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Olá, pessoal! 

O afastamento social tem se prolongado, mas, enquanto a situação do retorno segue 

indefinida, em respeito às recomendações sanitárias da OMS, vamos continuar nos 

comunicando ainda à distância, mas não longe do afeto e do coração. Esperamos, com isso, que 

vocês consigam se manter seguros e estar próximos emocionalmente das pessoas que amam. 

Fiquem em casa, se for possível. Em breve nos veremos novamente. 

Um abraço dos professores 

Juliana, Luciano e Paula 

 

Há duas semanas, falamos sobre narrativas, foco narrativo, versões de uma história – a 

versão oficial e a versão recontada, repensada com a passagem do tempo. Agora vamos refletir 

como aquilo que lemos nas histórias pode ter um caráter mais profundo, difusor de ideias que 

não estão de acordo com as ideias e características do país onde habitamos, da cidade onde 

moramos, da gente que somos. A escritora nigeriana Chimamanda Adichie mostra o “perigo da 

história única”, quando um único modelo de vida é redistribuído como parâmetro cultural para 

diferentes culturas. Como, por exemplo, o Natal comemorado no Brasil. Você já reparou que 

esta forma de celebração em nosso país segue vários protocolos de conduta dos países do Norte, 

onde há neve e alimentos que não são naturais do Brasil? Se nunca pensou no colonialismo 

cultural, veja o vídeo a seguir, em duas versões (legendada e dublada, a sua escolha) e reflita a 

respeito. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUtLR1ZWtEY (legendado) 

https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ&t=27s (dublado) 

 

A propósito, quantas autores brasileiros você conhece? Ou você só lê autores 

estrangeiros, que são os mais vendidos nas livrarias, com estandes localizados logo na entrada 

das lojas? Você sabia que há uma vasta produção literária brasileira que ainda é desconhecida 

de muitos brasileiros? Chimamanda é uma autora negra nigeriana e, assim como ela, muitas 

autoras negras brasileiras produzem hoje. Veja o levantamento a seguir: 

https://margens.com.br/2020/06/20/especial-listamos-mais-de-100-escritoras-pretas-

brasileiras-para-voce-conhecer/ , escolha uma autora e preencha o formulário ( 

https://forms.gle/1x45os7YEbETdnES7 ), justificando sua escolha. 

Esperamos que você aproveite bastante estas atividades! 

Até mais! 
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