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Queridas alunas e queridos alunos da segunda série do ensino médio de 2020, 

 

 Obrigado por participarem da primeira atividade sugerida na disciplina de Português e Literaturas da 

segunda série do ensino médio. Após uma semana publicada no blog da escola, a atividade contou com 74 

respostas, de estudantes de todas as sete turmas da série. E foi avaliando essas respostas que nós, Cristiane 

e Luiz Guilherme, preparamos a nova proposta. 

 Constatamos que a maioria dos que responderam a pesquisa “Leitores do CP2 em Quarentena” leu 

algum livro nesses últimos três meses: somos 51 leitores ativos em quarentena, e 23 leitores adormecidos! 

Por isso, gostaríamos de propor que vocês escrevam a leitura que fizeram na quarentena ou, para aqueles 

que ainda não leram durante a quarentena, a leitura que tenham realizado antes da quarentena.  

 O objetivo é que vocês conheçam o que leem, o que amigos e colegas de série leem, e possam trocar 

recomendações de leitura. Para isso, vamos criar, depois de uma série de etapas, uma publicação digital que 

apresente as leituras que vocês andam fazendo. Mas vamos por partes! 

 O primeiro passo é escrever a leitura. Propomos que cada um de vocês apresente uma resenha, como 

relato pessoal de leitura, sobre um livro literário lido durante a quarentena ou, para aqueles que ainda não 

leram durante a quarentena, um livro lido antes da quarentena. O seu texto deve ser redigido em prosa, na 

norma-padrão do português brasileiro, e responder as seguintes perguntas, não necessariamente nessa 

ordem: 

1. Como você conheceu esse livro? 
2. Como você resume a forma e o conteúdo do livro? 
3. Como esse livro mudou a sua experiência de mundo? 
4. Por que você recomenda essa leitura para outros adolescentes? 

 
O texto deve apresentar até 3.000 caracteres e ser entregue via formulário online, disponível nesse 

link: https://forms.gle/R9Po6RWt1xQrtRgb8. Nós aproveitamos para recomendar leituras que fizemos 

durante a quarentena, como forma de exemplificar o trabalho proposto a vocês. Confira nossos textos nas 

próximas páginas! 

Abraços, 
Cristiane e Luiz Guilherme 

22 de junho de 2020 

https://forms.gle/R9Po6RWt1xQrtRgb8


Anexo 

1. Resenha proposta pela professora Cristiane Barbalho 

 

 Antes de falar sobre um dos livros que li durante este momento de quarentena e afastamento dos 

contatos físicos e humanos, gostaria de compartilhar como cheguei à autora da obra escolhida para este 

relato, Conceição Evaristo. Fui apresentada a ela, no meu ponto de vista tardiamente, no final de 2014, por 

meio da obra Olhos d’água, através de uma amiga também professora com quem dividia turmas na escola 

na qual era professora. Um livro curto, de contos que comecei a desfolhar despretensiosamente e que me 

tomou pela profundidade e pela singularidade das protagonistas mulheres que, embora diferentes, tinham 

a força e a luta como marcas de suas vidas. Foi um encontro arrebatador que ficou adormecido até 2019 

quando novamente um companheiro de trabalho me indicou Ponciá Vicêncio. Novamente me deparei com 

uma obra relativamente pequena, protagonizada por Ponciá e as transformações de sua personagem, dos 

seus espaços e de seus sonhos. A questão, para mim pelo menos, é que quando leio Conceição parece que 

não são apenas as personagens que se transformam. As reflexões pelas quais essas figuras femininas, 

periféricas e negras de suas narrativas passam também provocam, em alguma medida, transformações e 

reflexões em quem lê. 

 Logo após ler Ponciá, comprei outro romance de Conceição desta vez por iniciativa própria e que só 

abri para mais um processo transformador neste período de quarentena: Becos da Memória. Nesse 

romance, como a própria autora escreve, “nada é verdade, nada que está narrado em Becos da memória é 

mentira”. Trata-se de uma narrativa que nasceu em 1987/88, mas só teve a sua primeira edição publicada 

em 2006. A obra possui uma narrativa fragmentada que apresenta relatos também fragmentados da vida de 

personagens, moradores de uma favela, que estão prestes a serem retirados de seus lares pelo processo de 

desfavelização das cidades. Esses relatos ora são direcionados pela personagem Maria Nova, ora por uma 

narradora onisciente, que contam sobre solidariedade, alegria, tristeza, empatia, luta, resistência diante da 

miséria, desamparo e preconceito. São histórias que se entrecruzam, à medida que a narrativa evolui, 

demonstrando a complexidade humana, de forma simples, direta e mais uma vez profunda, intensa e 

transformadora.  

 Conceição Evaristo mostra outro lado dos personagens periféricos de uma forma única cujos conflitos 

se ampliam para a própria condição humana e nos permitem, enquanto leitores, conhecer outras histórias 

por vezes negadas e esquecidas. É um renovo de forças. E para fechar esse breve relato de leitura, fica aqui 

um pequeno fragmento de Becos: “Menina, o mundo, a vida, tudo está aí! Nossa gente não tem conseguido 

quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os 

supostamente livres de hoje, se libertam na vida de cada um de nós, que consegue viver que consegue se 

realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. 

Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter os ouvidos, os olhos e o coração abertos.” 



2. Resenha proposta pelo professor Luiz Guilherme Barbosa 

 

No começo de junho, fui ler um livro que eu não tinha exatamente me programado para ler. Às vezes, 

invento projetos de leitura para mim mesmo. Nem sempre cumpro, mas dessa vez estou conseguindo 

realizar um deles: ler livros de literaturas africanas traduzidos para o português. Quando estava na 

graduação, entre 2004 e 2007, estudei literaturas africanas de língua portuguesa, mas nunca tinha parado 

para ler clássicos africanos em outras línguas, como os do inglês: Tsitsi Dangarembga, Chinua Achebe, Ngugi 

wa Thiongo’o. Também não tinha lido escritores africanos mais recentes, como Chimamanda Ngozi Adichie. 

Foi aí que, na segunda semana de junho, topei com o livro de Igiaba Scego (pronuncia-se “Idjiába Chêgo”), 

Minha casa é onde estou. Topei entre aspas. Eu já tinha comprado o livro no começo do ano, conheci 

pesquisando autores recentes de literaturas africanas, estava na fila de leituras. Porém, enquanto estava 

lendo eu pensei muito em vocês, meus alunos. Por isso, digo que “topei” com esse livro, pois ter pensado 

nos alunos me fez olhar para ele com outros olhos. OK, mas por que gostei do livro e, além disso, pensei em 

vocês? 

Esse livro curto, que foi publicado no Brasil em 2017, não conta exatamente uma história, narra uma 

geografia. A cada capítulo, conhecemos um lugar público da cidade de Roma, um teatro, uma praça, uma 

rua. É um passeio por essa velha cidade que já foi a sede do Império Romano, onde já habitou tanta gente 

diferente e que guarda boa parte da história da Europa. Acontece que em cada um dos lugares de Roma 

visitados pelo livro Minha casa é onde estou, Igiaba e sua família viveram cenas inesquecíveis de suas vidas. 

Mais do que isso, esses lugares de Roma são cenário da vida de uma família de origem somali, na África 

oriental, que chegou exilada à cidade italiana em 1969, com as memórias e os valores de seu território de 

origem. É um pequeno livro que traça muitas linhas sobre o mapa da cidade. Igiaba, que escreve em italiano, 

nasceu em Roma, em 1974 – mulher preta retinta e europeia, revela, com as memórias romanas de sua 

família, que a África está presente na Europa, que a cidade de Roma é habitada por culturas do mundo, que 

uma cidade é formada por caminhos que dão em muitos países. Então, eu me enganei no meu objetivo: não 

li literatura africana, mas, sim, literatura afro-europeia. 

 Até aí tudo bem. Mas por que exatamente eu pensei em vocês? Tá, conhecer Roma pode ser o de 

menos (mas não é – você conhece?), e conhecer histórias africanas na cidade de Roma já deixa tudo mais 

interessante. Só que o jeito como o livro é escrito me pareceu empolgante: o estilo de Igiaba Scego parece 

uma conversa. Ágil, pop e denso, evoca a música de Chico Buarque e Nat King Cole (você conhece esse cara?), 

homenageia a grande escritora chicana Gloria Anzaldúa (você sabe o que é chicano?), compara culturas da 

Somália com culturas europeias (você sabe onde fica a Somália?), num vaivém de referências e memórias 

que está organizado de acordo com lugares de Roma. Assim, você lê um livro que é complexo naquilo que 

ele narra, mas o vocabulário e o tom do texto desejam que o leitor goste, ou seja, que seja gostoso de ler.  


