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1.1.1. A autora por ela mesma

Fui crescendo na vida feito planta, procurando 
pelo sol. Queria estar em lugares aquecidos por 
gente. Não precisavam ser muitos, podiam ser al-
guns, mas, tinham que ser aqueles. Percebi que as 
palavras eram mensageiras de boas e más notí-
cias, me pegavam de supetão, pregavam peças, não 

“Nasci no Rio de Janeiro em 1970. Vim 
com minha família, ainda menina, morar 
em São Paulo. Graduei-me em Psicologia, 
com aprimoramento em Psicologia Clínica e 
Hospitalar pelo Hospital do Servidor Público 
Estadual. 

Também desenvolvi trabalhos no setor 
de oftalmologia da Escola Paulista de Me-
dicina. Contribuí com pequenas histórias 
infantis para as revistas Toca e Peteca. Apai-
xonada por literatura, resolvi ousar no cami-
nho da escrita. 

Morada das Lembranças é meu romance 
de estreia.”

I. SOBRE A OBRA

I. CARTA AO PROFESSOR
Prezado professor, professora,

Morada das lembranças é uma obra voltada 
para os anos do Ensino Médio e contempla, no 
âmbito da Base Nacional Comum Curricular, os te-
mas Projetos de vida, Inquietações da juventude, 
Bullying e respeito à diferença e Diálogos com a 
sociologia e a antropologia. 

Você encontrará, nesta carta de abertura, a 
palavra da autora a respeito de si mesma, de seu 
trabalho e deste livro.

1.1. A AUTORA

uma, de fato, várias vezes era sem chão que elas 
me deixavam. Foi pela experiência nos laços de 
afeto com o outro que pude virar sujeito de minha 
própria história. Tive outros muito importantes 
em minha vida. 

As histórias sempre chegaram repletas de afe-
tos, tinham sabores, aromas, intensidades, lugares 
claros e escuros de ventania, me davam calafrios, 
despertavam medo, me faziam às vezes rir e cho-
rar ao mesmo tempo, mas era nelas, nas páginas 
dos livros, que eu queria estar. Olhava pela janela 
da alma do herói, tantas vezes anti-herói de sua 
narrativa, e pensava na minha. Como seria minha 
vida? Assim, pude experimentar meus pés em ou-
tros jardins. Ler era sempre um lugar de segurança 
e conforto. Crescer não foi fácil, mas necessário. 
Poderia até dizer que foi grande parte do cami-
nho. Sem isso, talvez não tivesse escrito Morada 
das lembranças. Precisei me encher delas para de-
pois recontá-las. 

Eu era gulosa em minhas leituras. Quando fa-
zia descobertas de um autor, novo para mim, mer-
gulhava e quase me afogava. Queria aprender sua 
literatura, me embrenhar pelas palavras grafadas 
no papel. Sentia que havia caminhado sem ver por 
muito tempo, e me perguntava: como não o/a co-
nheci antes? 

O que chamo “boa literatura” chega quando 
podemos nos abrir nela, apreendê-la, saboreá-la. 
Mesmo assim, às vezes são anos nessa labuta. Eu 
bebia nas páginas do moçambicano Mia Couto e 
me maravilhava com a maestria com que ele jun-
tava palavras formando uma orquestra afinada 
com os mais improváveis elementos. Ele brincava 
com os significados. Ele me fazia ver na escuridão. 
Sylvia Plath me enredou em suas intensidades, e 
a poesia me ajudava a apurar os sentidos, assim 
como Rilke. Sempre acreditei naquilo que os olhos 
não podem ver, portanto, naquilo que as palavras 
também, por vezes, não conseguem descrever. Me 
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identificava com as escritoras que viveram tor-
mentos em suas almas, ou que falavam da vida, 
de seus heróis como pessoas do mundo, bem pare-
cidas comigo, ordinárias, como Clarice Lispector, 
Virginia Woolf, Herta Müller, Marguerite Duras, 
entre outras tantas. 

Ler Cem anos de solidão, de Gabriel García 
Márquez, me fez ver a vida sob outra perspectiva, 
uma na qual até mesmo a dor e a solidão da espera 
podem ser infinitas. Minhas influências literárias 
nunca seguiram uma ordenação: eu me movia 
curiosa onde meus olhos estacionassem e minha 
alma se sentisse satisfeita. 

Todo o livro foi escrito à mão. Gosto disto, 
de poder rabiscar uma frase infeliz, uma pala-
vra que não cabe, alterar a ordem dos parágrafos 
inúmeras vezes, corrigir e corrigir. Tarefa infinita. 
Sempre que escrevo, tenho a sensação que meus 
dedos correm melhor segurando uma caneta no 
papel do que no teclado, apesar de, num segun-
do momento, precisar me render a ele. Morada 
das lembranças, a princípio, era um conto. Uma 
história curta, rasgada, com certa tensão. Conta-
va da tensão vivida numa fuga no meio de uma 
revolução sangrenta. Porém, quanto mais mexia, 
mais palavras brotavam prontas a contar algo 
além. Assim, os capítulos foram nascendo fora 
de ordem e ganhando forma. Escrever esse livro 
foi uma forma amorosa de retribuir um lugar ao 
sol que recebi na infância. Eu queria contar não 
só a memória que trazia em mim das histórias 
roubadas de minha avó, mas a memória de todos 
aqueles que não puderam colocar em palavras o 
que viveram. Desejava significar novas palavras, 
queria que o leitor pudesse sentir, em sua boca, 
o gosto da sopa na noite gelada, da fome que a 
menina sentia arder na barriga, no escuro convés 
do navio, o pavor de ser descoberta debaixo das 
saias de sua mãe. E, pior ainda, a dor de perder 
a mãe em um país desconhecido, em uma casa 

em que não eram bem-vindos. Era isto o que eu 
gostaria: que o leitor pudesse me acompanhar por 
ali, pensar como a vida pode ser diferente às vezes, 
mas não é, e, com isso, colocá-la em perspectiva. 
Espero que os viajantes que resolvam se lançar na 
leitura da Morada das lembranças encontrem algo 
especial nas páginas de patchwork e nas palavras 
da menina Miha.

Forte abraço,
Daniella Bauer

2. A OBRA

2.1. APRESENTAÇÃO DA OBRA

Pelos olhos de uma menina inicialmente as-
sustada, mas bastante corajosa, o leitor acompa-
nhará, em Morada das lembranças, a trajetória de 
uma atordoada família judia que, em 1920, em 
plena Revolução Russa, viu-se obrigada a deixar 
para trás tudo o que conhecia para empreender 
uma audaciosa fuga rumo a um país longínquo 
chamado Brasil. 

Durante o percurso, a protagonista, garota 
cheia de perplexidades e reflexões, percorrerá 
uma tortuosa jornada, enfrentando desconfortos 
e preconceitos. 

Aos poucos, ela amadurecerá – ainda que à 
força de duras experiências. Com uma nova iden-
tidade construída para se adaptar ao novo lar, ela 
se verá indagando o mundo, as pessoas e os pro-
blemas que a circundam. 

Muitas das perguntas da personagem, entre-
tanto, permanecerão sem resposta. Pode ser que 
a chave da “morada” seja esta: sentir o rumo da 
existência, permitir-se lidar com cada situação da 
melhor forma possível, mas sem grandes expecta-
tivas. Assim é o livro de Daniella Bauer: imbuído 
de feminilidade, ele é capaz de despertar, no leitor, 
indagações sobre o viver. 
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Professor(a), neste manual você tem orien-
tações para entender essa bela obra e trabalhá-
-la com seus alunos do Ensino Médio. Há con-
textualizações sociais e históricas que formam o  
background do enredo, bem como questões per-
tinentes ao mundo de há cem anos e ao de nossa 
contemporaneidade. Dentre elas, algumas são ur-
gentes, como a problemática dos refugiados e dos 
imigrantes, o desrespeito aos direitos da mulher, 
a presença da violência e do bullying na infância, 
a prostituição das recém-chegadas estrangeiras, 
além dos preconceitos raciais, étnicos e religiosos. 

Morada das lembranças foi ganhador do Prê-
mio Glória Pondé da Biblioteca Nacional e rece-
beu o selo Altamente Recomendável da Fundação 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Do ponto de 
vista formal, o livro tem 216 páginas. Há uma 
carta ao leitor, que o convida a embarcar na nar-
rativa. Como epígrafe, há um poema da escritora 
polonesa Wislawa Szymborska. Em seguida, vem 
uma apresentação da obra, escrita pela psicóloga 
Mônica Guttmann. No sumário, o leitor encon-
trará um prólogo, a menção dos títulos dos oito 
capítulos, um texto final informativo sobre as 
polacas, escrito por Margareth Rago, professora 
especializada em feminismo e um paratexto final, 
com considerações sobre a narrativa. 

2.2. ESTILO E GÊNERO LITERÁRIO

2.2.1. Estilo

O estilo do romance é juvenil contemporâneo.  
A prosa de Daniella Bauer é delicada e cheia de 
matizes sinestésicos, os quais levam o leitor a 
uma experiência estética que mescla o olfativo e 
o visual narrativa afora. É o caso dos tons de cinza 
e gris, a brancura do frio, o cinéreo do inverno 
russo, os cheiros infindáveis: bons e ruins, capazes 
de trazer lembranças positivas ou desagradáveis. 

Com uma cadência melancólica e intimista, a 
obra vai envolvendo o leitor em capítulos que se 
mostram também como questionamentos existen-
cialistas. 

O estilo da autora segue por páginas entremea-
das por ilustrações de bordados, as quais farão sen-
tido quando o leitor chegar ao desfecho da leitura.

Assim como uma peça bordada, pode-se dizer 
que Morada das lembranças vai tecendo sua forma 
e seus contornos, deixando-se entrever, daqui e 
dali, descobertas, dúvidas, decepções e pequenos 
encantos do dia a dia. 

Ao mesmo tempo, há uma forte carga de 
feminilidade na escrita, que tem a ver justamente 
com o ponto de vista de uma garota dividida entre 
duas mulheres extremas: a mãe e a avó. 

2.2.2. O romance como gênero narrativo

O gênero literário narrativo de Morada das 
lembranças é o romance.

Primeiramente, vamos nos lembrar que “ro-
mance” não é necessariamente uma história que 
tenha um par amoroso. Romance, para a litera-
tura, é um gênero literário que depende de uma 
forma. Aliás, ele é a forma mais conhecida e po-
pular na literatura ocidental, pelo menos a par-
tir do século XIX, quando se tornou predileção 
da classe burguesa em ascensão, tanto na Europa 
quanto na América anglo-saxônica. E obras clás-
sicas como Memórias póstumas de Brás Cubas, 

Você sabia?
A obra considerada o primeiro romance 

moderno é Dom Quixote de la Mancha, de 
Cervantes, publicada em 1600. É um livro 
que não deixa de homenagear as novelas 
de cavalaria medievais, precursoras dos 
romances de nossos dias.
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Guerra e paz, Vidas secas, O sorriso do lagarto não 
têm casais idílicos. Assim também é com Morada 
das lembranças.

E qual é a forma principal de um romance? 
Primeiramente, trata-se de uma narrativa escri-

ta em prosa, o que, historicamente, se vincula às 
novelas de cavalaria da Idade Média. 

Por outro lado, podemos dizer que o romance 
é um gênero que privilegia a experiência humana a 
partir da chegada da Modernidade, da Revolução 
Burguesa e da Revolução Industrial. Grandes nar-
rativas artísticas desde então têm se dado por meio 
do romance. E é muito comum que filmes, novelas 
televisivas e séries tenham sido adaptados a partir 
de romances. 

Na literatura juvenil, o romance também fez 
história e representa boa parte dos livros voltados a 
essa faixa etária.

Características do romance
Professor(a), no Ensino Médio, os alunos apren-

dem (ou reforçam o aprendizado, caso tenham es-
tudado esse conteúdo em anos anteriores) sobre os 
principais gêneros literários. Dentre eles, o romance. 
Também, pouco a pouco, os estudantes começam a 
lidar com as principais diferenças entre os gêneros: 
verificam que o conto tem uma narrativa que cos-
tuma ser bem mais curta do que a de um romance 
e, enquanto o primeiro gira em torno de uma ideia 
principal, o segundo pode se desdobrar em ideias 
secundárias com muito mais personagens. 

A narrativa de um romance é longa, se compara-
da com a de um conto ou crônica. Por isso, é comum 
sua divisão em partes e/ou em capítulos. Existe um 
eixo principal, ou seja, uma história que predomi-
nará em relação a percursos e eventos subjacentes. 
Assim, um romance traz histórias secundárias que 
podem se entrelaçar à trama predominante. 

Também é comum que um romance tenha mais 
personagens do que um conto, por exemplo. 

Além disso, a ambientação temporal de um 
romance pode ser muito ampla: pensemos na tri-
logia seriada O tempo e o vento, de Érico Veríssimo, 
que retrata várias gerações do sul do Brasil. 

A ambientação temporal pode ser linear ou 
não, com um caráter objetivo ou subjetivo – des-
ta forma, a obra pode estar atrelada ao tempo 
cronológico, ao tempo próprio da vida interna 
de determinado personagem, ou a ambos. 

Já a ambientação espacial diz respeito ao es-
paço, ou seja, aos lugares em que as ações serão 
desenvolvidas. 

A história que um romance conta se chama 
enredo ou trama – ou seja, o encadeamento de 
eventos. Mas muitas vezes o enredo não importa 
tanto quanto, por exemplo, a forma – esteticamente 
falando – com que a história é contada. É o caso 
de A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, e 
Ulisses, de James Joyce.

Em geral, os personagens de um romance se 
dividem em protagonista(s), antagonista(s) e 
coadjuvante(s) – que são os secundários, e esse 
número é sempre relativo, a depender de cada obra.

Tipos de romances
Os romances podem ser classificados em ti-

pos. Em qual deles se enquadra Morada das lem-
branças? Por um lado, podemos associar a obra 
de Daniella Bauer a um romance histórico mais 
intimista, com um sabor confessional, quase de 
um diário. Neste sentido, ele seria também um 
romance psicológico.

Um romance histórico ou de época é aque-
le em que as ações são ambientadas em um certo 
período histórico. Exemplos clássicos seriam As 
minas de prata, de José de Alencar, Os três mos-
queteiros, de Alexandre Dumas, Anna Karenina, de 
Liev Tolstói, e Feliz ano novo, de Rubem Fonseca.

O romance psicológico busca adentrar a cons-
ciência dos personagens mediante o narrador em 
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primeira pessoa, e quase sempre está imbuído de 
muitas reflexões, constatações, perplexidades. Ou 
seja, de “vida interior”. Podemos considerar, nesta 
classificação, obras como Angústia, de Graciliano Ra-
mos, e A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector.

Existem ainda outras denominações para 
os tipos de romance. Por exemplo: romance de 
formação, que é aquele que trata da vida e do ama-
durecimento de um personagem (Oliver Twist, de 
Charles Dickens, Jane Eyre, de Charlotte Brontë e O 
ateneu, de Raul Pompeia). Neste tipo, são comuns 
personagens crianças ou adolescentes que entram 
pela fase adulta e, às vezes, chegam até a velhice. 

Já Macunaíma e Memórias de um sargento de 
milícias seriam exemplos de romances picarescos, 
nos quais há a presença de um anti-herói que tenta 
burlar o status quo e propõe muitas críticas sociais.

O romance regional ou regionalista é aquele 
em que o espaço está muito bem caracterizado pela 
cor local. No caso da literatura brasileira, obras re-
gionalistas costumam privilegiar a vida rural, cai-
pira e sertaneja. É o caso de O seminarista, de Ber-
nardo Guimarães, e O gaúcho, de José de Alencar. 

Cor local 
A cor local é um conceito-chave em li-

teratura e diz respeito à presença de carac-
terísticas muito específicas de determinados 
lugares e épocas. Aí se incluem os persona-
gens, suas vestimentas e linguajares; os usos, 
costumes e comportamentos de um dado pe-
ríodo histórico; as formas de socialização, os 
meios de transporte, a topografia, etc.

Pode-se mencionar ainda o romance 
urbano ou social (a exemplo de Senhora, 
de José de Alencar e A Moreninha, de Joa-
quim Manuel de Macedo) e o indianista ou 
indigenista (como é o caso de várias obras de 
José de Alencar).

Do romanço ao romance
Enquanto, em espanhol, ficamos com no-

vela e, em inglês, novel, nossa língua empre-
ga a herança do polivalente termo medieval 
romanço. Um romanço podia ser simples-
mente uma das línguas usadas pelos povos 
que foram submetidos, durante séculos, ao 
Império Romano, línguas estas mescladas 
ao latim. Também chamavam de romanço 
as escritas populares, cheias de aventuras e 
imaginação. Porém, só no século XVIII é que 
“romance” passou a se referir ao gênero lite-
rário conforme o entendemos hoje e, como 
isso coincidiu com o surgimento da escola 
do Romantismo – sempre dada a amores 
impossíveis e a veleidades –, as pessoas ten-
deram a associar qualquer romance a uma 
história que tivesse um casal que passaria 
por peripécias e sofrimentos na busca de 
permanecer junto. 

Literatura de folhetim
O romance brasileiro nasceu no sécu-

lo XIX com O filho do pescador, de Antô-
nio Gonçalves Teixeira e Sousa (1843). Em 
grande medida, como na Europa, nossos 
romances surgiram como uma literatura 
de folhetim, ou seja, um conjunto amplo 
de histórias publicadas em capítulos de jor-
nais da época, muitas vezes ansiosamente 
esperados por leitoras burguesas e casadoi-
ras que torciam pelo feliz desfecho entre o 
“guapo mocetão” e a donzela filha do fa-
zendeiro ou residente da corte. Ou seja, o 
romance, como gênero literário, está histo-
ricamente vinculado a uma classe burguesa 
em ascensão.
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Usualmente, os romances brasileiros costu-
mam receber denominações de acordo com o 
estilo de época: temos, assim, romances român-
ticos, realistas, naturalistas, modernistas, etc. 
Porém, essas delimitações são propostas para fi-
nalidades muitas vezes didáticas, pois sempre há 
obras que dialogam com uma ou mais escolas ao 
mesmo tempo. Por exemplo: O mulato, de Aluí-
sio Azevedo, costuma ser classificado dentro dos 
cânones das escolas realista e naturalista.

Existem também outras classificações, mas 
são sempre insuficientes para abarcar a amplitude 
do gênero e as temáticas percorridas, a exemplo 
de romance fantástico, romance policial, romance 
noir, romance psicológico, romance “água com 
açúcar”, romance erótico, etc. Na literatura dos 
Estados Unidos, existem até mesmo as siglas YA 
(young adult) e NA (new adult), específicas para 
uma classificação quanto às faixas etárias dos lei-
tores: a primeira se volta para o público de 14 a 
21 anos e, a segunda, para os jovens de 19 a 25.

E por que tanta dificuldade para delimitar o 
que é o romance? Porque se trata de um gênero li-
terário ainda em formação: ele é muito jovem, ao 
contrário da epopeia, por exemplo, que remonta 
à Antiguidade clássica.

2.2.2.1. O romance histórico e romance 
psicológico como subgêneros narrativos

Como foi mencionado, o romance histórico 
busca tratar de fatos, eventos e situações que acon-
teceram e que fazem parte da chamada “realidade” 
e seus registros. Por isso, mesmo que existam per-
sonagens totalmente fictícios, em geral os roman-
ces deste subgênero mantêm certa conformidade 
com documentos, pesquisas e dados históricos. Já 
o romance psicológico explora a profundidade 
subjetiva dos personagens, muitas vezes optando 
pela ambientação temporal psicológica.

É nesse contexto dos subgêneros narrativos 
que Morada das lembranças se enquadra. 

A origem dos romances históricos
Tende-se a demarcar o surgimento do romance 

histórico no século XIX, quando o escritor escocês 
Walter Scott escreveu seu robusto Ivanhoé (1820), 
que aborda as lutas medievais entre os saxões e os 
normandos. A obra se tornou um clássico. No Bra-
sil, podemos considerar José de Alencar um dos 
primeiros autores a trabalharem nessa perspectiva, 
uma vez que seus livros de temática indianista ilus-
tram muito bem as questões brasileiras abordadas 
pelo escritor cearense: não há apenas informação 
histórica, mas também a presença da chamada cor 
local, bem como a evocação do passado. A trama 
de Iracema, por exemplo, se passa duzentos anos 
antes de sua escrita.

Alguns autores brasileiros e seus respectivos 
romances históricos:
• Márcio Souza: Mad Maria (1980);
• Dinah Silveira de Queiroz: A muralha (1954);
• João Ubaldo Ribeiro: Viva o povo brasileiro 

(1984);
• Ana Miranda: Boca do Inferno (1989);
• Miguel Sanches Neto: A máquina de madeira 

(2012);
• Marco Lucchesi: O bibliotecário do imperador 

(2013);
• Alberto A. Reis: Em breve tudo será mistério 

e cinza (2013);
• Samir Machado de Machado: Quatro sol-

dados (2013).

A diferença entre um romance histórico 
tradicional e um romance histórico contem-
porâneo é que, no primeiro, existe comumente 
um desejo de valorizar o passado. No segundo, há 
maior presença de uma postura crítica e reflexiva 
sobre os fatos e personagens abordados. Ou seja, a 
“verdade”, sobretudo a partir da segunda metade 
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terra, temos a figura de Emily Brontë e seu O morro 
dos ventos uivantes. Já o irlandês James Joyce, com 
sua obra peculiar, é outra página importante dessa 
modalidade de prosa. 

Todos esses autores têm sido muito estudados 
em grupos e eventos ligados à psicanálise, sobretu-
do a partir dos anos de 1960, quando os trabalhos 
de Freud e Lacan já faziam parte dos cursos de 
literatura em vários países do Ocidente. Podemos 
dizer que foi a partir dessa década, sobretudo, que 
os brasileiros enveredaram por esse subgênero li-
terário (a exemplo de Cléo e Daniel, de Roberto 
Freire, que se transformou em filme homônimo 
em 1970). 

Também são inegáveis as contribuições das 
obras de João Guimarães Rosa e Clarice Lispector.

do século XIX, passou a ser um conceito e uma 
categoria absolutamente questionável. Lembremo-
-nos dos “mestres da suspeita”: Friedrich Nietzsche, 
Karl Marx e Sigmund Freud, que influenciaram de 
tal maneira o pensamento filosófico, histórico e 
político do mundo que podemos dizer que, depois 
deles, jamais fomos os mesmos.

Morada das lembranças é, evidentemente, um 
romance histórico contemporâneo, que envelopa 
eventos históricos na subjetividade narrativa da 
protagonista, sempre imersa em seus pensamen-
tos e dúvidas.

A origem dos romances psicológicos
Como o nome indica, o romance psicológico 

traz muito da “psicologia” do personagem. Não por 
acaso, no século XIX é que se afirmou esse tipo de 
escrita, que estava alinhada a estudos do psiquis-
mo humano que ganhavam notoriedade. Também 
pode-se considerar, por outra angulação, que a pre-
dominância de uma sociedade que valoriza o in-
divíduo e, de forma extrema, incentiva até mesmo 
o narcisismo, propiciou uma cultura do eu que se 
reflete nas produções culturais.

De forma geral, a psicanálise de Sigmund 
Freud influenciou muitos escritores, que passaram 
a buscar mais profundidade e complexidade em 
seus personagens – haja vista a enorme afinidade 
dos surrealistas com o pai da psicanálise. Daí vie-
ram muitas obras com um tipo de voz interior, 
quase um monólogo, o que se mostrava fundamen-
tal para alicerçar esse tipo de narrativa. Pode-se 
dizer que o romance psicológico valoriza o “pen-
samento do personagem” – por isso mesmo, há o 
uso constante da primeira pessoa.

Porém, é difícil precisar a origem desse tipo de 
romance: o francês Choderlos de Laclos publicou, 
em 1782, Ligações perigosas, um tipo de livro epis-
tolar e intimista. Mas, sem dúvida, o russo Fiódor 
Dostoiévski, com Memórias do subsolo e Crime e 
castigo, é um dos principais precursores. Na Ingla-

Alguns autores brasileiros e seus romances 
psicológicos:
• Machado de Assis: Dom Casmurro, Memó-

rias póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó, Me-
morial de Aires, Quincas Borba;

• Graciliano Ramos: Angústia, Vidas secas, In-
fância, Insônia, Memórias do cárcere;

• Clarice Lispector: Perto do coração selvagem, 
A hora da estrela, A maçã no escuro, A paixão 
segundo G.H;

• Lygia Fagundes Telles: As meninas.

2.3. CONSTRUÇÃO DO NARRADOR

Na obra Morada das lembranças, o narrador 
empregado é o de primeira pessoa, como se pode 
verificar no excerto a seguir: “Mas aquela menina 
minha, nascida um pouco de mim, filha de meu 
filho, a confidente, a escutadora atenta, minha he-
rança, ela ficaria” (p. 191). Ou ainda em: 

1 Sempre que houver indicação de página sem referência à obra significa 
que o livro em questão é Morada das lembranças.
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Sempre fui parecida com meu pai. Apesar de pos-
suir alguns traços de minha mãe, o cabelo como o seu, 
meu modo de andar, a habilidade manual para a cos-
tura, minha personalidade e minha força de espírito 
eram muito semelhantes às dele. (p. 132)

A protagonista, no primeiro capítulo, começa 
por descrever a fuga que ela, a mãe e o irmão bebê 
empreenderam para sair da Rússia. De lá em dian-
te, toda a narrativa será costurada pela subjetivi-
dade da garota.

depois morre de tuberculose aos 34 anos. O irmão 
Benjamin, apelidado “Benji”, é descrito na mes-
ma página como “um bebê gorducho de quase um 
ano” com “olhos azuis da cor de um dia de céu 
claro e pele branquinha com uma fina penugem 
loira de cachos por baixo da touca”. Ele era a alegria 
da vida da protagonista. 

Em seguida, a narradora descreve a si mesma, 
evocando o passado: “uma menina de sete anos, ain-
da escondida sob a saia de minha mãe”. Seu nome 
aparece apenas em um momento na história, pelas 
palavras de seu irmão, mais ao final da narrativa: 
“— Miha, o Benjamim de quem você cuidou e que 
conheceu não existe mais, aquele morreu.” (p.183); 
até então, não conhecíamos seu verdadeiro nome. 
Na página 118, ela informa que teve de mudar de 
identidade ao chegar ao Brasil: “Tornei-me Maria. 
Pessoa comum, indeterminada”. E adiante: “Uma 
Maria pode ser qualquer coisa. Pode ser uma Maria 
vai com as outras e perder-se de si (…)” (p. 119). 

O homem que auxilia na fuga, cuja relação com 
a mãe da protagonista não fica muito clara – pode-
ria de fato ser só o melhor amigo de infância dela, 
mas também um namorado –, se chamava Alexei 
e era um judeu muito rico. Já o pai da garota tinha 
sido vendedor de livros, homem de muita cultura 
(p. 57), um sujeito tranquilo, “manso” (p. 61), as-
sassinado aos trinta e oito anos (p. 98). 

Pérola era a avó terrível que morava no Rio 
de Janeiro, na casa onde a protagonista, a mãe e o 
irmão foram morar: “Ela era enorme e assustadora, 
com um nariz fino que apontava para baixo, mãos 
grandes e gordas que seguravam uma pequena 
bolsinha preta, mais parecia uma bruxa (…)” (p. 
116). E: “Minha avó era uma mulher dura, cheia de 
exigências e urgências (…)” (p. 131). A narradora 
também deixa indícios de que aquela senhora não 
tinha boa índole e era interesseira (“Como poderia 
confiar em uma avó que queria que minha mãe 
se prostituísse?”, p. 134; “Nos olhos de minha avó 

Principais tipos de narrador:
• Narrador-personagem (1a pessoa): é o que 

participa do enredo por ele mesmo narrado. 
Por isso, os verbos estão flexionados na 1ª 
pessoa do discurso. 

• Narrador-onisciente (3a pessoa): ele não par-
ticipa da história, mas conhece tanto o pas-
sado quanto o futuro, além dos “pensamen-
tos” dos personagens. Os verbos empregados 
estão flexionados na 3ª pessoa do discurso. 

• Narrador-observador (3a pessoa): ele não 
participa da história e nada sabe sobre o 
futuro ou o que os personagens “pensam”.  
É “externo” e não conhecido pelos persona-
gens. Os verbos empregados estão flexiona-
dos na 3a pessoa do discurso.

2.4. CONSTRUÇÃO DOS 
PERSONAGENS

Os personagens vão aparecendo mediante a 
narrativa da protagonista, e é só por ela que pode-
mos conhecer cada um deles. 

No capítulo “Eu e ela”, vem uma primeira des-
crição da mãe, Mahena: “(…) uma moça jovem, 
com olhos vivos e brilhantes de um azul profundo 
da cor do céu em noite sem estrelas, corpo robus-
to, grandes seios e cintura pequena” (p. 49), que 
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só enxerguei desprezo e desconsideração”, p. 150), 
além de querer que filha e neta se tornassem ca-
tólicas para serem mais bem aceitas na sociedade 
carioca. Com o passar do tempo, a condição física 
de Pérola vai se agravando até um quadro sério 
de diabetes: “Com seu corpo largo e gordo, fazia 
poucas coisas e com dificuldade. Ela comia cada 
dia mais, muitos doces, tomava bebidas geladas 
açucaradas e álcool. Fumava desenfreadamente 
(…)” (p. 170). 

A narradora ainda vai mencionar, no relato de 
suas memórias, a carinhosa professora chamada 
Rosa e as únicas colegas que não a rejeitavam na 
escola, Gessi e Rosália – duas meninas tímidas. 
O coronel Henrique, por sua vez, amigo da avó, 
era “(…) um homem duro e extremamente rude, 
desprovido de afeto (…)” (p. 178).

O livro tem seu desfecho com a narradora en-
velhecida: em um salto do tempo mediado pelo 
ato de bordar, ela encontra a si mesma contando 
histórias para a neta.

2.5. AMBIENTAÇÃO 

O livro tem cinco ambientações espaciais e físi-
cas básicas: a primeira é a Rússia gelada, represen-
tada pela cidade de Odessa, cidade às margens do 
mar Negro que hoje pertence à Ucrânia. A narra-
dora assim a descreve: “Minha cidade, que, apesar 
de quase ser considerada uma cidade europeia, res-
pirava várias culturas e falava mais de um idioma, 
entrou em guerra e perdeu seus princípios” (p. 71). 

A segunda ambientação é o trem que levará 
a protagonista, sua mãe e irmão para a Polônia, 
país em que permanecerão um tempo na casa do 
amigo Alexei – a terceira ambientação. De lá, vão 
embarcar no porto Gdansk, às margens do mar 
Báltico, para rumarem para o Brasil. A experiência 
no navio é a quarta ambientação. A quinta é a casa 
da avó Pérola, no Rio de Janeiro. 

2.6. TEMPO DA NARRATIVA

A narrativa ganha corpo no início de 1920, 
quando a protagonista narra as lembranças da fuga 
com a mãe e com o irmão da cidade de Odessa em 
uma noite gelada de paisagens cinzentas. Não há 
referências temporais muito precisas desde então. 
A marcação da passagem do tempo se dará pelo 
envelhecimento dos personagens e por certas men-
ções, como a morte da mãe e a ida do irmão para 
um colégio militar. 

Uma grande lacuna – estratégia narrativa – co-
locará a protagonista no tempo presente ao final 
da trama, quando ela aparece bordando ao lado de 
uma neta que lhe faz várias perguntas.

O enredo é um grande flashback.

Por conta da guerra, Odessa foi assola-
da por uma fome terrível entre 1921 e 1922. 
Nesse período, lá também foram assassina-
dos cerca de trezentos mil judeus.
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II. PROPOSTAS DE 
ATIVIDADES

1. PRÉ-LEITURA, LEITURA E 
PÓS-LEITURA

PRÉ-LEITURA

Professor(a), antes de estimular os alunos a le-
rem o livro, faça com eles uma breve contextuali-
zação sobre a Revolução Russa de 1917 e suas con-
sequências, bem como de outros temas que você 
reconheça como pertinentes, de forma a despertar 
o interesse dos alunos para a leitura. Você encon-
trará o texto “A Revolução de 1917” na seção Apro-
fundamento, p. 27. Essa contextualização pode ser 
realizada em parceria com outros professores de 
ciências humanas, como História, Geografia ou 
Sociologia. 

LEITURA

A leitura do livro tem sua densidade e, para 
isso, os alunos devem ficar pelo menos uma sema-
na com a obra para que possam não apenas lê-la, 
mas também se inteirar do contexto histórico cir-
cunscrito ao enredo. 

Durante o período em que estiverem lendo, 
faça perguntas durante as aulas sobre as impressões 
que estão tendo do enredo. Assim, você também 
sentirá como é a recepção da obra e de que maneira 
os estudantes se envolvem com a história.

PÓS-LEITURA

Professor(a), no Ensino Médio, todo momento 
de pós-leitura de um livro deve se voltar ao exer-
cício da capacidade crítica, expressiva e avaliativa 
dos alunos. Como jovens, eles podem ser opina-
tivos e terem suas preferências de uma maneira 
muito clara, mas nem sempre conseguem expres-
sá-las a contento. Portanto, a melhor maneira de 
realizar esse encontro é solicitando que todos fa-

çam comentários de maneira espontânea, porém, 
com um mínimo de direção de sua parte, como 
orientador(a). 

Pense em estabelecer previamente alguns cri-
térios que os estudantes devem analisar ao lerem 
a obra, mas, ao mesmo tempo, fuja de algo muito 
didático, como fichamentos e resumos. A leitura 
literária deve ser um momento de fruição e, se os 
adolescentes forem fazê-la pensando em uma pro-
va ou exame, não será tão prazerosa.

No dia em que promover um primeiro debate 
sobre o livro, explique que não basta dizerem se 
gostaram ou não. Os comentários têm de ir além 
do gosto pessoal: devem refletir algo da própria 
personalidade de quem leu a obra. 

Revise com a turma termos e expressões espe-
cíficos para a argumentação literária: “no aspecto 
da narrativa, o que me chamou a atenção foi…”, 
“quanto ao estilo do autor, eu acredito que…”, “em 
termos de romance histórico, esse livro me atraiu 
porque…”. 

As atividades a seguir consideram que os 
alunos já leram a obra. São, portanto, atividades 
complementares e vão funcionar a partir da leitura 
realizada. O objetivo é envolver ainda mais os alu-
nos com o romance. As Atividades 1 são voltadas 
à área de Linguagens e suas tecnologias e Língua 
Portuguesa. Já as Atividades 2 voltam-se a uma 
abordagem interdisciplinar.

2. PROPOSTAS DE ATIVIDADES 1:  
LINGUAGENS E SUAS 
TECNOLOGIAS

As propostas aqui dispostas têm o objetivo de 
explorar as diferentes possibilidades da obra con-
siderando que a apreciação estética é “significativa 
para a constituição de identidades, a vivência de 
processos criativos, o reconhecimento da diversi-
dade e da multiculturalidade e a expressão de sen-
timentos e emoções” (BNCC, p.489). 
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O mais importante é a troca de percepções, o 
compartilhamento de pontos de vista, o desenvol-
vimento da capacidade crítica e reflexiva, argu-
mentativa e inferencial e o contato com referên-
cias estéticas. Assim, será possível “(EM13LP46) 
Compartilhar sentidos construídos na leitura/
escuta 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” 
(BNCC, p.525).

O momento mais oportuno para desenvolver 
as atividades a seguir é na pós-leitura, já que se 
trata de atividades complementares, com o objetivo 
de envolver ainda mais os alunos com o romance. 
No entanto, elas podem ser adaptadas para a rea-
lidade de cada turma/escola: se o/a professor(a) 
considerar oportuno, pode-se propor a atividade 
“Refugiados no Brasil” no momento de pré-leitu-
ra, para estimular e despertar a curiosidade dos 
estudantes para a leitura. Outra atividade, como a 
“O encouraçado Potemkin”, pode ser desenvolvida 
durante a leitura da turma: basta que os professores 
combinem que, até determinada data, todos devem 
ter lido os primeiros capítulos, que dizem respeito 
à fuga da Rússia.

2.1. ATIVIDADE: REFUGIADOS NO 
BRASIL

Esta atividade contempla, em especial, a se-
guinte competência e habilidade da área de Lin-
guagens e suas tecnologias da BNCC do Ensino 
Médio:

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Compreender o funcionamento das 
diferentes linguagens e práticas (artísticas, 
corporais e verbais) e mobilizar esses

conhecimentos na recepção e produção de 
discursos nos diferentes campos de atuação 
social e nas diversas mídias, para ampliar as 
formas de participação social, o 
entendimento e as possibilidades de 
explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

HABILIDADE

(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias como 
forma de ampliar as possibilidades de 
explicação e interpretação crítica da/na 
realidade.

Morada das lembranças permite que seja abor-
dada com os alunos a questão dos refugiados, tão 
presente em nosso país. Relembre com eles algu-
mas das passagens do livro quando a protagonista, 
sua mãe e seu irmão chegam ao Brasil. Em seguida, 
proponha uma visita virtual ao Museu da Imigra-
ção no site: https://museudaimigracao.org.br/.

Indague aos estudantes quais deles são prove-
nientes de famílias de imigrantes. Deixe que falem 
um pouco sobre suas histórias de vida. Também 
aproveite para ler com eles o texto “Imigrantes e 
refugiados: qual a diferença?”, que consta na seção 
“Aprofundamento”, página 28. Esse texto pode in-
clusive ser motivador para esta atividade.

Em seguida, você vai sugerir que a turma se di-
vida em grupos. Cada grupo estudará questões es-
pecíficas de determinadas etnias ou nacionalidades 
de refugiados que vieram para o Brasil. Para tanto, 
vão comparar reportagens que eles próprios pes-
quisarão na internet. Os alunos podem tanto se cir-
cunscrever a matérias publicadas dentro do recorte 
temporal de um ano, por exemplo, quanto trabalhar 
especificamente com uma nacionalidade: haitianos, 
sírios, congoleses, nigerianos, etc., e sua presença 
no Brasil no decorrer de alguns anos. Se os alunos 

https://museudaimigracao.org.br/
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conhecerem algum vizinho e/ou familiar que seja 
imigrante, pode ser interessante entrevistá-lo.

Durante a pesquisa e a leitura do material in-
formativo midiático, os grupos também deverão 
preparar, por escrito, uma análise coletiva sobre a 
situação de cada etnia ou grupo estudado, comen-
tando a situação que os fez buscar refúgio no Brasil 
e de que maneira eles são legalmente amparados 
em nosso país. 

A atividade se dará por satisfeita com a apre-
sentação dos relatos durante uma aula, proporcio-
nando um debate sobre o fenômeno dos refugia-
dos no mundo e seu impacto no Brasil de nossos 
tempos.

2.2. ATIVIDADE: CINEMA –  
O ENCOURAÇADO POTEMKIN

Esta atividade contempla, em especial, a se-
guinte competência e habilidade da área de Lin-
guagens e suas tecnologias da BNCC do Ensino 
Médio:

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2

Compreender os processos identitários, con-
flitos e relações de poder que permeiam as 
práticas sociais de linguagem, respeitar as 
diversidades, a pluralidade de ideias e posi-
ções e atuar socialmente com base em prin-
cípios e valores assentados na democracia, 
na igualdade e nos Direitos Humanos, exerci-
tando a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, e combatendo pre-
conceitos de qualquer natureza.

HABILIDADE

(EM13LGG201) Utilizar adequadamente as 
diversas linguagens (artísticas, corporais e 
verbais) em diferentes contextos, 
valorizando-as como fenômeno social, 
cultural, histórico, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso.

O filme russo O encouraçado Potemkin, de 
Serguei Eisenstein, dura cerca de setenta minutos. 
Proponha aos alunos uma sessão de cinema du-
rante duas aulas ou em um horário extra. A obra 
também está indicada neste manual, na seção “Su-
gestões complementares”, na página 32. 

Informe aos estudantes que este filme retrata a 
Revolução de 1905 e, além de ser uma referência 
máxima do cinema mundial, retrata um movi-
mento popular de enfrentamento ao autoritarismo 
czarista. 

1905 são apenas quinze anos antes da fuga da 
família da protagonista de Morada das lembranças 
para o Brasil. Naquele contexto, a Rússia, país gi-
gantesco, contava com vários povos historicamen-
te muito insatisfeitos e que sofriam com a fome, 
com o descaso governamental, com a escassez de 
emprego e com conflitos políticos, étnicos e reli-
giosos, além da presença de uma censura ferrenha 
que cerceava a liberdade de expressão.

Depois de assistirem ao filme, peça para os 
alunos completarem uma breve ficha de análise 
e entendimento. 

Alguns itens da ficha podem ser: “informações 
técnicas” (local de produção, ano, diretor, tema), 
“tempo e espaço” em que se passa o enredo, “si-
tuação da economia russa durante o período re-
tratado”, “vida dos russos no período retratado”, 
“condições de vida dos marinheiros rebelados”, 
“verdadeiro motivo do motim no navio”, “simbo-
lismo da cena da escadaria de Odessa”.

Professor(a), para você se preparar mais para 
esta atividade, sugerimos também que consul-
te o livro Cinema e história, de Marc Ferro, que 
consta nas referências bibliográficas comenta-
das e trata deste e de outros filmes.

Eisenstein foi um dos inventores da linguagem 
cinematográfica. Explique aos alunos que várias 
das tomadas do filme em questão empregam o pri-
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meiro e o primeiríssimo planos, além de recursos 
como o travelling. 

Além disso, a divisão de O encouraçado Potemkin 
em cinco blocos permite diferentes níveis de cria-
ção de tensões para o espectador. O bloco intitulado  
“As escadarias de Odessa” é uma aula de montagem 
rítmica entre diferentes quadros. Eisenstein criou 
três sequências nessa parte do filme, propondo 
um primeiro, um segundo e um terceiro planos 
com muitos figurantes. Ele também fez cortes 
bem precisos que ajudam a criar angústia no es-
pectador, evidenciando que um enredo principal 
bem construído dispensa tramas secundárias. 

Para saber mais sobre a linguagem do cinema, 
você pode consultar o “Um pequeno glossário 
de termos para produção audiovisual”, 
oferecido pela Revista Mnemocine, disponível 
no site: http://www.mnemocine.com.br/
index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-
glossarioaudiovisual.

Para o diretor Eisenstein, as imagens em mo-
vimento tinham relação direta com uma determi-
nada cultura. Sua genialidade foi tal que O encou-
raçado Potemkin ainda conserva muita atualidade. 
Por isso, durante a análise fílmica, explore com 
a turma aspectos da linguagem cinematográfica 
capazes de retratar fenômenos sociais, culturais 
e históricos.

2.3. ATIVIDADE: CONTRA O 
BULLYING

Esta atividade contempla, em especial, a se-
guinte competência e habilidade da área de Lin-
guagens e suas tecnologias da BNCC do Ensino 
Médio:

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, 
corporais e verbais) para exercer, com 
autonomia e colaboração, protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva, de forma 
crítica, criativa, ética e solidária, 
defendendo pontos de vista que respeitem 
o outro e promovam os Direitos Humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo 
responsável, em âmbito local, regional  
e global.

HABILIDADE

(EM13LGG304) Mapear e criar, por 
meio de práticas de linguagem, 
possibilidades de atuação social, 
política, artística e cultural para 
enfrentar desafios contemporâneos, 
discutindo seus princípios e objetivos 
de maneira crítica, criativa, solidária  
e ética.

A protagonista de Morada das lembranças so-
fria bullying na escola – e também em casa, por 
parte da avó – devido a vários fatores: no ambiente 
escolar, por ser estranha, de outra origem e ter um 
outro idioma materno.

A atividade aqui proposta, tomando como 
ponto de partida os excertos a seguir, tem um as-
pecto teórico, reflexivo e também de prática so-
cial. Nas escolas brasileiras, casos de bullying e de 
outros tipos de violência – moral, física, racial, de 
gênero – são, infelizmente, muito comuns. 

Esta atividade permite que seus alunos ma-
peiem situações de bullying na comunidade es-
colar e, ao mesmo tempo, apresentem propostas 
de atuação social para denunciar e solucionar o 
problema.

Leia com sua turma os trechos a seguir:

Dificilmente eu era incluída nas brincadeiras 
na hora da merenda, o que fez com que eu buscasse 
nos livros um mundo melhor e mais seguro. Quan-

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
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do a atitude das meninas em relação a mim beirava 
a maldade, dona Rosa gentilmente fazia que com-
preendessem que não toleraria maus modos entre 
suas alunas. (p. 137)

Tive muita dificuldade em fazer amigas na es-
cola. Eu era estranha a tudo ali. Uma criança logo 
percebe que pode maltratar outra. Crianças são pe-
ritas em detectar as fraquezas alheias e usam isso 
indiscriminadamente. (p. 153)

A partir dos parágrafos anteriores, os estudan-
tes deverão ler e pesquisar sobre alguns casos de 
bullying que se tornaram extremos e ganharam 
as manchetes do mundo, a exemplo do massacre 
de Columbine em 1999, nos Estados Unidos, e de 
três tragédias brasileiras: o massacre de Realengo 
(2011), o massacre do Colégio Goyases (2017) e 
o massacre de Suzano (2019).

Até então, a melhor forma de combater o 
bullying tem sido a conscientização e o diálogo 
aberto na escola e com familiares. Na seção “Apro-
fundamento”, página 29, você encontrará um breve 
texto para se inteirar mais sobre o assunto: “Con-
tra o bullying: conscientização, diálogo e justiça”. 
Ele também pode ser usado em sala de aula como 
complementador desta atividade.

Por ser um assunto delicado, durante a discus-
são deve-se explicar aos alunos a necessidade de 
uma postura séria e ética para tratar do assunto, 
sem expor ninguém ao ridículo ou a situações ve-
xatórias.

A partir do que for debatido em sala de aula, 
você organizará com sua turma alguma ação social 
no ambiente escolar para combate ao(s) tipo(s) 
de bullying detectado(s), a exemplo de campanhas 
que possam vir a ser realizadas mediante cartazes 
e mídias sociais, ou o convite a algum profissional 
que possa conversar sobre o bullying (psicólogo, 
psiquiatra, médico, policial, etc.).

2.4. ATIVIDADE: MINHA PÁTRIA É 
MINHA LÍNGUA

Esta atividade contempla, em especial, a se-
guinte competência e habilidade da área de Lin-
guagens e suas tecnologias da BNCC do Ensino 
Médio:

COMPETÊNCIA  ESPECÍFICA 4

Compreender as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos de 
uso, reconhecendo-as e vivenciando-as 
como formas de expressões identitárias, 
pessoais e coletivas, bem como respeitando 
as variedades linguísticas e agindo no 
enfrentamento de preconceitos de qualquer 
natureza.

HABILIDADE

(EM13LGG401) Analisar textos de modo  
a caracterizar as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos  
de uso.

Esta atividade tem por finalidade mostrar aos 
estudantes que o idioma materno não é apenas a 
língua comum que se começa a falar desde a pri-
meira infância, mas também um intrincado com-
plexo de signos que nos remetem a experiências 
pessoais e coletivas, e nos entranham de formas as 
mais diversas. Uma língua não é só som ou escrita, 
mas uma experiência sinestésica. Isso está evidente 
no impacto que o novo idioma teve na protagonis-
ta de Morada das lembranças.

Leia com seus alunos os trechos a seguir:
Ali não dávamos importância a nossa língua, fa-

lávamos do que nos aguardaria em nossa chegada, 
mas no futuro sentiríamos falta do idioma que fazia 
de nós um pouco do que éramos. Aprender a falar é 
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como aprender a viver. As características de cada vida 
são tão específicas como cada letra do alfabeto, e um 
mesmo alfabeto pode expressar palavras e sentimen-
tos tão diferentes que só as peculiaridades de cada 
língua conseguem explicar. (p. 108)

Quando não falamos a língua certa, podemos 
nos tornar ninguém. O idioma é um separador de 
águas e de mundos, que nos aproxima e afasta com 
chances iguais.

O que pode haver de pior? Pessoas que falam a 
mesma língua e não conversam, não se compreen-
dem, detonam guerras, lutam no mesmo idioma por 
palavras que passaram a ter significado próprio para 
cada uma delas? (p. 117)

Depois, leia com sua turma o texto que está na 
seção “Aprofundamento”, página 29, intitulado “A 
minha pátria é a língua portuguesa”, de Fernando 
Pessoa, já em domínio público. Este texto foi pu-
blicado em uma revista acadêmica portuguesa em 
1931, e é atribuído a um dos heterônimos do poeta 
português, Bernardo Soares.

Após as leituras, o próximo passo da atividade 
consiste em uma comparação que os alunos de-
verão fazer entre os trechos de Daniella Bauer e o 
texto de Fernando Pessoa. Peça que eles abordem 
os seguintes aspectos: 

a. a percepção pelo narrador de seu idioma ma-
terno; 

b. o idioma materno e sua relação com a consti-
tuição de um sujeito.

Como uma segunda parte da atividade, soli-
cite que os alunos reescrevam o texto original de 
Fernando Pessoa no português de nossos dias, fa-
zendo as alterações necessárias (ortografia, sintaxe, 
pontuação, etc.).

Em um terceiro momento, diga aos estudan-
tes que eles deverão escrever individualmente um 
texto dissertativo tomando como ponto inicial os 
trechos seguintes de Fernando Pessoa, retirados 
do texto original que está em “Aprofundamento”, 
página 30, e aqui adaptado ao português corrente:

Não tenho sentimento nenhum político ou so-
cial. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimen-
to patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. 
(…) Mas odeio (…) não quem escreve mal portu-
guês, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve 
em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, 
como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente 
em que se bata, a ortografia sem ípsilon, como es-
carro direto que me enoja independentemente de 
quem o cuspisse.

Sim, porque a ortografia também é gente. A pa-
lavra é completa vista e ouvida.

Quando finalizarem as redações, peça para le-
rem seus textos ou trechos dos mesmos.

Conclua a atividade pedindo que os alunos 
comentem a própria experiência com o idioma 
materno. Como sugestão, pergunte se eles conhe-
cem pessoalmente alguém que tenha outra língua 
materna e como essa pessoa se comunica em por-
tuguês. Também peça para dizerem qual seria a 
diferença entre ter o português como idioma ma-
terno e, depois, aprender outro idioma, ou seja, de 
que maneira a língua materna viria a influenciar 
a aprendizagem de uma língua estrangeira como 
inglês ou espanhol, por exemplo.

3. PROPOSTAS DE ATIVIDADES 2:  
INTERSECÇÃO COM OS DEMAIS 
CAMPOS DE SABER

Orientando-se pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que propõe a substituição da 
fragmentação curricular pela abordagem interdis-
ciplinar por Área do Conhecimento, as atividades 
propostas a seguir complementam a exploração da 
obra ao mesmo tempo que acionam a possibilida-
de de trabalho de outras áreas do conhecimento. 
Sugere-se aos professores uma articulação com 
docentes dessas outras áreas como forma de aliar 
saberes para que os estudantes possam “vivenciar 
experiências significativas com práticas de lingua-
gem” (BNCC, p.485).
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O momento mais oportuno para desenvolver as 
atividades a seguir é na pós-leitura, já que se trata 
de atividades complementares, com o objetivo de 
envolver ainda mais os alunos com o romance. No 
entanto, elas podem ser adaptadas para a realidade 
de cada turma/escola: se o/a professor(a) conside-
rar oportuno, pode-se propor a atividade “Cultura 
judaica” no momento de pré-leitura, para estimu-
lar e despertar a curiosidade dos estudantes para a 
leitura. Outra atividade, como a “As “polacas” no 
Brasil”, pode ser desenvolvida durante a leitura da 
turma: basta que os professores combinem que, 
até determinada data, todos devem ter lido o livro 
até a página 56, quando o assunto das “polacas” é 
abordado no livro.

3.1. ATIVIDADE: AS “POLACAS” NO 
BRASIL

Esta atividade contempla, em especial, as se-
guintes competências e habilidades da área de 
Língua Portuguesa e Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, da BNCC do Ensino Médio:

LÍNGUA PORTUGUESA: TODOS OS 
CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL

PRÁTICAS

Leitura, escuta, produção de textos (orais, 
escritos, multissemióticos) e análise 
linguística/semiótica.

HABILIDADE

(EM13LP05) Analisar, em textos 
argumentativos, os posicionamentos 
assumidos, os movimentos argumentativos 
e os argumentos utilizados para sustentá-
los, para avaliar sua força e eficácia, e 
posicionar-se diante da questão discutida 
e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo 
aos mecanismos linguísticos necessários.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
APLICADAS

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em 
diferentes tempos, a partir da pluralidade 
de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a 
compreender e posicionar-se criticamente 
em relação a eles, considerando diferentes 
pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

HABILIDADE

(EM13CHS102) Identificar, analisar e 
discutir as circunstâncias históricas, 
geográficas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativismo/
desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histórico e 
comparando-as a narrativas que 
contemplem outros agentes e discursos.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5

Identificar e combater as diversas formas 
de injustiça, preconceito e violência, 
adotando princípios éticos, democráticos, 
inclusivos e solidários, e respeitando os 
Direitos Humanos.

HABILIDADE

(EM13CHS502) Analisar situações da vida 
cotidiana, estilos de vida, valores, condutas 
etc., desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identificar 
ações que promovam os Direitos Humanos, 
a solidariedade e o respeito às diferenças e 
às liberdades individuais.
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Leia os seguintes trechos com sua turma:

Ficaram conhecidas como “polacas” as mulheres 
de ascendência judaica, de países como Polônia, Rús-
sia e Áustria, que com a imigração durante a guerra 
vieram a prostituir-se na América. Eram jovens com 
mais ou menos vinte anos, separadas de suas famí-
lias, que já viviam as dificuldades da fome ou que 
passavam por situação de perseguição. Os homens 
que as levavam eram judeus de caráter duvidoso (…). 
(p. 52)

As mulheres francesas dominavam na época o 
mercado de prostituição e, muito provavelmente, tan-
to elas como as polacas agradavam aos homens brasi-
leiros por possuírem um tipo físico bastante diferente.

Andavam bem vestidas, enfeitadas, usavam rou-
pas discretas e de bom gosto. Minha mãe não foi re-
crutada por nenhum desses homens, fugimos antes 
sem saber o que seria de nós. Mal sabíamos que, ao 
chegar ao Brasil, eles esperavam por nós, ou, pior, mi-
nha avó desejava esse destino para minha mãe. (p. 54)

As polacas sofreram horrores nos países da Amé-
rica e foram mal compreendidas, exploradas por seu 
próprio povo. (…)

Eram pessoas sofridas e lutadoras, que padece-
ram suas dores de modo miserável. Possuíam tanto ou 
mais crédito que qualquer senhora fina que imitava os 
hábitos da capital francesa e perdia muito da cultura 
brasileira. (p. 145)

Pergunte aos alunos se eles já tinham ouvido 
falar das “polacas”, ou se já encontraram referências 
a elas em filmes, séries e novelas de televisão.

A seguir, peça para alguém ler em voz alta o 
texto “As polacas”, que está na página 195 de Mora-
da das lembranças. Em parceria com professores de 
ciências humanas, pode-se contextualizar melhor o 
momento histórico. O próximo passo é pedir para 
os estudantes analisarem esse texto argumentati-
vo de Margareth Rago, com ênfase nos seguintes 
aspectos:

a. Qual é o posicionamento da pesquisadora em 
relação à questão da prostituição das imigran-
tes europeias?

b. Quais são os argumentos que ela emprega para 
sustentar seu ponto de vista? Exemplifique.

c. Quais mecanismos linguísticos ela usa para de-
fender seu ponto de vista?

d. Faça um resumo do texto na forma de tópicos.

A última etapa desta atividade envolve pedir a 
cada aluno que produza um texto argumentativo 
sobre a prostituição com uma angulação social e 
crítica. Ele deverá ser entregue em uma data com-
binada. 

Explique aos estudantes que, para argumen-
tarem sobre um determinado tema, é importante 
lerem e pesquisarem antes. Dados provenientes de 
pesquisas científicas serão bem-vindos no texto fi-
nal. De novo aqui, professores de ciências humanas 
podem auxiliar e orientar a pesquisa.

Também aproveite para comentar que, sempre 
que citarem um trecho de alguma obra, devem fa-
zer uso das normas da ABNT, as quais têm várias 
finalidades. Eles as usarão com muita frequência 
na vida acadêmica. Além da padronização, tais 
normas são importantes para darem os devidos 
créditos de autoria a quem produziu determinada 
pesquisa, por exemplo. 

Você pode aproveitar a oportunidade para en-
sinar algumas das normas mais básicas da ABNT à 
sua turma, como citação e referência bibliográfica.

3.2. ATIVIDADE: CULTURA JUDAICA

Esta atividade contempla, em especial, as se-
guintes competências e habilidades da área de 
Língua Portuguesa e Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, da BNCC do Ensino Médio:
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LÍNGUA PORTUGUESA: TODOS OS  
CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL

CAMPO DA VIDA PESSOAL

PRÁTICAS

Leitura, escuta, produção de textos (orais, 
escritos, multissemióticos) e análise 
linguística/semiótica.

HABILIDADE

(EM13LP19) Compartilhar gostos, 
interesses, práticas culturais, temas/
problemas/questões que despertam maior 
interesse ou preocupação, respeitando e 
valorizando diferenças, como forma de 
identificar afinidades e interesses comuns, 
como também de organizar e/ou participar 
de grupos, clubes, oficinas e afins.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  
APLICADAS

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em 
diferentes tempos, a partir da pluralidade 
de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a 
compreender e posicionar-se criticamente 
em relação a eles, considerando diferentes 
pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

HABILIDADE

(EM13CHS101) Identificar, analisar e 
comparar diferentes fontes e narrativas 
expressas em diversas linguagens, com 
vistas à compreensão de ideias filosóficas e 
de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5

Identificar e combater as diversas formas 
de injustiça, preconceito e violência, 
adotando princípios éticos, democráticos, 
inclusivos e solidários, e respeitando os 
Direitos Humanos.

HABILIDADE

(EM13CHS503) Identificar diversas formas 
de violência (física, simbólica, psicológica 
etc.), suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais e 
culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com base 
em argumentos éticos.

Para esta atividade, os estudantes discutirão o 
antissemitismo. A proposta é sensibilizá-los para 
a aceitação de diferenças culturais e religiosas, de-
senvolvendo o espírito crítico e de combate aos 
preconceitos. A finalização se dará com uma ofi-
cina sobre a cultura judaica.

Como atividade geradora, leia com seus alunos 
os trechos a seguir:

O preconceito racial na Polônia e em países como 
Rússia e Áustria, na primeira metade do século XIX, 
talvez tenha sido maior do que na Alemanha, embora 
a perseguição nazista tenha sido mais sistemática, em 
virtude de sua própria política. (p. 35)

O antissemitismo crescia com uma força galo-
pante. É verdade que a guerra era travada nas trin-
cheiras, mas aquele outro tipo de guerra que vivíamos 
se desenrolava ali bem perto de nosso nariz. Movidos 
pelo desespero e sem alternativa, fugimos de nosso 
país. (p. 39)

Ali não éramos judeus, minha avó disse. Era 
melhor que fôssemos católicos. Minha avó acreditou 
até morrer que a religião poderia protegê-la e, conse-
quentemente, nos proteger também. (p. 148)

O contexto do livro Morada das lembranças 
traz um panorama de antissemitismo na Europa 
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e no Brasil, cujo período coincide com a ascensão, 
em vários países, de regimes totalitários. 

Apesar de ser associado diretamente com a 
Segunda Guerra mundial e com as perseguições 
nazistas aos judeus, o antissemitismo infelizmente 
também está presente no século XXI. Após a Con-
ferência sobre Antissemitismo da OSCE – Orga-
nização para Segurança e Cooperação na Europa 
– realizada 2004, em Berlim, foi redigido um docu-
mento chamado “A Declaração de Berlim”. Ele reco-
nhece que o antissemitismo assumiu novas formas, 
ainda que tantas vezes camufladas, e, junto a outros 
tipos de intolerância, representa uma ameaça à de-
mocracia. E uma das maneiras de combater todo 
tipo de intolerância é unir conscientização, educa-
ção e práticas de cidadania. 

Após fazer uma breve explicação à sua 
turma sobre este assunto, apresente o texto 
“Antissemitismo: aprendendo as lições da história”, 
de Robert Badinter, disponível no site da Unesco no 
link a seguir: https://pt.unesco.org/courier/2018-1/
antissemitismo-aprendendo-licoes-da-historia.

Peça que eles comentem alguns aspectos do 
texto lido, tais como: as origens históricas do an-
tissemitismo, as formas de antissemitismo, as di-
ficuldades dos judeus em terem seus direitos res-
peitados, a influência de Hitler e do nazismo no 
antissemitismo, o antissionismo e as manifestações 
do antissemitismo em nossos dias. Também discuta 
por que o autor do texto diz que o amor às artes não 
é suficiente para evitar a intolerância.

A segunda parte da atividade consiste em uma 
oficina sobre cultura judaica. Os alunos deverão se 
dividir em grupos e cada qual se ocupará de um dos 
seguintes tópicos: 

a. história,
b. religião,
c. personalidades,
d. costumes e tradições e
e. os judeus no Brasil. 

Em história, o grupo estudará a origem e a difu-
são do povo judeu pelo planeta; em religião, os estu-
dantes vão tratar especificamente sobre o judaísmo 
em si e suas diferenças e semelhanças com o cris-
tianismo e o islamismo; em personalidades, deverão 
salientar cientistas, artistas e filósofos de procedência 
judaica; em costumes e tradições, vão abordar os ri-
tos, as celebrações, os dias sagrados e a alimentação 
judaica. Por fim, um grupo trabalhará com a história 
e a presença dos judeus no Brasil. Também peça a 
eles que investiguem se existe alguma comunidade 
judaica ou sinagoga na cidade em que residem. 

O resultado final da oficina deve ser uma mos-
tra ou exposição sobre a cultura judaica que pode 
permanecer em espaços comuns da escola, como 
corredores e saguões.

3.3. ATIVIDADE: A REDENÇÃO DE 
CAM: RACISMO E BRANQUEAMENTO 
RACIAL EM UM QUADRO

Esta atividade contempla, em especial, a se-
guinte competência e habilidade em Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas, da BNCC do Ensino 
Médio:

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em 
diferentes tempos, a partir de procedimentos 
epistemológicos e científicos, de modo a 
compreender e posicionar-se criticamente 
com relação a esses processos e às possíveis 
relações entre eles.

HABILIDADE

(EM13CHS104) Analisar objetos da cultura 
material e imaterial como suporte de 
conhecimentos, valores, crenças e práticas 
que singularizam diferentes sociedades 
inseridas no tempo e no espaço.

https://pt.unesco.org/courier/2018-1/antissemitismo-aprendendo-licoes-da-historia
https://pt.unesco.org/courier/2018-1/antissemitismo-aprendendo-licoes-da-historia
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Nesta atividade, os alunos irão analisar o qua-
dro A redenção de Cam (1895), de Modesto Bro-
cos, para discutirem crenças e práticas que estão 
arraigadas na sociedade brasileira há séculos. Você 
pode projetar o quadro na parede da sala ou pedir 
que os estudantes busquem a imagem na internet.

A pertinência deste quadro no escopo da ati-
vidade é porque ele representa a mentalidade de 
parte das elites brasileiras do final do século XIX, 
que desejava a “eliminação da miscigenação” em 
nosso país, e isso seria paradoxalmente obtido me-
diante a própria miscigenação.

Para que você aprimore seus conhecimentos 
sobre a obra em questão, consulte o texto “A re-
denção de Cam”, que está na página 30 da seção 
“Aprofundamento”. Você também pode usar o re-
ferido texto com sua turma.

Explore o quadro com os alunos, deixando 
que eles falem o que estão observando e sentin-
do. Algumas perguntas que você pode fazer nesse 
momento:

1. Quais conclusões podem ser tiradas a partir 
das roupas das personagens femininas? São 
vestimentas europeizadas ou possuem alguma 
influência africana?

2. Como o ideal cristão pode ser percebido na 
composição do quadro? A mãe assentada com 
o bebê pode ser associada a alguma figura da 
hagiografia cristã? Qual?

3. Quais são os personagens com pele menos 
branca? Isso tem alguma relação com o gêne-
ro dos mesmos? O que isso pode querer dizer?

4. Como é o chão sobre o qual o homem pisa? E 
o chão em que pisa a senhora negra?

5. O que os olhares e a posição das mãos dos per-
sonagens querem dizer?

Explique também o que foi a eugenia e suas 
consequências na política e nos governos totalitá-
rios (a exemplo do nazismo, que pretendia elimi-
nar os judeus com supostas alegações de que a raça 
ariana era superior).

Antes de finalizar a atividade, pergunte se eles 
se recordam de alguma outra obra de arte que te-
nha algum aspecto de reforçar ou de denunciar 
algum tipo de preconceito ou intolerância.

A redenção de Cam (1895), de Modesto Brocos

A seguir, leia com eles o segundo parágrafo 
do texto “As polacas”, que está na página 195 de 
Morada das lembranças, no qual a pesquisadora 
Margareth Rago escreve:

Abolida a escravidão em 1888 e proclamada a 
República, no ano seguinte, os governantes e as elites 
esforçaram-se para construir o mercado de trabalho 
livre, necessário para a industrialização que se inicia-
va. Tendo claro o objetivo de promover o “branquea-
mento da raça” e de romper com o passado escravo-
crata e rural, a imigração de trabalhadores europeus, 
vindos dos países considerados mais avançados, isto 
é, “nem da Ásia, nem da África”, como diziam os re-
publicanos, afigurava-se como a melhor medida. 

Explique para a turma que muitas obras de arte 
também têm a força de simbolizar maneiras de 
pensar, de viver e de entender o mundo conforme 
a época e o lugar em que foram produzidas. 
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3.4. ATIVIDADE: A ÉTICA, A MORAL 
E OS POGROMS

Esta atividade contempla, em especial, a se-
guinte competência e habilidade em Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas, da BNCC do Ensino 
Médio:

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5

Reconhecer e combater as diversas formas 
de desigualdade e violência, adotando 
princípios éticos, democráticos, inclusivos  
e solidários, e respeitando os Direitos 
Humanos.

HABILIDADE

(EM13CHS501) Compreender e analisar os 
fundamentos da ética em diferentes 
culturas, identificando processos que 
contribuem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
autonomia e o poder de decisão (vontade).

O objetivo desta atividade é permitir aos estu-
dantes discutirem ações éticas ou não de um de-
terminado povo para com certos grupos e etnias.

Leia com eles os trechos a seguir:

Ela só não imaginava que a tragédia já estava 
marcada em minha carne. Eu sabia, havia escutado 
que pogroms haviam matado meu pai e viriam atrás 
de nós. Só não entendia o que eles eram e por que 
tinham matado meu pai. O que meu pai havia feito 
de errado? Ser judeu, homem de ideias próprias, um 
defensor do povo? (p. 68)

As “polacas”, como ficaram conhecidas, no Brasil, 
as polonesas, as russas, as romenas e as ucranianas, 
eram recrutadas em aldeias e vilarejos atrasados, es-
pecialmente naqueles assolados pelos pogroms, ata-
ques violentos que tinham como alvo os judeus (…). 
(p. 196)

A partir dos excertos anteriores, pergunte aos 
estudantes o que eles podem deduzir sobre o sig-

nificado da palavra “pogrom”. Para realizar esta 
atividade, professor, você pode se aprofundar no 
texto chamado “Odessa e os pogroms”, na página 
28. Se quiser, use o mesmo texto com seus alunos.

Depois, insira a palavra “ética” na aula, escre-
vendo-a no quadro. Pergunte sobre a importân-
cia da ética para a liberdade de expressão e para o 
respeito às diferenças. Anote, também no quadro, 
algumas das definições ou caracterizações de ética 
que forem comentadas.

A seguir, compartilhe com sua turma o link do 
vídeo a seguir e peça que o assistam em celulares 
(ou exiba o vídeo para todos ao mesmo tempo na 
sala de aula):

“Diferença entre ética e moral”: https://www.
youtube.com/watch?v=_uSoacAFCH4.

Pergunte se alguma informação nova lhes foi 
transmitida na explicação do vídeo sobre ética e 
moral, e se eles concordam com tudo com o que 
foi comentado. 

Peça que relacionem a ética e a moral com atos 
hediondos e crimes contra raças, etnias e contra a 
humanidade – como no caso dos pogroms. Per-
gunte por exemplos de algum tipo de segregação 
coletiva no mundo contemporâneo (como cercas e 
muros contra refugiados, leis proibindo mulheres 
de terem acesso aos mesmos direitos que os ho-
mens em determinados países, etc.).

Indague também se os alunos creem ser possí-
vel uma ética social e coletiva na sociedade de hoje, 
e como isso poderia ser efetivado.

Para finalizar a atividade, seria muito provei-
toso se todos tivessem acesso à leitura do subtí-
tulo “Progresso moral?” (aproximadamente três 
páginas e meia a partir da página 257 da edição 
de 1997), que está no capítulo oito do livro Ética 
pós-moderna, de Zygmunt Bauman. O capítulo se 
chama “Uma visão geral: no fim está o começo”, 
e o livro compõe a bibliografia comentada deste 
manual.

https://www.youtube.com/watch?v=_uSoacAFCH4
https://www.youtube.com/watch?v=_uSoacAFCH4
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Proponha uma leitura orientada do texto em 
questão. Ela deve ser realizada em pequenos gru-
pos e na sala de aula. Para tanto, escreva no quadro 
a seguinte pergunta: “Por que a era moderna está 
fundada no genocídio, segundo Bauman?”. Esta 

será a indagação motivadora para a leitura e, a par-
tir dela, cada grupo apresentará um breve texto 
argumentativo contendo uma resposta discutida 
em comum entre os participantes.
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III. APROFUNDAMENTO

1. A REVOLUÇÃO DE 1917
O que chamamos de Revolução Russa com-

preendeu, na verdade, dois levantes populares: o 
primeiro, em fevereiro, contra o czar Nicolau II – 
abolindo a monarquia no país –, e o segundo, em 
outubro – estabelecendo um governo socialista.

Os antecedentes da Revolução remontam ao 
século XIX, quando a repressão à liberdade na 
Rússia era total: a polícia política (a Ochrana) 
inspecionava o ensino, a imprensa e a justiça; a 
nobreza concentrava para si as terras cultiváveis, 
em um sistema praticamente feudal de servidão; 
banqueiros, grandes empresários e latifundiários 
capitalistas controlavam os trabalhadores do cam-
po e das cidades, sobretudo em Moscou e São Pe-
tersburgo, as quais presenciavam um rápido cresci-
mento industrial. Enquanto isso, aqueles que eram 
considerados criminosos políticos eram enviados 
às terríveis prisões da Sibéria.

Em um tal contexto, a qualidade de vida piora-
va e, com isso, crescia a insatisfação popular com o 
governo. Pressionado, Nicolau II promulgou uma 
constituição e permitiu eleições parlamentares, tor-
nando-se uma monarquia constitucional, mas ainda 
com grande concentração do poder em suas mãos. 

Em um domingo de janeiro de 1905, uma ma-
nifestação pacífica rumou para o Palácio de Inver-
no do czar, em São Petersburgo, para entregar uma 
petição reivindicando direitos para o povo. Então, 
a guarda do palácio recebeu ordens de atirar, reali-
zando um massacre que ficou conhecido por “Do-
mingo Sangrento”. Indignados com o monarca, os 
manifestantes deram início ao movimento revolu-
cionário que culminaria com a Revolução de 1917.

Assim, após a chamada Revolução de 1905, 
operários, soldados e camponeses começaram a 
se organizar melhor. 

Além disso, durante a Primeira Guerra, o 
exército russo se viu despreparado para lutar con-
tra a Inglaterra, a França, a Alemanha e o Império 
Autro-húngaro, saindo com grandes baixas e dei-
xando o povo ainda mais na miséria.

Em 1917, o czar foi obrigado a abdicar e criou-
-se um Governo Provisório, que concedeu anistia 
aos exilados políticos. Os bolcheviques, liderados 
por Lenin e Trotsky, tomaram o poder em outu-
bro. Em seguida, distribuíram terras, estatizaram 
bancos, estradas de ferro e indústrias. Porém, os 
quatro primeiros anos bolcheviques foram de uma 
terrível guerra civil, que abalou ainda mais um 
país marcado por diversas crises. 

Em 1918, temendo uma restauração monár-
quica, os revolucionários assassinaram Nicolau 
II e sua família sem conceder-lhes nenhum apelo 
judicial. Depois, o Exército Vermelho de Trotsky 
derrotou o Exército Branco dos nobres e burgue-
ses, e os bolcheviques continuaram no poder. Em 
1922, criou-se a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), liderada por Lenin. Após sua 
morte, em 1924, Trotsky e Stalin passaram a lutar 
pelo poder. Stalin venceu, Trotsky se refugiou no 
México e a URSS viveu, então, um regime socialista 
que durou até sua queda, no ano de 1991.

* Os bolcheviques eram os integrantes 
do Partido Operário Social-Democrata Rus-
so, liderado por Lenin. Defendiam uma mu-
dança radical da política por meio, até mes-
mo, de uma revolução socialista armada. Já 
o Exército Vermelho foi a base do exército 
e da força aérea da futura URSS, que foram 
estabelecidos após a Revolução de Outubro 
de 1917. Ele fez frente ao Exército Branco 
das confederações militares durante a guerra 
civil. 
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2. IMIGRANTES E REFUGIADOS: 
QUAL A DIFERENÇA?

O Brasil é um país que recebeu milhares de 
imigrantes e refugiados desde sempre. Há alguns 
anos, temos acolhido uma grande quantidade de 
haitianos, venezuelanos, sírios, além de africanos 
de diversos países. De acordo com nossa legislação, 
imigrante é qualquer pessoa vinda de outro país, ou 
ainda um apátrida – ou seja, alguém que provenha 
de um país não reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas ou que perdeu sua nacionalidade por 
algum motivo – que chegue para morar temporária 
ou definitivamente e, para tanto, tem a proteção da 
lei brasileira de nº 13.445 de 2017. Já um refugiado 
é um imigrante com uma proteção legal específica, 
também assegurada pela Constituição brasileira.

O século XXI tem sido o século das grandes 
massas de migração. Ficarão na triste memória 
destas últimas décadas as balsas e barcos que nau-
fragaram no mar Mediterrâneo, com centenas e 
centenas de refugiados à espera de acolhimento 
por algum país. Pessoas em busca de refúgio dei-
xam o lugar em que vivem como consequência de 
guerras civis, questões ideológicas e religiosas, fuga 
de regimes totalitários e ditaduras, fome e catástro-
fes naturais. É o caso do Haiti: após o terremoto de 
2010, que matou cerca de 300 mil pessoas, o país 
caribenho presenciou verdadeiras ondas humanas 
que buscaram migrar para outros lugares.

A lei nº 9.474 de 1997 reconhece como refu-
giado uma pessoa que teme perseguições no lugar 
em que vive (por motivos diversos como nacionali-
dade, religião, raça, etnia, opiniões políticas, gênero, 
grupo social), e que sofre ou pode sofrer violações 
de seus direitos. 

Quando um migrante quer pedir refúgio no 
Brasil, ele deve buscar alguma unidade da Polícia 
Federal para formalizar a solicitação. 

Diferentemente do refugiado, o imigrante cos-
tuma deixar seu país em busca de melhores con-

dições de vida, ou por conta de união estável com 
um estrangeiro, ou por questões de trabalho, etc. 
O imigrante é sempre alguém que deixou um país 
por vontade própria, ao contrário do refugiado.

É importante saber que o refúgio é um direito 
humano universal reconhecido por leis interna-
cionais. Em nosso país, um refugiado não pode ser 
devolvido ao país do qual saiu. Além disso, ele tem 
de receber documentos de identidade e carteira 
trabalhista – ainda que provisórios –, não pode ser 
investigado ou multado por entrada irregular, tem 
o direito de frequentar escolas públicas e de rece-
ber assistência de saúde gratuita, bem como pra-
ticar a religião que lhe aprouver. Por outro lado, o 
refugiado tem deveres a cumprir como qualquer 
outra pessoa.

Existe ainda o asilo político, que funciona 
como uma entidade jurídica. Ele visa proteger um 
estrangeiro em condições de perseguição política, 
religiosa ou racial. O direito ao pedido de asilo 
político está previsto na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e consta na Constituição bra-
sileira. 

Em nosso país, também temos a Lei de Migra-
ção 13.445/2017, a Lei do Refúgio 9474/1997 e a 
Lei 7.716/1989, chamada de Lei Caó, que define 
como crime a prática, a indução ou a incitação 
de discriminação ou preconceito de raça, cor, et-
nia, religião ou procedência nacional, tornando 
inafiançável e imprescritível o crime de racismo.

3. ODESSA E OS POGROMS
No século XIX, a cidade de Odessa era um 

importante centro comercial e industrial no sul 
russo. Também foi um local de destaque para o 
movimento revolucionário. De 1880 até a década 
de vinte, a comunidade judaica de Odessa foi a 
maior da Rússia, atrás apenas da de Varsóvia – ca-
pital da Polônia que, em boa parte desse período, 
pertenceu à Rússia czarista. A Revolução de 1917 
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trouxe um declínio para o comércio de Odessa, 
o qual, em grande parte, era dirigido por judeus.

Naquela cidade às margens do Báltico, levantes 
antissemitas ocorreram em cinco ocasiões desde o 
século XIX: 1821, 1859, 1871, 1881 e 1905, todos 
eles repelindo o crescimento da população judaica. 
O governo da cidade e seus apoiadores favoreceram 
os pogroms como forma de punir os judeus por sua 
participação no movimento revolucionário. 

Historicamente, o termo “pogrom” é atribuído 
à perseguição deliberada de um grupo étnico ou 
religioso, aprovado e tolerado por autoridades e 
governos. São ataques violentos, que tentam des-
truir toda uma comunidade e seus bens materiais 
e simbólicos. Não apenas judeus sofreram com os 
pogroms, mas também eslavos, protestantes e vá-
rias minorias étnicas mundo afora. 

Os piores pogroms de Odessa foram os de 
1905, que contaram com a colaboração das auto-
ridades locais. De 1917 a 1919, foi estabelecida a 
Associação de Combatentes Judeus, formada por 
ex-oficiais e soldados do exército russo, que garan-
tiu que nenhum pogrom acontecesse em Odessa 
durante a guerra civil. 

Com o surgimento do regime soviético, Odes-
sa deixou de ser o centro cultural judaico do sul 
da Rússia e a cidade se viu esvaziar de parte da 
população, que se aventurou a emigrar para outros 
países.

4. CONTRA O BULLYING: 
CONSCIENTIZAÇÃO, DIÁLOGO 
E JUSTIÇA

Bullying é uma palavra que se tornou popular 
em nossa cultura nos últimos anos. Ela vem do 
inglês bully, que tem a ver com “valentão”. O sufi-
xo –ing acaba por dar a ideia de formas constantes 
de violência que são praticadas por alguém que 
se considera mais forte ou melhor em relação a 
outra pessoa. 

Essas agressões são comuns entre crianças e 
adolescentes e podem ser de vários tipos: físicas, 
morais, psicológicas, verbais – ou uma combinação 
de modalidades. 

Esses atos de violência podem ser realizados 
individualmente ou em grupo, e têm de apresentar 
repetições para serem enquadrados como bullying. 
De qualquer forma, a mínima situação de cons-
trangimento entre estudantes já deve ser observada 
e investigada pelos educadores.

Exemplos de bullying são apelidos ofensivos, 
humilhações públicas, exposição de aspectos psi-
cológicos e anatômicos das vítimas, agressões con-
tra etnia, raça, gênero, orientação sexual e religião. 
O bullying não pode ser interpretado de forma 
simplista como uma brincadeira de mau gosto: ele 
vai além e pode causar consequências irreversíveis 
em quem o sofreu. 

Quando se dá pelas redes sociais, é chamado 
de cyberbullying.

A lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, foi 
criada para coibir a prática do bullying, instituindo 
também o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática.

5. “A MINHA PÁTRIA É A LÍNGUA 
PORTUGUESA” – FERNANDO 
PESSOA

* Texto de domínio público. Foi preser-
vada intencionalmente a ortografia original.

Não chóro por nada que a vida traga ou leve. 
Há porém paginas de prosa me teem feito chorar. 
Lembro-me, como do que estou vendo, da noute 
em que, ainda creança, li pela primeira vez numa 
selecta, o passo celebre de Vieira sobre o Rei Salo-
mão, “Fabricou Salomão um palacio…” E fui len-
do, até ao fim, tremulo, confuso; depois rompi em 
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lagrimas felizes, como nenhuma felicidade real me 
fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me 
fará imitar. Aquelle movimento hieratico da nossa 
clara lingua majestosa, aquelle exprimir das idéas 
nas palavras inevitaveis, correr de agua porque ha 
declive, aquelle assombro vocalico em que os sons 
são cores ideaes – tudo isso me toldou de instincto 
como uma grande emoção politica. E, disse, chorei; 
hoje, relembrando, ainda chóro. Não é – não – a 
saudade da infancia, de que não tenho saudades: 
é a saudade da emoção d’aquelle momento, a ma-
gua de não poder já ler pela primeira vez aquella 
grande certeza symphonica.

Não tenho sentimento nenhum politico ou 
social. Tenho, porém, num sentido, um alto senti-
mento patriotico. Minha patria é a lingua portu-
guesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomas-
sem Portugal, desde que não me incommodassem 
pessoalmente, mas odeio, com odio verdadeiro, 
com o unico odio que sinto, não quem escreve mal 
portuguez, não quem não sabe syntaxe, não quem 
escreve em orthographia simplificada, mas a pa-
gina mal escripta, como pessoa própria, a syntaxe 
errada, como gente em que se bata, a orthographia 
sem ípsilon, como escarro directo que me enoja 
independentemente de quem o cuspisse.

Sim, porque a orthographia também é gente. 
A palavra é completa vista e ouvida. E a gala da 
transliteração greco-romana veste-m’a do seu vero 
manto régio, pelo qual é senhora e rainha.

(PESSOA, Fernando. A minha pátria é a lín-
gua portuguesa. In: Descobrimento. Revista de 
Cultura. n.º 3, 1931, pp. 409-410.)

6. A REDENÇÃO DE CAM
A redenção de Cam é uma tela pintada a óleo 

pelo espanhol Modesto Brocos (Santiago de Com-
postela, 1852 - Rio de Janeiro, 1936) em 1895, no 
período pós-abolicionista da Nova República. É 

uma das obras mais racistas que se conhece e tem 
a ver com as teorias eugenistas de finais do século 
XIX, das quais adivinha, por exemplo, a proposta 
de “branqueamento racial” mediante a miscige-
nação das gerações – uma forma de racialismo 
presente em certo pensamento republicano, inca-
paz de saber o que fazer com populações negras 
e miscigenadas e, ao mesmo tempo, influenciado 
por uma ideia de progresso à maneira europeia, 
desconsiderando-se as culturas multiétnicas de 
nosso país.

O título A redenção de Cam alude ao capítulo 9 
do livro do Gênesis, em que Cam expõe a nudez e 
a embriaguez de seu pai, Noé, e, por isso, é conde-
nado por ele a ser escravo dos irmãos. Cam passou 
a ser considerado um suposto ascendente das ra-
ças africanas e, a partir do século XVI, os cristãos 
usaram essa passagem das Escrituras para justifi-
car a escravidão negra. A maldição de Noé, entre-
tanto, caiu especificamente sobre o neto, Canaã, 
que, segundo alguns exegetas, foi quem avisou seu 
pai, Cam, sobre a nudez do avô. Porém, os descen-
dentes de Canaã não foram morar na África, mas a 
oeste do rio Jordão. Não há nenhuma alusão a cor 
de pele na passagem bíblica, tampouco qualquer 
proposição que legitime a escravização humana.

Porém, o que Modesto Brocos propõe na tela 
é um “caminho” para reverter a “maldição” do pa-
triarca bíblico: o branqueamento racial. 

O estilo do quadro é naturalista e acadêmico. 
Nele, podem ser notadas as gradações de cores 
entre a pele das três gerações apresentadas: o ne-
ném é o mais branco de todos; depois, vem seu 
pai – que, inclusive, está calçado, contrariando a 
sogra, pintada como uma negra descalça. A esposa 
não chega a ser uma negra retinta, ao contrário 
da própria mãe, que tem a pele mais escura e está 
com as mãos erguidas ao céu, como que agrade-
cendo pelo neto branco. Ou seja: a “maldição” te-
ria acabado.
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Foi o inglês Francis Galton (1822 - 1883) o res-
ponsável por disseminar o ideal eugenístico: ele 
afirmava que a seleção natural também era válida 
para os humanos e que os europeus tinham mais 
beleza física, mais saúde e eram mais competentes 
para levarem a civilização adiante em compara-
ção com outras raças. No Brasil, em princípios do 

século XX, o médico e farmacêutico Renato Kehl 
defendia que a população negra precisaria se bran-
quear e que deficientes físicos ou mentais tinham 
de ser apartados da sociedade. Suas ideias tiveram 
repercussão entre os que apoiavam o higienismo 
social.
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IV. SUGESTÕES 
DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES

1. SUGESTÃO DE FILME
• O encouraçado Potemkin (Serguei Eisenstein, 

1925)
Este filme soviético traz a versão dramatizada de 

uma rebelião histórica de tripulantes do navio de 
guerra “Potemkin” contra seus superiores, ocorrida 
em 1905. Inicialmente, era só um protesto depois 
de os marujos terem recebido carnes estragadas no 
jantar, mas eles decidem erguer a bandeira verme-
lha e levar a revolução até sua terra natal, Odessa. 

Por ser mudo e não colorizado, O encouraçado 
Potemkin oferece uma significativa experiência 
estética aos estudantes. Ele é um marco na monta-
gem cinematográfica e oferece excelentes ilustra-
ções sobre o período pré-revolucionário na União 
Soviética. 

Na quarta parte de cinco se passa a famosa cena 
das escadarias de Odessa, várias vezes inspiradora 
de montagens semelhantes. A cena da mãe assas-
sinada, cujo carrinho de bebê desce descontrola-
damente os degraus, é uma das mais marcantes da 
história do cinema. Até hoje, este é considerado 
um dos melhores filmes de todos os tempos.

2. SUGESTÃO DE SÉRIES
• Catarina, a Grande (Catherine, the Great, Nigel 

Williams, 2019)
Esta série anglo-americana de uma temporada 

e quatro episódios conta a história da imperatriz 
russa Catarina, desde seus primeiros anos de vida 
em meio a intrigas, conspirações e disputas pelo 
poder, até seu caso amoroso com o estadista russo 
Grigory Potemkin. Durante seu reinado no século 
XVIII, o Império Russo não deixou de se expandir. 
A série é uma boa sugestão para entender melhor 
alguns dos antecedentes históricos e sociais que 
resultariam na Revolução Russa. 

• Trotsky (Alexander Kott, Konstantin Statsky, 2017)
Esta série russa de uma temporada e oito episó-

dios é recomendada aos que apreciam a história 
do século XX. Nela, Leon Trotsky, braço direito 
de Vladímir Lênin e símbolo da Revolução Russa, 
foge da União Soviética para o México tentando 
escapar da vingança de Iôssif Stálin. 

• O caminho dos tormentos (Konstantin Khu-
dyakov, 2017)
Esta série de doze episódios dirigida pelo ex-

celente Konstantin Khudyakov, uma espécie de 
Bergman da Rússia, é a versão televisiva da trilogia 
épica homônima escrita por Alexei Tolstoy. No en-
redo, duas irmãs de São Petersburgo, tomadas pela 
agitação política durante a Primeira Guerra, têm 
de lidar com seus romances turbulentos, enquanto 
a história da Rússia se desenrola.

* Todas essas sugestões de referências 
complementares são facilmente encontradas.



33

V. BIBLIOGRAFIA 
COMENTADA

• AUMONT, Jacques. Moderno? Por que o 
cinema se tornou a mais singular das artes. 
Campinas: Papirus, 2008.
O cinema é a arte moderna por excelência. Este 

livro é fundamental para entender a hipótese for-
mulada pelo grande estudioso do cinema, Jacques 
Aumont: a de que o cinema está permeado pelas 
questões e valores da modernidade, como cons-
ciência histórica, relatividade do gosto e papel es-
peculativo atribuído à arte. Esta é uma obra que 
nos ajuda a pensar a presença da ficção audiovisual 
no mundo de nossos dias.

• BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São 
Paulo: Paulus, 1997.
Neste livro, o grande filósofo Zygmunt Bauman 

discute os caminhos da moralidade e indaga se 
estaríamos presenciando a “morte da ética” rumo 
a uma era do “pós-dever”. A obra é um excelente 
estudo da perspectiva pós-moderna da ética. Para 
o autor, os grandes temas éticos não perderam sua 
força, mas precisam ser tratados de modo inteira-
mente novo. 

• BELINKY, Tatiana. Transplante de menina. São 
Paulo: Moderna, 2019.
Neste livro, Tatiana Belinky narra as memórias 

de sua terra natal, São Petersburgo, na Rússia, e 
como a deixou para ter de vir morar no Brasil. De 
maneira doce e delicada, ela conta sua chegada e 
as primeiras impressões, como a de nunca ter visto 
tantas bananas ao mesmo tempo. Esta obra é uma 
boa oportunidade de estabelecer ligações intertex-
tuais e temáticas com a obra de Daniella Bauer.

• BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. 
São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2020.

Este livro traz as quatro principais versões das 
teses de Walter Benjamin, um dos mais criativos 
e revolucionários pensadores do século XX, a res-
peito da história. Dentre as teses, está a de número 
VI, de 1940, sobre a importância de travar batalhas 
sobre as narrativas do passado – de onde a menção 
que está na página 199 no livro de Daniella Bauer. 
Sobre o conceito de história é um livro fundamen-
tal para pensar a complexidade de nossos dias.

• FERRO, Marc. Cinema e história. São Paulo: Paz 
e Terra, 1992.
Neste livro, o historiador francês Marc Ferro inter-

-relaciona história e cinema. O pesquisador analisa 
os processos de produção fílmica e entende o cine-
ma como agente da própria história. Dentre alguns 
filmes analisados, está O encouraçado Potemkin, su-
gerido em uma das atividades deste manual.

• FILIPOVIC, Zlata. O diário de Zlata – a vida 
de uma menina na guerra. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1994.
Zlata, aos onze anos, morava em Sarajevo e escre-

via um diário. Com a eclosão da guerra na ex-Iu-
goslávia, as preocupações mais banais desaparecem 
perante o medo, a raiva e a perplexidade. Esta obra é 
uma boa oportunidade de estabelecer ligações inter-
textuais e temáticas com o livro de Daniella Bauer.

• GORKI, Maksim. Ganhando meu pão. São Pau-
lo: Cosac & Naify, 2007.
Este livro é o segundo volume da trilogia auto-

biográfica do grande escritor russo e uma obra-
-prima da literatura memorialística. Nele, estão as 
experiências do jovem Maksim trabalhando em 
uma loja de sapatos, entre a tripulação de um barco 
a vapor e como empregado de uma oficina. A obra 
é uma excelente opção para conhecer mais sobre a 
literatura russa. Ele mostra tanto o patriarcalismo 
interiorano quanto a industrialização que avançava 
nas grandes cidades. 
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• MANUAL DA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR, BNCC, ENSINO MÉDIO. Dis-
ponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_
site.pdf. Acesso em 22 out. de 2020.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 

documento de caráter normativo que define o con-
junto orgânico e progressivo de aprendizagens es-
senciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

• MESSIAS, Adriano. Comunicação e Antropoceno 
– os desafios do humano. São Paulo: Educ, 2019.
Uma das vertentes deste livro é uma discussão 

sobre o fenômeno dos refugiados na contempora-
neidade. A abordagem demonstra que somos um 
planeta de refugiados de várias ordens animais, por 
exemplo – o que amplia a conceituação do termo. 
Ao mesmo tempo, a obra vasculha as origens de 
nossa espécie e investiga os grandes problemas que 
nos situam hoje no dilema do Antropoceno.

• RAGO, Margareth. Os prazeres da noite. Pros-
tituição e códigos da sexualidade feminina em 
São Paulo, 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Ter-
ra, 2008.
Esta é a edição revista e ampliada de um livro 

que reconstrói o ambiente da sociedade paulistana 
de 1890 a 1930 e sua relação com a prostituição. 
A obra é resultado de pesquisa acadêmica e foi a 
tese de doutorado de Margareth Rago, pesquisa-
dora que também escreveu o texto que finaliza o 
livro Morada das lembranças.

• SCLIAR, Moacyr. O ciclo das águas. Porto Ale-
gre: L&PM Editores, 2002.
Esta é a história da judia Esther que, como tantas 

outras mulheres, foi trazida da Europa com falsas 
promessas e acabou sendo obrigada a se prostituir 
nos cabarés da América. O livro traz as desventuras 
da protagonista e serve como relato contundente 
sobre a temática das “polacas”, abordado no livro 
de Daniella Bauer.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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