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COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II  

2º. ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

 

Aos estudantes do 2o ano do Ensino Médio,  

Um olá virtual, desejando força, saúde e tranquilidade para todos. 

Estamos propondo duas atividades diferentes, enquanto não é possível ter aula presencial e o contato do dia-a-

dia. 

Abraços fraternos a todos, 

Ana M. Ribas e Renata Silva  
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ATIVIDADE I  

 

Indicação das Fontes:  

PARENTE, José I.; Monte-Mór. Rio de Memórias. Rio de Janeiro/ RJ: Acervo Interior Produções Gávea, 

1987, 33 min.  

Disponível em: https://youtu.be/OEP2AT5CN_A  

 
O filme de José Inácio Parente e Patrícia Monte-Mór oferece um caminho interessante para refletir sobre os 

laços presente-passado, tendo como referência o contexto histórico da cidade do Rio de Janeiro como sede 

da Corte do Império do Brasil e, depois, como capital da República.  

As imagens/fotografias mostram vivências culturais que se construíram nos tempos históricos da escravidão, 

da abolição e do pós-abolição. Por isso, perceber a cidade onde vivemos como espaço por excelência de 

disputas, de lutas, de resistências, de negociações e de elaborações culturais de sujeitos históricos, sejam 

individuais e/ou coletivos, pode oferecer uma experiência diversa de aprendizagem, que vai além de visões 

estáticas de ser e estar no mundo.   

 
ADICHIE, Chimamanda Ngozi. “O perigo de uma história única", 2013. In: Por Dentro da África.  

Disponível em:  http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-perigo-de-uma-historia-unica-por-

chimamanda-adichie  

A palestra da escritora nigeriana Chimamanda enfatiza, a partir de suas vivências afetivas, os riscos que 

incorremos na afirmação/legitimação de uma narrativa histórica única e linear, uma vez que invizibiliza e/ou 

silencia as experiências/vivências do Outro e, por conseguinte, dificulta a humanização e a reelaboração de 

identidades / alteridades.  

 
Proposta da Atividade I:  

1. Assistir o documentário “Rio de Memórias” e se deixar levar por uma “tempestade” de ideias e 

descobertas.   

2. Elaborar registros dos acontecimentos, ações e/ou personagens que mais chamaram sua atenção.  

3. Como as imagens apresentadas no documentário ajudaram você a se aproximar da história da cidade 

do Rio de Janeiro?  

4. Como a narrativa do documentário pode ampliar as suas vivências individuais e coletivas?   

5. Assistir a palestra da Chimamanda e conhecer qual a proposta central da escritora negra.   

6. O que mais chamou a sua atenção na palestra da escritora nigeriana?  

7. Como você pode relacionar a proposta da escritora Chimamanda ao documentário Rio de Memórias 

para pensar a história do Brasil e, particularmente, a cidade do Rio de Janeiro, considerando o cenário 

da contemporaneidade?  

https://youtu.be/OEP2AT5CN_A
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-perigo-de-uma-historia-unica-por-chimamanda-adichie
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-perigo-de-uma-historia-unica-por-chimamanda-adichie
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ATIVIDADE II – VOCÊ É O PERSONAGEM HISTÓRICO  

Personagem  

 
Quem é você? 

Descreva.  
 
 

 

Contexto Histórico. 
Características da 
sociedade em que 

você vive. Descreva.  

 

Qual a sua 
posição/inserção na 

sociedade?  
Quais os seus 

direitos e 
obrigações? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você trabalha? 
Quais são as suas 
atividades diárias?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Você usa pinturas 
ou cosméticos?  

Você usa 
adereços/símbolos 

na cabeça?  

 

Do que você gosta? 
Que roupas você 

usa? 
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Como você se 
alimenta?  

Quais os produtos 
que você usa para 

cozinhar ou fabricar 
alimentos? 

Ou quais os 
alimentos que 
chegam na sua 

mesa?   

 
 
 
 
 

O que os seus 
familiares fazem?  

Como vocês se 
relacionam?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Qual é o seu credo 
/ritual religioso? 

Em que deuses você 
acredita? Por que 
são importantes 

para você?  

 
 
 
 
 
 
 

O que você faz para 
se divertir? Como é 

o seu lazer? 

 

 

 

 

 

 

Você participa de 
encontro / reunião 

em público 
(assembleias ou algo 

semelhante)?  
Você exerce alguma 
função de liderança?  

Se for o caso, 
descreva esse 

encontro/ reunião e 
como você participa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


