresente no próximo encontro. 

 Ler os capítulos: A fazenda; Quilombos; Uma 

grande amizade; O treze de maio; O novo 

eldorado e Novos rumos do livro O Sol da 

Liberdade, para estarem aptos a responder as 

questões que serão propostas na próxima seção. 

Valor da tarefa: 50 pontos por livro. 

                           20 pontos por resposta correta. 

 

                          10 pontos por cada resposta certa. 



PARA CONTINUAR A CONVERSA 

 

SEÇÃO 4- Você já ouviu falar sobre Chica ou 

Xica da Silva? 

Vamos juntos tentar descobrir o porquê do nome desta personagem estar 

escrito de duas formas diferentes, mas que se referem a mesma personagem. 

Qual é o correto? 

 

ATIVIDADE ORAL 

1. Há muitos filmes feitos para o cinema que com o passar do tempo são 

adaptados para a televisão. Cite alguns nomes que você tenha 

conhecimento.  

2. E nome de livros que foram adaptados para o cinema ou talvez para 

filme televisivo? 

3. Você já ouviu falar no filme “Chica da Silva”, com direção de Cacá 

Diegues? 

3. Há também um romance com o título “Xica da Silva”, do escritor João     

Felício dos Santos. Você já leu esse romance? 

 

 

 

 

 

 

Chica com CH 
ou 

Xica com X? 

Professor: para responder essa questão acesse: 

http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/elas-fazem-a-diferenca/chica-da-silva/print 



Fonte:  

Http://cinemahistoriaeducacao.wordpre

ss.com/cinema-e-historia/brasil-

colonia/chica-da-silva/  

AMPLIANDO A CONVERSA 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O TEXTO 1       

Antes é interessante saber... 

Referência bibliográfica do livro: 

 

SANTOS, João Felício dos. Xica da Silva. José Olympio Editora. 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1 

 A história dos diamantes no Brasil começou na Comarca de Serro Frio 

nas Minas Gerais, por volta de 1720, coisa de vinte e cinco anos antes da Xica 

nascer. 

 Era no tempo do senhor dom João V, o rei mais nefasto de quantos 

Portugal teve a desventura de sustentar. 

 Depois, com pseudônimo de dom José I, veio o marquês de Pombal e 

seu despotismo sem limites. 

 Mas tarde, juizinho desarranjado, dona Maria prosseguiu exaurindo a 

colônia de maneira mais ignóbil. 

 Só com Dom João VI, única exceção entre seus antecessores, as coisas 

começaram a melhorar um pouco pra nossas bandas. 

 

Capítulo 1 

" - Xica da Silva, cadê minhas calças? – correndo em ceroulas por entre 

capados, galinhas, tomates, verduras, maianças de alhos, cebolas em réstias 

pendentes do teto; carnes salgadas e frescas farturas defumadas, em sua 

mansão da rua do Príncipe. – Cadê minhas calças, moleca safada? 

Sinopse 

No auge da extração dos diamantes no Distrito 
Diamantino, em meados do século XVIII, uma escrava 
conseguiu o amor de João Fernandes de Oliveira, o 
poderoso Contratador da Coroa. Dessa subversão da 
ordem, e da miséria em que viviam os negros escravos, 
brotou, com Xica da Silva e sua espantosa loucura, 
uma sociedade estranha de fausto, incultura, fantasia, 
capricho e desregramento. É dessa mulher singular, 
que chegava a usar simultaneamente três perucas onde 
prendia vagalumes para brilharem a noite e mil outras 
excentricidades que trata esse romance que já deu 
origem a um filme de Cacá Diegues com projeção 
universal. 

Fonte: http://www.joaofeliciodossantos.com.br/xica.html 

 



Era o sargento-mor do distrito Diamantino da Comarca do Serro Frio das 

minas gerais, del-rei dom José, o das monitórias, por nome corrido Manoel 

Frederico dos Santos Rangel. 

- Aonde tu estás, homessa? Aonde estás tu, porqueira de negra? – 

Coisa de sessenta anos, meio puxado pra pitosga de um olho, comprido por 

magro, intonso o cabelo descendo ralinho que nem repolego pro meio da testa. 

– Demônio de escrava! Cabeça de pau! Capeta do cão! – Sargento era cambo 

que nem pato bebo no feio pisar. De dentes, mui falho, a cara enrugada igual 

folha seca, orelhas de abano, nariz de varandas. 

“Xica negra! Traste ruim” " 

SANTOS, João Felício dos.Xica da Silva. São Paulo: Círculo dos Livros,1975. 

 

ATIVIDADES 

1. Do que se trata o texto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Explique o porquê da primeira parte do texto estar escrita com letra 

em itálico. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. A primeira parte do texto tem relação com o capítulo que vem logo 

em seguida? Comente sua resposta. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



Fonte: 

http://histoblogsu.blogspot.com.br/200

9/06/leitura-para-pesquisa.html 

4. No capítulo I, aparecem variações de linguagem. Identifique-as e 

reescreva-as utilizando de palavras do seu dia a dia. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O TEXTO 2       
 

Referência Bibliográfica: CRUZ, Nelson: Chica e João. 2 ed., São Paulo: Ed. Cosac  Naify , 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse 

Em Chica e João, Nelson Cruz registra uma de nossas 

mais polêmicas passagens históricas: o casamento de 

Chica da Silva com o ouvidor João Fernandes de Oliveira. 

Apaixonado, João fez da ex-escrava uma rainha, em 

poesia, construiu para ela um castelo e um mar. Mas a 

força da política fez com que ele se tornasse um dos 

principais expoentes do Movimento da Inconfidência, 

separando-se da esposa por um longo exílio, em que foi 

acompanhado pelos filhos do casal. Como se adentrasse 

na mente e no coração de Chica, Nelson conduz o leitor 

por seus pensamentos e devaneios durante o período em 

que esteve distante da família. Apesar de sua importância 

histórica, o autor optou por retratar Chica da Silva como 

uma mulher comum, apaixonada, que revive suas 

memórias. Baseadas em telas como as de Piero della 

Francesca, as ilustrações resgatam o ambiente do Brasil 

colônia, seguindo fielmente a topografia da região e a 

arquitetura de Diamantina do século XVIII, com suas 

igrejas e construções coloniais.  



 TEXTO 2  

CHICA E JOÃO 

        Nelson Cruz 

 Que andor se atavia naquela varanda? É Chica da Silva: é a Chica que 

manda! 

 Sinto a claridade chegando lentamente por trás das montanhas, 

iluminando cada morro, cada árvore. Daqui a pouco a luz surgirá, projetando 

desenhos entrelaçados na parede da varanda, e passando pela janela, 

forçando sua entrada nesta sala. 

 Observo no mapa na parede a linha pontilhada que circunda e demarca 

a região do Distrito Diamantino. Várias vezes, nesta noite, meu olhar cruzou o 

rio Pinheiro, subiu até o rio Pardo, passou a estrada que vai até a Cachoeira, 

Bandeirinha, Andrequicé, Mil Cuidados e o rio Jequetinhonha. 

 Procuro ver no desenho das montanhas e no traçado dos rios, uma 

passagem que me conduza até Lisboa, ao encontro de João Fernandes e de 

nossos filhos. Um pouco mais abaixo, vejo o mapa o ponto que demarca o 

Arraial do Milho verde, o Serro Frio e o Arraial do Tijuca, dentro  do Distrito. 

 Aqui vivi minha vida de escrava. De Chica. 

 Nas noites maldormidas nas senzalas, ouvia os negros orando e 

cantando quando doía no peito uma dor sem cura. Conversava em língua 

africana, e calavam, quietos, ao fundo do cômodo escuro. Alguns tramaram 

fugas e, se descobertos presos ou castigados publicamente. Outros 

enfrentavam os perigos entre as montanhas, procurando os quilombos 

espalhados pela região. 

 Seguidas vezes assisti aos sofrimentos dos negros. Contra ele e todos 

os moradores vem as infames leis portuguesas, lidas em praça pública. 

Lembro-me de cada palavra. 
Faço saber a todos os homens de negócio deste continente, assim de fazendas secas 

como de molhados, tendas, tavernas e quitandas,.que todo aquele que, depois de tocar 

as Ave-Marias, for achado vendendo algum gênero, ou ainda se provar que os vendeu, 

logo será preso e não sahirá do tronco da cadeia deste arraial sem primeiro assignar 

termo de despejo para fora deste continente e comarca; executando-se a mesma pena 

a respeito d´aquelle que recolher em sua casa de dia ou de noite algum escravo, além 

dos de seu serviço doméstico, ou qualquer outra pessoa que tiver sido expulsa desta 

demarcação. Todos aquelles que tiverem negócios em tendas, tavernas ou quitandas 

estabelecidas em becos ou travessas, dentro em três dias os ponham nas ruas 

publicas debaixo da sobredita pena. 

 Minha historia haveria de ser diferente no Tijuco. 

 Meu dedo toca o traço fino que desenha a estrada onde encontrei João 

Fernandes. Recordo bem. Vinha da direção do Arraial do Milho Verde e minha 

sombra se misturava com a de Simão, em brincadeiras de mãe e filho. 

 De repente, uniu-se a nós a sombra de um cavaleiro. 



 Ele vinha de Lisboa para ser o novo contratador na extração de 

diamantes. Sabia da riqueza destas terras e com planos ambiciosos conquistou 

este pequeno arraial. 

 Sua paciência e seu trabalho fizeram com que a natureza respondesse 

com a generosidade, dando-lhe ouro e diamantes. Mais rápido do que qualquer 

outra pessoa, João Fernandes enriqueceu e exibiu sua fortuna para que todo o 

distrito reconhecesse seu poder. 

 Pouco tempo depois de sua chegada, os moradores do Tijuco assistiram 

estarrecidos à minha união com o contratador João Fernandes. E o novo rei 

teve uma rainha... 

 João apaixonou-se por mim, a ponto de realizar todas as minhas 

vontades. Um dia eu quis saber como era um barco e o mar: ele desviou rios e, 

entre montanhas, criou o mar que eu queria. Nele fez flutuar um navio e meu 

sonho se realizou. Construiu um castelo para que eu reinasse diante dos 

portugueses, dos negros e daqueles que ousassem desafiar o poder da ex-

escrava. 

 De países distantes trouxe vestidos luxuosos para fazer de mim a mais 

reluzente as mulheres deste arraial. 

 Aos olho de brancos, negros, mulatos e pardos, tornei-me autoridade 

máxima. Quando vou às igrejas do Tijuco, sou carregada em liteiras por meus 

escravos. Pelas ruas, sou cumprimentada por toda gente. Aos poucos, fui 

transformando o Arraial do Tijuco num reino de sonhos e diamantes. 

 Agora, meu pensamento procura sair desta sala, ultrapassar os limites 

de demarcação do distrito, chegar ao Recolhimento de Macaúbas, rever 

minhas filhas, entrar em Lisboa e re-encontrar João Fernandes. Vejo-me 

saindo desta casa, percorro a estrada que leva ao Arraial do Milho Verde e ao 

Serro Frio. O luar conduz minha reflexão aos limites do distrito. 

 Tantas vezes lá estive... Detenho-me diante da demarcação. Insisto em 

cruzá-la e seguir os meus, mas algo me impede de continuar. A natureza ao 

meu redor assiste à minha indecisão. As rochas e as nascentes, que brotam 

por todos os lados, enviam-me mensagens que não consigo decifrar. Na 

imensidão da paisagem, ouço um coro de vozes incompreensíveis desafiando-

me a cruzar a linha demarcatória. Imagino os meus, do outro lado dessa linha, 

aguardando-me como sombras eternas. Olho para trás e vejo minha história de 

escrava alforriada, as propriedades, as ricas lavras e o castelo. 

 Não consigo prosseguir. Lenta e silenciosamente, sinto-me retornando 

pela estrada do Serro Frio. No mesmo instante, a luz do sol passa pela janela, 

ilumina o mapa na parede e me traz de volta à realidade desta sala. Ouço o 

movimento do lado de fora do sobrado e o sussurro na cozinha. Os negros 

escravizados esperam minhas ordens no novo dia. 

 Levanto-me e abro as janelas. O dia mostra-me os campos ao redor do 

Tijuco. Por todos os lados repousa a selva de um verde precioso. Suavemente, 

ela acompanha o infindável ondular dos morros. Logo adiante, rochas escuras 

e disformes apontam para o alto, espalhando-se até se misturar com o azul das 



montanhas mais distantes. Lá, cruza a linha que demarca o distrito e a minha 

vida. 

 A natureza deste lugar parece me dizer que não há como abandonar o 

sobe-e-desce dos morros e o vaivém deste vento leve. Como um diamante que 

não pode ser extraído da terra, permaneço no Arraial do Tijuco, no centro do 

Distrito Diamantino. 
CRUZ, Nelson. Chica e João. São Paulo: Cosac Naify,2008 

 

ATIVIDADES 

1. De que texto o texto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Quem é o narrador dessa história?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Que elementos do texto você usou para poder definir quem é o 

narrador? Cite-os. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Levando em consideração a narrativa, quais sentimentos são possíveis 

serem identificados com relação ao narrador? 



 _________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ENTRE OS TEXTOS 

1. Os dois textos apresentam semelhanças e diferenças.  

Diante dessa afirmação, troque ideias com seus colegas e depois 

registre quais os pontos de semelhança e diferença entre eles. Não se 

esqueça de levar em consideração o olhar da História. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

DESAFIO DA LEITURA 

 

QUESTÕES DA GINCANA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sobre a obra O Menino Marrom, há muitas resenhas que mostram 

algumas passagens onde se evidenciam traços de racismo e 

discriminação sofridos pelas personagens negras. Cite duas 

passagens que comprovem essa afirmação. 

Capítulos da obra 

1. No capítulo sob o subtítulo “A Fazenda”, durante a viagem em direção 

a fazendo do tio, Jean conversa sobre a escravidão do Brasil. Entra 

em cena e na conversa um negro. Qual é nome desse negro e qual 

era o drama vivido por ele? A que se refere a Lei Rio Branco? 

2. Defina quem é Roque, personagem que conversa com o francês Jean 

enquanto os outros moradores da fazenda dormem. 

3. “Uma grande amizade” é o subtítulo. Sobre qual amizade será feito o 

relato neste capitulo? 

4. “Treze de maio” é o capítulo que relata acontecimentos importantes 

sobre o casal Jean e Mariana. Quais são esses acontecimentos? Qual 

é o fato histórico que é relatado também neste capítulo? 

5. Onde se localiza o Novo Eldorado, que serve de subtítulo ao capítulo? 

6. Resuma de forma sintética, o que ocorre neste capítulo Novos Rumos. 

Professor, para embasar a afirmação da pergunta 

1 sobre a obra O Menino Marrom de Ziraldo das 

questões da gincana, leia mais em: 

http://www.webartigos.com/artigos/a-

representacao-do-negro-em-o-menino-marrom-

de-ziraldo/31289/#ixzz1z8dfPCfb 

 

http://www.webartigos.com/artigos/a-representacao-do-negro-em-o-menino-marrom-de-ziraldo/31289/#ixzz1z8dfPCfb
http://www.webartigos.com/artigos/a-representacao-do-negro-em-o-menino-marrom-de-ziraldo/31289/#ixzz1z8dfPCfb
http://www.webartigos.com/artigos/a-representacao-do-negro-em-o-menino-marrom-de-ziraldo/31289/#ixzz1z8dfPCfb


NOVA TAREFA DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

QUARTA TAREFA 

 Ler os capítulos: Uma nação branca?; Mudanças; 

1905... Fazenda Santa Rita: Ribeirão Preto; Oitenta a 

anos depois...; A história para trás...; A saga de um 

rei da obra O sol da Liberdade de Giselda Laporta 

Nicolelis, para estarem preparados para as questões 

que serão propostas na próxima seção. 

 Pesquise e traga nomes de filmes e obras infanto-

juvenis que apresentem o negro como personagem 

principal. Se possível, traga os filmes e as obras. 

Valor da tarefa:  

                          10 pontos para cada material entregue 

cumprindo as exigências colocadas, e respostas corretas. 

                           20 pontos por resposta correta. 

 



Fonte: 

http://www.caminhandocontando.com/2011/0

8/sorteio-de-aniversario-o-menino-

marrom.html 

PARA CONTINUAR A CONVERSA 

SEÇÃO 5- Qual é a representação do negro sob 

o olhar da História? 

Até aqui passaram vários gêneros textuais que abordaram temas que 

envolviam os negros na literatura. Como está a sua bagagem de conhecimento 

sobre este assunto? 

 

ATIVIDADE ORAL 

1. A sua visão de leitor sobre a representação do negro na literatura 

continua a mesma de antes?  

2. Partindo do fato de que houve mudança na sua visão como leitor, em 

que ela mudou? 

3. É possível desenvolver esse mesmo trabalho com crianças, leitoras 

ou apenas ouvintes? 

 

AMPLIANDO A CONVERSA 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O       

Antes de comentarmos sobre o livro é interessante saber ...             
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TEXTO 1 

Resenha sobre o livro O Menino Marrom 

Por Ana Lucia Santana 

Este livro encantador de Ziraldo revela, acima de qualquer discussão étnica ou 
racial, a profunda lealdade e amizade que se estabelece entre dois garotos: o 
menino marrom e o cor-de-rosa. Já está lançado o contraste desejado entre 
cores que jogam entre si, se mesclam e criam um colorido especial. 

E assim os amigos seguem se deparando com revelações sobre as diferentes 
colorações e grupos étnicos ao longo de seu aprendizado escolar. O autor se 
revela um ótimo narrador de histórias ao enfocar estes dois personagens. 
Evitando criar a tradicional polarização entre branco e preto, ele produz matizes 
intermediários, como o marrom e o cor-de-rosa. 

Este ardil leva o leitor a meditar sobre o verdadeiro significado destas cores; 
onde e em que elas estão presentes no mundo natural? Ele também nos revela 
que o protagonista não se importa de ser rotulado como um garoto preto. 
Contra toda e qualquer discriminação, Ziraldo o descreve como uma criança 
inteligente e muito veloz no raciocínio. O menino não só formula questões 
intrincadas, mas também é capaz de oferecer respostas surpreendentes. 

Para comprovar que a verdadeira amizade não conhece fronteiras, classes 
sociais ou etnias, o escritor cria um cúmplice de brincadeiras e um 
companheiro inseparável para o personagem principal. Trata-se do menino de 
cor clara; ambos são questionadores, simbolizam a ânsia de conhecer típica da 
infância e desenvolvem um relacionamento que independe do tom de pele, 
mas quando resolvem brigar, é para valer. Portanto, não há aqui qualquer 
demagogia ou concessão por conta das diferentes raças, e sim uma interação 
normal entre dois amigos, na qual sempre há altos e baixos. 

Os dois são inquietos e desejam conhecer o porquê de tudo, especialmente 
das cores; assim, os meninos procuram desvendar os segredos que envolvem 
o colorido da vida. Todas essas indagações e artes infantis são traduzidas de 
uma forma saborosa, despretensiosa e sagaz. Por meio de uma linguagem 
alegórica o autor produz alusões, metáforas e passagens extraordinárias. 

A temática explorada por Ziraldo pode ser amplamente trabalhada em sala de 
aula junto ao leitor infanto-juvenil; neste sentido esta obra pode colaborar com 
a indispensável discussão sobre atitudes discriminatórias e intolerância racial. 
Mas esta é uma leitura que deve ser igualmente explorada por um público mais 
maduro. 

Acima de tudo, o livro nos traz uma mensagem tocante sobre valores 
esquecidos e desprezados no mundo moderno, a amizade e a lealdade, as 
quais devem ser cultivadas desde a infância, ou corremos o risco de nunca 
mais ter outra oportunidade para conquistar amigos autênticos. 

http://www.infoescola.com/author/analuciasantana/
http://www.infoescola.com/livros/menino-marrom/
http://www.infoescola.com/livros/menino-marrom/
http://www.infoescola.com/livros/menino-marrom/
http://www.infoescola.com/livros/menino-marrom/


Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga. O autor 
é cartunista, chargista, artista plástico, dramaturgo, caricaturista, escritor, 
produtor de crônicas, desenhista, humorista, colunista e jornalista. Ele é 
responsável pela criação de uma das figuras mais famosas do universo 
literário, o Menino Maluquinho. 

Fonte: http://www.infoescola.com/livros/menino-marrom/ 

ATIVIDADES 

1. O livro O Menino Marrom do escritor Ziraldo é um dos muitos livros 

infanto-juvenis que estão a nossa disposição na literatura brasileira. 

Segundo a resenha de Ana Lucia Santana, essa obra pode “colaborar 

com a indispensável discussão sobre atitudes discriminatórias e 

intolerância racial”. Você concorda com essa afirmação? Em que ela 

pode dar essa colaboração para a discussão sobre atitudes 

discriminatórias e intolerância racial? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 TEXTO 2  

Consciência negra na literatura infanto-juvenil 

Inserir a temática negra no currículo escolar é uma forma de combater a 

discriminação, apontam especialistas. Pais e professores também podem ajudar a 

reforçar a identidade cultural de crianças e jovens negros escolhendo livros e 

brinquedos com essa temática. "Esses materiais didáticos podem ser introduzidos 

na primeira infância, quando a criança começa a brincar", diz Oswaldo, da 

Metodista. Assim a criança vai automaticamente entender e até apreciar as 

diferenças. "É preciso naturalizar esse processo", conclui. 

 

Veja a seguir uma lista de livros para crianças com protagonistas negros. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/consciencia-negra-511253.shtml


 

Menina Bonita do Laço de Fita 

Autor: Ana Maria Machado 

Faixa Etária: a partir dos 3 anos 

A autora coloca em cena, através da história de um coelho branco que se apaixona 

por uma menina negra, alguns assuntos muito debatidos nos dias de hoje, como a 

autoestima das crianças negras e a igualdade racial. 

 

Luana, A Menina Que Viu O Brasil Neném 

Autores: Oswaldo Faustino, Arthur Garcia e Aroldo Macedo 

Faixa Etária: 4 a 8 anos 

O livro conta a história de Luana, uma menina de 8 anos que adora lutar capoeira, 

e a historia do descobrimento do Brasil. Ao lado de seu berimbau mágico, ela leva 

o leitor a outras épocas e lugares e mostra o quão rica é a cultura brasileira, além 

da importância das diferentes etnias existentes por aqui. 

 

Tudo Bem Ser Diferente 

Autor: Todd Parr 

Faixa Etária: 4 a 8 anos 

A obra ensina as crianças a cultivar a paz e os bons sentimentos. O autor lida com 

as diferenças entre as pessoas de uma maneira divertida e simples, abordando 

assuntos que deixam os adultos sem resposta, como adoção, separação de pais, 

deficiências físicas e preconceitos raciais.  

 

O Menino Marrom 

Autor: Ziraldo 

Faixa Etária: a partir de 7 anos 

O Menino Marrom conta a historia da amizade entre dois meninos, um negro e um 

branco. Através da convivência aventureira dessas crianças ao longo de suas 

vidas, o autor pontua as diferenças humanas, realçando os preconceitos em 

alguns momentos.  

 

Diversidade 

Autor: Tatiana Belinky 

Faixa etária: 8 a 12 anos 

O livro mostra, através de versos, porque é importante sermos todos diferentes. A 

autora fala que não basta reconhecer que as pessoas não são iguais, é preciso 

saber respeitar as diferenças. 

 
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/consciencia-negra-511253.shtml 

 

 



ATIVIDADES 

1. O texto 2 faz menção sobre a importância de abordar a temática do 

negro e que se pode “reforçar a identidade cultural de crianças e jovens 

negros escolhendo livros e brinquedos com essa temática”. 

Use sua criatividade e escreva algumas sugestões de como se poderia 

trabalhar com a temática do negro, com embasamento em livros 

literários e infanto-juvenis, de forma lúdica. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

DESAFIO DA LEITURA 

QUESTÕES DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No capítulo “Uma nação branca?” duas personagens femininas 

são vítimas de violência. Quem são elas e que violências elas 

sofreram? 

2.  Quais foram os acontecimentos que ocorreram no capítulo 

intitulado Mudanças? 

3.  No capítulo “1905... Fazenda Santa Rita: Ribeirão Preto” traz o 

relato da cumplicidade entre a sinhá Carolina e Gangara. 

Explique esta afirmação. 

4. “Oitenta anos depois...” é o título dado pela autora ao iniciar a 

segunda parte da sua obra. Comente o que está acontecendo 

neste episódio. Quem aparece como protagonista? 

5. Carlão no capítulo “A história para trás” faz uma retrospectiva da 

história da sua linhagem. Qual é a conclusão que ele chega 

sobre o negro? 

6. Neste capítulo, “A saga de um rei” Carlão faz um rápido relato 

sobre sua vida. Sintetize em poucas palavras este relato. 



NOVA TAREFA DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

QUINTA TAREFA 

 Ler os capítulos: Voluntários..., Lembranças da guerra, O fim 

da guerra; A oitava geração da obra O sol da liberdade da 

autora Giselda Laporta Nicolelis, para estarem preparados 

para as questões que serão propostas na próxima seção. 

 Durante o encontro de hoje falou-se em trabalhar a temática 

do negro com crianças, onde inclusive foram dadas algumas 

sugestões. Para o próximo encontro, sua e equipe e você 

deverão trazer materiais para a confecção de uma ou mais 

dessas sugestões.  

Lembre que esse material deve ser de fácil confecção. Imagine 

que uma criança poderá querer confecciona-lo se gosta da sua 

sugestão. 

 

Valor da tarefa: 50 pontos 



Fonte:  http://www.buqui.com.br/ebook/o-sol-

da-liberdade-23-edicao-947706.html 

PARA CONTINUAR A CONVERSA 

SEÇÃO 6- Romance Histórico é a literatura sob 

o olhar da História? 

 

ATIVIDADE ORAL 

1. Você acabou de realizar uma leitura de um romance histórico. O livro 

O Sol da Liberdade, de Giselda Laporta Nicolelis, proporciona uma 

leitura que fala sobre a trajetória de uma família da etnia ioruba num 

espaço de tempo de cem anos. Comente sobre suas impressões 

sobre sua leitura. 

2. Pode-se afirmar que há fatos citados nesta obra que realmente 

aconteceram na História do Brasil?  

 

 

 

 

AMPLIANDO A CONVERSA 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O       

Antes de comentarmos sobre a obra é interessante saber ...             
 

 

 

 

 

 

 

Titulo: O SOL DA LIBERDADE 

Original: Edição 

Autora: Giselda Laporta Nicolelis 

Gênero: Literatura brasileira 

Editora: Editora Saraviva 

Formato: epub 

Páginas: 159 

 

O professor poderá proporcionar um tempo para que os alunos possam tecer seus 

comentários sobre a leitura fizeram da obra de Giselda Laporta Nicolelis: O sol da 

liberdade, podendo usar a técnica de exposição da mesa redonda. A troca de informações 

e de impressões sobre a leitura realizada será de grande valia para o grupo. 



Mudança de estratégia 

ATIVIDADE 

Estamos chegando ao final desta proposta de estudo e é de grande 

importância que o coloquemos em prática o que estudamos, conversamos, 

construímos juntos sobre o tema proposto, assim como passar esses 

conhecimentos para outras pessoas. 

 Proponho que usemos todo esse conhecimento e colocando a “mão na 

massa”. 

 Nesta etapa, iremos produzir materiais didáticos que terão como objetivo 

incentivar a leitura de obras que tenham como representação o negro como 

protagonista e desta forma combater a discriminação que ainda paira na 

sociedade. 

 

Algumas sugestões 

 

 

 

 Construção de quebra cabeça do desenho do menino marrom; 

 Confecção de mascaras de personagens negros pra dramatização; 

 Confecção de pulseira com trama de fios; 

 Confecção de bonequinhos negros com material reciclável. 

 

 

 

Professor, neste momento, é hora de produzir e os alunos poderão ser usar as sugestões que 

forem possíveis, trazidas por eles desafio da GINCANA. 



DESAFIO DA LEITURA 

 

QUESTÕES DA GINCANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Voluntários...” é o subtítulo do capítulo em que a entrevista com 

Carlão continua. Qual é o fato histórico que é comentado neste 

relato? Por que Carlão relembrou deste fato histórico? 

2. Várias cartas mandadas pelo filho de Carlão, contam muitas 

passagens que envolviam os pracinhas brasileiros na Segunda 

Guerra Mundial, no capítulo Lembranças de guerra. Comente sobre 

três dessas situações que chamaram sua atenção. 

3. No capítulo “O fim da guerra”, Carlão fala sobre o que aconteceu 

com seu filho e sobre o quê ocorreu com sua neta Lázara em 1969. 

O quê houve com eles? 

4. A escritora finaliza sua obra registrando dois fatos que são ao 

mesmo tempo semelhantes, mas que tomaram proporções 

diferentes devido a sua importância na História do Brasil. Quais 

foram esses fatos? O que eles apresentam de semelhança e de 

diferença? 



PARA CONCLUIR A CONVERSA 

SEÇÃO 7- Hora de mostrar o que sabemos e 

fizemos. 

 Neste momento, iremos organizar uma exposição onde serão reunidos 

todos os resultados e materiais produzidos durante o nosso trabalho, que 

envolveu a temática da representação do negro como protagonista na literatura 

brasileira sobre o olhar da História. 

ATIVIDADES 

 Serão divididas tarefas para os componentes da turma que ficarão 

responsáveis em montar setores que mostrarão os resultados do trabalho feito 

durante as oficinas. 

 O encerramento do nosso trabalho será com uma exposição aberta a 

visitação, não só a comunidade escolar como a comunidade em geral. 

 Excelente trabalho a todos! 
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Sugestões de respostas para as questões da gincana 

Seção 3 

1. Separar os prisioneiros da mesma tribo. Formando grupos de prisioneiros de tribos 

diferentes, com idiomas diferentes os impediam de planejar motim. 

2. Ação de reunir, juntar forças para através de uma revolta conseguir a liberdade. 

3. Delação, segundo o dicionário Michaelis significa: sf (lat delatione) Ação de 

delatar; denúncia. Quem denunciou foi Guilhermina, que contou a dois 

brancos vizinhos que foram à procura do juiz de paz do Curador da Sé 

que se dirigiu ao presidente da província. 

4. Os negros são capturados e mortos. 

5. A ironia é que alguns negros que foram presos, acabaram sendo 

extraditados para a África. 

6. Contar a história da vinda do sobrinho do Jean Perrier da França para o 

Brasil que se surpreende, mas com discrição o fato do seu tio se casado 

com uma negra e tendo seis filhos mulatos. 

Seção 4 

1. O nome dele é Roque. Conta que seu filho foi roubado por um 

contrabandista de escravos e levado para São Paulo. 

Lei Rio Branco. 

2. Roque era filho de Ajahi. 

3. Conta como surgiu a amizade de Roque e François. 

4. Jean e Mariana se casam devido a uma gravidez. Passa o tempo e vem 

mais dois filhos, sendo um menino e duas meninas. 

Jean resolve acompanhar Roque que irá a procura do filho sequestrado, 

pois agora era uma escravo livre. 

Fato histórico neste momento é a assinatura da Lei Áurea. 

5. São Paulo. 

6. Roque e Jean se separam, pois Roque não consegue encontrar seu filho na cidade 

de São Paulo. Passa a trabalhar em fazendas da região e continua a sua procura. 

Inicia a história de José (filho de Roque) que trabalha em uma fazenda e que 

enamora com Jana (escrava também órfã). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 5 

1. Sinhá Carolina sofre a violência psicológica, pois é obrigada a obedecer o pai, tendo que 

aceitar o casamento arranjado com Caio, filho do vizinho da fazenda. 

Jana sofre a violência psicológica e sexual por parte de Baltazar o capataz da fazenda. 

2. Carolina e forçada a se casar com Caio, o filho de Luís, amigo e vizinho do seu pai. Leva 

consigo José, Jana e Dedé. 

No mesmo dia do casamento de Carolina e Caio, casam-se junto aos negros da fazenda, 

Gangara (Jana) e Aliara (José) no dia que homenageiam São Benedito, dia 06 de janeira de 

1899. 

3. Eram tão amigas que pariam sempre na mesma época uma da outra. 

4. Inicia a entrevista com Carlão. 

O Rei Momo/85 

5. “Mas aqui o negro foi perdendo a dignidade ... (pág. 114) 

6. – É o filho caçula do casal Gangara e Aliada. 
- Sai da fazendo em Ribeirão Preto com 20 anos de idade para São Paulo. 
- Vai para São Paulo para se goleiro do time do Corintians. 
- trabalha como lavador de carros. 
- Torna-se sambista. 
- É eleito Rei Momo. 

 
Seção 6 

1. O fato histórico é a Segunda Guerra Mundial, na Itália. 

Porque o filho do Carlão foi convocado para servir como pracinha na Guerra e mandava 

cartas contando o que se passava por lá. 

2. SUGESTÕES 

 Sofrimento dos pracinhas durante a viagem de navio que durou 14 dias. 

 Armadilhas deixadas pelos alemães. Ex.: colocavam granadas e explosivos dentro 

dos cadáveres dos soldados inimigos, que quando fossem removidos, outros 

morreriam. 

 A doença chamada “pé de trincheira” (doença temida pelos fuzileiros). 

3. O filho de Carlão morreu na Guerra pouco tempo antes de ela terminar. 

4. A morte. 

Semelhança: A morte de Tancredo Neves e a morte de Carlão no mesmo dia. 

Diferenças:  (sugestão) 

Tancredo Neves Carlão 

Presidente da República Rei Momo  

branco negro 

Comoção de multidões Comoção apenas da sua 

bisneta 

 

 


