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CARTA AO PROFESSOR

Cara professora, caro professor,
Dos diversos desafios da escola brasileira, reconhecidamente a leitura é um 

dos maiores. Sua importância se dá não apenas porque por meio dela crianças e 
adolescentes passam a ler e escrever melhor, mas porque permite que estes lei-
tores em formação pensem a respeito de si, dos outros e do mundo que os cerca, 
ressignificando suas vivências.

Diante disso, entendemos que a leitura nas escolas deve ter íntima ligação 
com as experiências leitoras fora do contexto escolar, nas quais o compartilha-
mento de impressões acerca dos livros revela-se como principal forma de inte-
ração. Indicar, criticar, reler, discordar, apreciar e ouvir outros leitores nos apro-
xima das obras e de outros sentidos acerca da leitura realizada, contribuindo, 
assim, para que nos tornemos melhores leitores.

Por meio deste manual, buscamos promover um encontro com você, profes-
sor e professora, para que juntos possamos ampliar e aperfeiçoar as práticas leito-
ras em sala de aula. As propostas aqui apresentadas têm como pressuposto o pro-
cesso dialógico entre professores e alunos, com o desejo de fazer surgir e fortalecer 
comunidades de leitores em cada uma das escolas que nossas obras alcançarem. 

Para isso, buscamos criar oportunidades para que os leitores conheçam di-
ferentes obras e autores, não apenas os reconhecidamente populares como tam-
bém aqueles que, por diferentes razões, são desconhecidos do grande público, 
ainda que notadamente relevantes para a formação literária. Nesse contexto e 
empenhados em promover o encontro dos leitores com boas histórias, apresen-
tamos o livro Identidade, da escritora Nella Larsen.

A ESCRITORA
Nella Larsen nasceu em um distrito pobre de Chicago, nos Estados Unidos, 

em 13 de abril de 1891. Era filha de Peter Walker, imigrante afro-caribenho, e 
de Pederline Marie Hansen, imigrante dinamarquesa. O pai abandonou a família 
quando Nella era ainda um bebê. A mãe trabalhava como costureira e empre-
gada doméstica em Chicago e se casou novamente com o imigrante dinamarquês 
Peter Larsen, de quem Nella adotou o sobrenome. Em 1892, o casal teve outra 
filha, Anna Elizabeth (Lizzie).

Nessa época, os negros representavam apenas 2% da população de Chicago, 
uma cidade com muitos imigrantes. Quando sua família se mudou para o lado oeste 
da cidade, Nella sofreu com o racismo da vizinhança, formada majoritariamente 
por alemães e escandinavos. A vivência entre dois mundos, o dos negros e o dos 
brancos, marcou definitivamente a vida de Nella Larsen e, certamente, sua escrita.
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Como membro de uma família de imigrantes, ela não tinha espaço no mundo 

do blues ou na igreja da comunidade negra. Se ela não era branca como sua 

mãe e sua irmã, ela também não era negra como Langston Hughes e seus 

personagens, que eram negros. O mundo dela era um submundo, historica-

mente irreconhecível e doloroso demais para desencavar (HUTCHINSON, 

2006, p. 359, tradução nossa).

Nella viveu na Dinamarca com a família, entre 1895 e 1898. Após retornar a 
Chicago, a menina ingressou em uma escola pública, em um período de grande 
segregação racial e de conflitos sociais, principalmente em função do aumento 
da migração de negros vindos do sul do país e da imigração europeia.

Quando ingressou na Fisk University, em 1907, Nella continuou a sofrer as 
consequências da segregação, mesmo passando a frequentar pela primeira vez 
uma comunidade negra. A escritora acabou sendo expulsa da universidade por 
violar o código de vestimenta e conduta para mulheres e foi viver na Dinamarca, 
entre 1909 e 1912, retornando aos Estados Unidos, após esse período. 

Em 1914, Nella matriculou-se na escola de enfermagem do Lincoln Hospital, 
no bairro do Bronx, em Nova York. Após se formar, foi trabalhar no Alabama, no 
sul do país, onde se tornou enfermeira-chefe do hospital e da escola de enferma-
gem do Instituto Tuskegee. Retornou a Nova York, em 1916, trabalhando por dois 
anos no Lincoln Hospital e ingressando no Departamento de Saúde Pública como 
enfermeira, após prestar concurso público. 

Em 1919, Nella casou-se com Elmer Imes, segundo negro nos Estados Unidos 
a obter um doutorado em Física. Um ano após o casamento, a escritora publicou 
seus primeiros contos, adotando o sobrenome do marido em sua assinatura. O 
casal morou no Harlem, na década de 1920, mas Nella não tinha uma convivência 
fácil com outros moradores do bairro nem mesmo com o marido, que gozava de 
uma condição social diferenciada, em função de sua formação acadêmica.

Nella Larsen trabalhou como voluntária da bibliotecária Ernestine Rose, 
em 1921, auxiliando na preparação da exposição Negro Art, na New York Public 
Library (NYPL). Foi incentivada a fazer o curso de biblioteconomia dessa insti-
tuição, tornando-se a primeira mulher negra a se formar pela NYPL. Em seguida, 
começou a atuar como bibliotecária.

Em 1925, Nella começou a escrever seu primeiro romance, largando seu 
emprego como bibliotecária. Conheceu importantes nomes que fariam parte do 
movimento cultural chamado Harlem Renaissance, do qual também seria figura 
de destaque. Publicou seu primeiro livro, Quicksand, em 1928, com o qual recebeu 
a medalha de bronze da Harmon Foundation’s. Em 1929, seu segundo romance, 
Identidade, conseguiu grande sucesso de público e de crítica. 

Em 1930, a escritora foi acusa de plágio ao publicar o conto “Santuário”, 
que supostamente imitava o conto “Mrs. Adis”, de 1919, da escritora britânica 
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Sheila Kaye-Smith. Como não houve provas do plágio, Nella recebeu uma Bolsa 
Guggenheim, prêmio concedido anualmente para autores e artistas, tornando-se a 
primeira mulher afro-americana a recebê-la. Não publicou outro livro.

Em 1933, Nella divorciou-se de Imes e passou a viver com a pensão que 
recebia em função da separação, até a morte de Imes, em 1941, quando se viu 
obrigada a voltar a trabalhar como enfermeira. Nesse momento desapareceu 
do circuito literário. A escritora morreu em 1964, aos 72 anos, em seu apar-
tamento no Brooklyn, em Nova York, mas deixou um importante legado so-
bre identidade social, racial e de gênero, especialmente por meio de sua obra 
Identidade, tema deste manual.

A OBRA
Identidade se passa na década de 1920 e conta a história de duas ami-

gas, Clare Kendry e Irene Redfield, que, separadas na infância, se reencontram 
anos depois. 

Irene Redfield é uma mulher negra, casada com Brian, médico, também ne-
gro. O casal tem dois filhos e desfruta de uma vida confortável, vivendo no bairro 
do Harlem, em Nova York. Por sua vez, Clare Kendry é casada com John (Jack) 
Bellew, uma espécie de agente bancário internacional, com quem tem uma filha, 
Margery. Bellew é um homem branco, rico e extremamente racista e, por isso, 
Clare esconde suas origens negras. A necessidade de Clare de se passar por uma 
mulher branca e o desejo de conviver com pessoas da mesma origem que a sua 
tornam-se o conflito que permeia toda a história. 

Narrada em terceira pessoa, a obra explora a perspectiva de Irene Redfield 
acerca do reencontro com Clare e todas as consequências dessa reaproximação. 
O livro é dividido em três partes: encontro, desencontro e conclusão. Na pri-
meira parte, a autora apresenta os personagens e narra brevemente a infância 
em comum de Irene e Clare, assim como seu reencontro casual, doze anos de-
pois, em Chicago.

A segunda parte do livro acontece dois anos após o reencontro em Chicago 
e explora a aproximação das duas personagens em Nova York, quando Claire 
passa a conviver com a família de Irene e frequentar os mesmos lugares que o 
casal Redfield.

Na última parte do livro, a narrativa explora a desconfiança de Irene de que 
seu marido e Clare têm um relacionamento extraconjugal. Aborda também a pos-
sibilidade de Irene se vingar de Clare, contando ao marido racista da amiga sobre 
sua verdadeira origem. O final é surpreendente.

Com uma linguagem fluida e envolvente, Nella Larsen cativa o leitor com 
uma história repleta de mistérios e conflitos, explorando assuntos importantes e 
ao mesmo tempo complexos da história dos Estados Unidos, em especial, a segre-
gação racial. A relevância literária da autora se dá, para além da qualidade de sua 
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escrita, por ser escritora, mulher e negra, em um contexto em que alguns assuntos 
eram considerados tabus e precisam ser debatidos na sociedade ainda hoje. 

A lei federal n. 10.639/03 incluiu história e cultura afro-brasileira e africana 
nos currículos de todos os níveis de ensino e em todas as áreas, especialmente 
nos componentes curriculares Arte, História e Geografia. No entanto, mesmo 
com a vigência dessa legislação, persistem os relatos que indicam que, na maio-
ria das escolas, a abordagem predominante de história e cultura afro-brasileira 
e africana está fortemente ancorada em uma narrativa: a da escravidão. Desse 
modo, cabe uma problematização: esta é a única história possível dos povos 
africanos e de seus descendentes?

Entendemos que o racismo é um assunto complexo, que precisa cada vez 
mais ser pauta de diálogos claros e abertos, com base em dados e nas vivências 
daqueles que sofrem diariamente suas consequências. Essas pessoas precisam 
construir a narrativa de suas vidas e histórias, um direito constantemente negado 
e usurpado. Só assim, poderemos desconstruir visões de mundo estereotipadas e 
desvalorizar discursos e ações pautados na discriminação e na segregação. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
(Destinadas aos professores de Língua Portuguesa)

[...] E embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo ao menos 

mais habitável, pois o fato de nos vermos em perspectiva e de olharmos para 

dentro contribui para que se abram novas portas para a sensibilidade e para 

o entendimento de nós e dos outros. (REYES, 2012, p. 28)

Yolanda Reyes, em sua conferência a respeito do lugar da literatura na edu-
cação, afirma essa primeira dimensão das práticas de leitura literária nas escolas, 
na qual os livros permitem ao leitor pensar a respeito de si mesmo e do mundo que 
o cerca. 

Assim, nossas propostas são construídas a partir da ideia de que o compar-
tilhamento de sentidos acerca da leitura nos torna leitores melhores e nos faz 
pensar a respeito das inúmeras experiências pelas quais, individual ou coletiva-
mente, passamos. Nesse contexto, destaca-se a importância do professor como 
mediador no processo de formação desse leitor literário.

Cecília Bajour nos aponta que trocar percepções sobre o livro é outra forma 
de leitura que exige do mediador uma escuta atenta. 

Para aqueles que são mediadores entre os leitores e os textos, é enriquecedor 

pensar como leitura esse momento de bate-papo sobre o lido, o intercâmbio 

acerca dos sentidos que um texto desencadeia em nós. Não se trata então 

de uma agregação aleatória, que pode ocorrer ou não, e que costuma ser 

interpretada como a ‘verdadeira’ leitura, aquela que se dá quando os olhos 

percorrem as linhas e as imagens ou quando os ouvidos estão atentos para a 

oralização de um texto por meio de uma leitura em voz alta. Falar dos textos 

é voltar a lê-los. (BAJOUR, 2012, p. 23)

Pensando especificamente nas demandas do Ensino Médio e nas perspecti-
vas voltadas para a valorização do protagonismo juvenil, as propostas apresenta-
das aos professores de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa têm como objetivo 
contribuir para que os jovens desenvolvam competências ligadas à capacidade de 
refletir criticamente, argumentar e se posicionar diante das mais variadas situa-
ções de interação social. Para isso, sugerimos um diálogo com diferentes gêneros 
e linguagens, ligados à cultura impressa e digital, envolvendo a apreciação e o 
estabelecimento de relações com a obra.

Dessa forma, nossas sugestões se organizam em situações de pré-leitura, 
leitura e pós-leitura. Para os momentos que antecedem a leitura, sugerimos 
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propostas que envolvem conhecer a autora e o contexto de produção da obra, a 
fim de instigar a leitura e permitir relacionar esses aspectos com a própria nar-
rativa. As propostas de interação voltadas para a etapa de leitura têm como foco 
contribuir para a compreensão e interpretação da narrativa, além de promover 
reflexões ligadas à própria experiência leitora. Por fim, no momento pós-leitura, 
propomos a ampliação de sentidos e a extrapolação das relações sugeridas na 
narrativa. Cabe ressaltar que, em todas as propostas, a pesquisa e as ações cola-
borativas são essenciais, baseadas na percepção de um jovem atuante na cons-
trução de seu próprio conhecimento.

PRÉ-LEITURA 
IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE
Em nossas práticas sociais como leitores, é comum escolhermos um livro 

pela capa ou pelo título. Propomos que nos momentos que antecedem a leitura do 
livro, o professor apresente questões ligadas aos indícios que a capa e o título ofe-
recem sobre a narrativa, como estratégia para instigar a leitura. 

PARA PENSAR A OBRA
A capa do livro Identidade consiste em uma 

composição de imagens que representam elementos 
importantes da narrativa, como personagens, lugar 
e tempo em que ocorre, assim como o próprio título, 
sugerindo a temática principal que envolve os con-
flitos da história. Nesse sentido, proponha algumas 
questões aos alunos:

 f Que imagens você observa na capa? O que 
sugerem quanto aos elementos principais 
da narrativa?

 f Para você, o que é identidade? 

Buscar informações sobre o enredo e conhecer o gênero do livro também 
são comportamentos recorrentes nas práticas sociais de pré-leitura. Assim, com-
partilhe com os alunos que o livro Identidade aborda a história de duas amigas, 
Clare Kendry e Irene Redfield. Separadas na infância, elas se reencontram 12 anos 
depois e vivem em contextos diferentes. 

Posfácio de  R y a n e  L e ã o

R o m a n c e
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PARA PENSAR A OBRA
Ainda na perspectiva de pré-leitura, leia com o grupo a epígrafe do livro. 

Há três séculos fui retirado

Do cenário por meu pai amado

Terra, canela, capim

O que é a África para mim?

(Countée Cullen)

 f Procure instigar os alunos sobre o que diz a epígrafe: ela faz referên-
cia a que contexto histórico? O que o autor quis dizer ao questionar 
“O que é a África para mim?”? Que relação a epígrafe pode ter com a 
ideia de identidade e com o enredo do livro?

 f Convide os alunos a pesquisar quem foi Countée Cullen e sua possível 
relação com Nella Larsen ou com o livro Identidade. Poeta estaduni-
dense, nascido no Bronx, em 1903, Cullen participou do movimento 
cultural conhecido como Renascimento do Harlem, do qual Nella 
Larsen também fez parte.

O RENASCIMENTO DO HARLEM: MUITAS VOZES
Durante a década de 1920, o bairro do Harlem, em Nova York, viveu um 

contexto de grande efervescência cultural, com a chegada de afrodescendentes 
em busca de melhores condições de vida e de um ambiente menos segregador 
do que o que encontravam no sul do país, após o fim da escravidão.

Só o Harlem recebeu cerca de 175 mil afro-americanos, dentre eles, mui-
tos artistas responsáveis por um dos períodos mais importantes de expressão 
cultural do país, o já mencionado Renascimento do Harlem. O movimento cul-
tural abrangia, principalmente, música, literatura e artes visuais, que incluíam 
poesia, prosa, pintura, escultura, jazz, ópera e dança, representando o que era 
ser negro nos Estados Unidos daquela época. Dos artistas que fizeram parte 
desse movimento, destacam-se W. E. B. Du Bois, Josephine Baker, Langston 
Hughes, Alain LeRoy Locke, Claude McKay, Marcus Garvey, Duke Ellington, Louis 
Armstrong, Billie Holiday, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas e nossa escritora 
Nella Larsen.

Com a Grande Depressão de 1929, o apoio financeiro às artes diminuiu, fa-
zendo também decair o Renascimento do Harlem. No entanto, a marca que esse 
movimento deixou para a cultura afro-americana é inestimável, influenciando 
futuras gerações.

Nesse contexto social e cultural, compartilhe com os alunos a biogra-
fia da autora Nella Larsen, comentando sobre suas origens afro-caribenha e 
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dinamarquesa, sua constante experiência em buscar seu lugar entre os brancos e 
os negros e como encontrou na literatura uma forma de expressar sua existência. 

Conhecer os autores, suas histórias de vida e suas referências, bem como o 
contexto político, social e cultural no qual viveram e escreveram suas obras, ins-
tiga os alunos a se aproximar, identificando intenções, escolhas e relações da obra 
com o contexto de produção. Também permite compreender, além da narrativa, 
a importância das práticas de leitura e da literatura na história da humanidade. 

PARA PENSAR A OBRA E O MUNDO
 f Sabendo que a obra de Nella Larsen traz muitos elementos autobio-
gráficos, é relevante, para a leitura de Identidade, saber que a autora 
foi uma mulher de origem negra, que viveu a segregação racial dos 
Estados Unidos, no início do século XX?

 f De que forma você acredita que fazer parte de um movimento cul-
tural, como o Renascimento do Harlem, ajudou Nella Larsen a escre-
ver sobre temas tão complexos? 

PARA PESQUISAR E COMPARTILHAR
 f Convide os alunos a pesquisar, em grupos, sobre alguns dos artistas 
mais relevantes do Renascimento do Harlem. Depois, convide-os a 
conhecer outros movimentos culturais, do passado ou da atualidade, 
com o qual se identifiquem. Proponha, então, que cada grupo pro-
duza um vlog a ser divulgado em uma plataforma de vídeos, como o 
YouTube, que apresente o movimento pesquisado. 

DIÁLOGOS COM A BNCC

As propostas de pré-leitura têm relação com diferentes competências e habilidades 

previstas na BNCC, dentre as quais destacamos: EM13LGG601, EM13LGG703, EM13LP01, 

EM13LP16, EM13LP19 e EM13LP45.

LEITURA 
PASSING E O CONCEITO DE COLORISMO
Uma das principais características do texto de Nella Larsen é o estilo no-

tadamente descritivo, com a utilização de diversos adjetivos para caracterizar 
cenas, objetos, pessoas e lugares. Vejamos o primeiro parágrafo do romance:

Era a última carta na pequena pilha de correspondência matinal destinada a 

Irene Redfield. Depois das cartas comuns e com endereçamento inequívoco, 

o longo envelope de fino papel italiano com rabiscos quase ilegíveis parecia 
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deslocado e estranho. Também havia nele algo de misterioso e um pouco fur-

tivo. Algo fino e dissimulado, sem qualquer endereço para devolução que dela-

tasse o remetente. Não que ela tivesse adivinhado de imediato quem enviara a 

missiva. Mais ou menos há dois anos, recebera uma carta de aparência muito 

similar. Furtiva, mas, de algum modo, determinada e peculiar, um pouco os-

tentatória. Tinta roxa. Papel estrangeiro de tamanho incomum. (p. 11)

PARA PENSAR A OBRA
Solicite aos alunos que, ao longo da leitura, identifiquem outros trechos 

que ressaltam essa característica de escrita de Nella Larsen, refletindo sobre 
de que maneira a utilização de adjetivos contribui para a compreensão dos 
principais elementos da narrativa.

Como já apresentado, a história tem como principal conflito o reencontro de 
duas amigas de infância que vivem situações distintas em relação às suas identi-
dades étnico-raciais: uma é assumidamente negra, na família e na comunidade; a 
outra esconde suas origens do próprio marido racista, passando-se por uma pes-
soa branca. 

A verdade era que estava curiosa. Havia coisas que desejava perguntar a 

Clare Kendry. Queria descobrir sobre esse jogo arriscado de se passar por 

branca, essa ruptura com tudo que era familiar e amistoso para tentar a vida 

em outro ambiente, não de todo estranho, talvez, mas com certeza não com-

pletamente amistoso. O que, por exemplo, a pessoa fazia quanto às origens, 

como ela criava uma narrativa para sua vida? O que sentia ao entrar em con-

tato com outros negros? [...] (p. 32-33)

O livro Identidade tem como título original em inglês Passing, que consiste 
em um conceito utilizado, sobretudo nos Estados Unidos, para descrever uma pes-
soa afrodescendente que, para escapar à segregação racial e à discriminação, se 
passa por branca. Isso acontecia porque muitos afro-americanos tinham descen-
dência europeia, o que fazia com que se parecessem fisicamente com os brancos.

Entre 1880 e 1940, estima-se que cerca de 19% dos homens “negros” norte-

-americanos tenham se passado por “brancos” em algum momento das suas 

vidas. Muitos indivíduos transitavam de negro para branco e de branco para 

negro várias vezes ao longo das suas vidas, o que demonstra que “raça” não 

é uma característica fixa, mas fluida. (NIX; Qian, 2015, p. 37, tradução nossa)

Ao longo do romance, Nella Larsen utiliza diferentes referências a cor para 
descrever o tom de pele de seus personagens: cor de oliva, cor de cobre, cor de 
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mogno. Essa outra característica é importante para se compreender o enredo, 
no que se refere à prática de passing. Vejamos alguns trechos:

Irene, que tinha se levantado e estava de pé diante do espelho, passou uma 

escova pelos cabelos pretos, depois balançou a cabeça com um gesto carac-

terístico para desorganizar um pouco os cachos. Espalhou um pouco de pó de 

arroz na pele quente cor de oliva, e colocou seu vestido com um movimento 

tão apressado que só conseguiu ajeitá-lo com certa dificuldade. [...] (p. 70)

[...] Mas ele era, de um modo agradavelmente masculino, belo. E, no entanto, 

será que não teria sido atraente de uma maneira ordinária se não fosse pela 

beleza da pele, com sua magnífica textura e a intensa cor de cobre? (p. 70-71)

Nesse sentido, apesar de ter surgido cerca de cinquenta anos depois, o con-
ceito de colorismo é importante para se pensar a história contada no livro e a 
relação dessa narrativa com o contexto atual de racismo e discriminação, como 
processos historicamente construídos.

O termo colorismo foi usado em 1982 pela escritora Alice Walker, autora do 
livro A cor púrpura e vencedora do Prêmio Pulitzer. Refere-se aos diferentes níveis 
de preconceito e marginalização sofridos pela população negra, dependendo de 
quão afrodescendente é a sua aparência. Isso acontece especialmente em relação 
às tonalidades da pele negra, de clara a retinta, mas também diz respeito a outras 
características, como largura do nariz, grossura dos lábios e textura dos cabelos. 

Um ponto central no debate sobre colorismo é o de que se reconhecer como 
negro não é apenas um processo individual de autodeclaração, mas tem relação 
com a forma como a pessoa é identificada pela sociedade, portanto, é uma cons-
trução que se dá com base na relação com o outro.

Vale destacar que, independentemente de suas características, todas as 
pessoas negras sofrem com o racismo. Um dos principais indícios da existência 
dessa relação são os inúmeros apelidos criados para caracterizar os diferentes 
tons de pele, negando a negritude daqueles com tom de pele mais claro: pardo, 
moreno, café com leite, marrom bombom, cor de jambo etc.

PARA REFLETIR E CONVERSAR
Ronaldo Sales, sociólogo, especialista em questões étnico-raciais e 

professor da Universidade Federal de Campina Grande (PB), costuma uti-
lizar uma metáfora para se referir ao colorismo e ao fato de que os negros 
sofrem preconceito racial, independentemente de sua pele ser mais clara 
ou mais escura. Nesse sentido, convide os alunos a refletir e debater a pro-
posta do sociólogo:
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 f Qual das cores é menos escura, o azul-marinho ou o azul-celeste?
 f E qual dos dois é mais azul?
 f É possível considerar que, a depender do tom de pele, uma pessoa 
pode ser considerada mais negra que outra?

No contexto de segregação em que o livro Identidade acontece, a linha en-
tre ser branco e ser negro determinava com quais pessoas se poderia conviver, os 
lugares que se podiam frequentar e os direitos a que se teria acesso. Dessa forma, 
conduza a reflexão no sentido de que, apesar do fim da escravidão nos Estados 
Unidos, ainda no século XIX, suas consequências perduraram, resultando, ini-
cialmente, em leis que mantinham a segregação e a condição de inferioridade da 
população negra. 

DISCRIMINAÇÃO: QUESTÃO DE RAÇA E CLASSE SOCIAL
A personagem Clare Kendry põe em evidência a escolha pelo embranque-

cimento, afinal, ela esconde sua verdadeira origem para manter o casamento e 
seu padrão de vida. Assim, os conceitos de raça e de classe estão imbricados na 
narrativa, presentes desde a infância dela. 

Além disso, Clare nunca tinha feito parte do grupo de fato, assim como ja-

mais fora apenas a filha do zelador, era a filha do sr. Bob Kendry, que, ver-

dade, ocupava aquele cargo, mas que também, ao que parecia, frequentara 

a faculdade com os pais de alguns deles. Como acabou virando zelador, e, 

aliás, um bastante ineficiente, nenhum deles sabia. Um dos irmãos de Irene, 

que fez a pergunta ao pai, ouviu como resposta: “Você não tem nada com 

isso”, e ainda recebeu o conselho de não acabar do mesmo jeito que o “pobre 

Bob”. (p. 27)

Por sua vez, Irene Redfield se passa por branca apenas ocasionalmente, 
em restaurantes ou teatros, geralmente para sustentar um status social, como 
quando reencontrou Clare, no Hotel Drayton. Naquela situação, fica claro seu 
temor de que alguém descobrisse que ela era uma mulher negra e que, por essa 
razão, não poderia dividir aquele ambiente luxuoso com as pessoas brancas. 

No entanto, Irene sentiu raiva, desprezo e medo se infiltrarem. Não que 

tivesse vergonha de ser negra, não se envergonhava nem mesmo de dizer 

isso. Era a ideia de ser expulsa de um lugar, ainda que do modo polido e 

diplomático com que a equipe do Drayton provavelmente faria, que a inco-

modava. (p. 22)
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Apesar de ter orgulho de sua raça, Irene preocupa-se sobretudo em se 
manter como classe média privilegiada. Isso é evidenciado pela empregada do-
méstica negra, Zulena, descrita como tendo cor de mogno, com quem Irene não 
demonstra identificação ou aproximação, afinal, ambas eram negras, mas ocupa-
vam diferentes patamares sociais. 

PARA PRODUZIR E COMPARTILHAR
Existe hoje uma crítica às redes sociais relacionada à diferença entre a vida 

que é vivida e a vida que é postada, num processo de simulação da realidade. São 
conhecidos os casos em que as pessoas passam uma imagem de algo que não 
são, por dinheiro ou para conseguir curtidas. Nesse sentido, para finalizar a dis-
cussão a respeito da primeira parte do livro, promova as seguintes atividades:

 f Convide os alunos a pesquisar exemplos de situações em que a vida 
real não corresponde à vida postada, discutindo os benefícios ou 
malefícios de cada situação.

 f Proponha que, por meio da linguagem visual, os alunos produzam 
memes,1 criando uma campanha nas redes sociais com o título “Vida 
nas redes × Vida real”. Sugira que utilizem a ferramenta Canvas para 
esta atividade.

DIÁLOGOS COM A BNCC

As propostas para o momento de leitura da obra apresentadas até aqui têm relação com 

diferentes competências e habilidades previstas na BNCC, dentre as quais destacamos: 

EM13LGG303, EM13LGG304, EM13LGG702, EM13LGG703, EM13LP07e EM13LP26.

OS PADRÕES DE BELEZA E A REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS
Historicamente, os fenótipos associados à negritude embasaram discursos 

e atos de racismo e discriminação contra pessoas negras. 
Na narrativa, a tensão entre essa relação é constante, pois é a identificação 

de um fenótipo associado aos negros ou aos brancos que definiria não apenas a 
forma como as pessoas seriam tratadas socialmente como também o acesso a 
alguns direitos, como o de circulação em determinados lugares. 

Será que aquela mulher poderia saber, será que ela, de algum modo, tinha 

como saber que ali, diante de seus olhos na cobertura do Drayton, estava 

sentada uma negra? 

Absurdo! Impossível! Os brancos eram muito estúpidos em relação a essas 

coisas, embora, em geral, dissessem que sabiam reconhecer a diferença — e 

1. Recorte de alguma informação cultural repercutida de modo isolado do conteúdo de origem.
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pelos meios mais ridículos, como as unhas, a palma da mão, o formato das 

orelhas, os dentes e outras tantas tolices. Sempre achavam que ela era ita-

liana, espanhola, mexicana ou cigana. Nunca, quando estava sozinha, pa-

receram ter a mínima suspeita de que ela era negra. Não, a mulher que a 

encarava não tinha como saber. (p. 21)

Em Identidade, a discriminação étnico-racial se revela não apenas nos es-
paços públicos, mas também na vida privada dos personagens. Clare Kendry, por 
exemplo, confessa a Irene que não deseja ter outros filhos pelo receio de que o 
bebê herde na pele suas origens negras. 

— Não, não tenho meninos e acho que nunca vou ter. Fico com medo. Quase 

morri de pavor durante os nove meses da gravidez antes de Margery nascer 

por temer que ela tivesse a pele escura. Graças a Deus, ela acabou se saindo 

bem. Mas jamais vou me arriscar de novo. Nunca! A tensão é um inferno. (p. 47)

Infelizmente, o contexto de reprodução de estereótipos negativos associa-
dos aos negros ainda persiste em nossa sociedade. Podemos analisar, por exem-
plo, os papéis destinados aos negros nas novelas, séries ou filmes. Segundo a 
pesquisa A raça e o gênero nas novelas dos últimos 20 anos, realizada pelo Grupo 
de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa,2 os personagens centrais da 
teledramaturgia possuem um perfil bem restrito. Em média, as novelas da Rede 
Globo possuem 90% de personagens representados por atores e atrizes brancos 
e apenas 10% por negros ou pardos. Das novelas analisadas na pesquisa, 52% 
dos protagonistas eram mulheres brancas, 43% eram homens brancos, 4% eram 
mulheres não brancas e apenas 1% era homem não branco. Apenas três atrizes 
representaram as sete protagonistas não brancas estudadas. Nesse sentido, cabe 
a reflexão: por meio das produções brasileiras, é possível imaginar que a maioria 
da população do país é negra?

Viola Davis, ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Drama, no Emmy Awards 
de 2015, homenageou Harriet Tubman, ex-escrava e importante símbolo do abo-
licionismo nos Estados Unidos, fazendo referência ao seu pensamento sobre a 
linha que separa negras e brancas: “Na minha mente, vejo uma linha. Além dessa 
linha, vejo campos verdes, e adoráveis flores e lindas mulheres brancas com seus 
braços esticados para mim, acima dessa linha, mas parece que eu não consigo che-
gar lá, parece que eu não consigo ultrapassar essa linha”.3

A atriz afirmou que o que separa as mulheres brancas das mulheres negras 
é oportunidade, pois não é possível ganhar prêmios para papéis que não existem.

2. Disponível em: http://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/infografico3/; acesso em: 11 dez. 2020.
3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t8KeubYwNvE; acesso em: 11 dez. 2020.
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PARA PESQUISAR E RELACIONAR
Convide os alunos a fazer uma pesquisa sobre Harriet Tubman que, en-

tre 1850 e 1860, foi responsável pela fuga de centenas de escravos das fazen-
das do sul dos Estados Unidos rumo ao norte do país, onde não havia escra-
vidão, e ao Canadá. Na sequência, convide-os a pesquisar a vida e a história 
de Dandara, importante figura na resistência ao sistema colonial escravista 
brasileiro e esposa de Zumbi de Palmares.

Os papéis destinados aos negros geralmente correspondem a estereótipos 
comuns. No livro, A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira (2001), 
originado do documentário de mesmo nome, o autor Joel Zito Araújo cita alguns 
elementos sobre a representação dos negros nos meios de comunicação:

 f Os negros são representados por meio de estereótipos negativos.
 f Existe uma total invisibilidade da ação positiva dos negros.
 f A cultura negra é vista como folclore, e não como parte da cultura popu-
lar e da constituição do imaginário e das preferências do povo brasileiro.

 f O negro surge como elemento de diversão para os brancos, e não para si 
mesmo e seu grupo étnico.

 f A apresentação do negro como pobre e favelado está nas estruturas ro-
tineiras dos noticiários. 

No que se refere às mulheres negras, existem alguns estereótipos comumente 
encontrados, dentre os quais podemos citar a empregada doméstica, a escrava, a 
mãe preta servil, a mulher negra sensual, a mulher forte etc. A grande questão é 
que se cria uma única narrativa acerca dessas pessoas, o que contribui para perpe-
tuar o preconceito que associa fenótipo com uma profissão ou condição.4

A luta contra a perpetuação dos estereótipos esbarra diretamente no con-
ceito de representatividade, sendo fundamental compreendê-lo. Sua definição 
diz respeito não apenas à organização de grupos buscando a garantia de seus 
interesses, mas, sobretudo, revela-se como fundamental na construção das iden-
tidades dos indivíduos que integram esses grupos. 

Por um longo período, o referencial daquilo que era bom e belo estava asso-
ciado às representações de pessoas brancas, o que gerou tentativas de adaptação 
das populações negras a um padrão ideal, que presumia, por exemplo, um em-
branquecimento. Sendo as representações de pessoas negras ligadas a aspectos 

4. Sobre este assunto, sugerimos a leitura do texto da importante intelectual brasileira Lélia 
Gonzales chamado “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. Disponível em: https://edisciplinas.
usp.br/pluginfile.php/4584956/mod_resource/content/1/06%20-%20GONZALES%2C%20
L%C3%A9lia%20-%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf; acesso 
em: 11 dez. 2020. 
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negativos, as tentativas de embranquecimento envolvem, no conceito de beleza, 
cirurgias para afinar o nariz, processos de alisamento capilar, entre outros.

Em Identidade, a personagem Irene a todo momento exalta a beleza da per-
sonagem Clare. No entanto, isso nos leva a pensar até que ponto esse reconheci-
mento da beleza de Clare, por ser alguém que tinha características que a permitiam 
se passar por uma mulher branca, não correspondia ao padrão do que poderia ser 
considerado belo.

Era uma mulher atraente, na opinião de Irene, com aqueles olhos escuros, 

quase negros, e aquela boca de lábios grossos que lembrava uma flor escar-

late em contraste com o mármore da pele. (p. 19)

Sendo assim, os debates na esfera pública a respeito da importância da re-
presentatividade devem ser cada vez mais ampliados, começando pelo espaço 
das escolas, permitindo, assim, que novas narrativas sejam construídas, para 
além dos estereótipos impostos aos negros.

PARA PRODUZIR E COMPARTILHAR
Convide a turma a assistir o vídeo Tour pelo meu rosto, de Gabi Oliveira, 

criadora do canal Depretas, que trata de estética negra e relações étnico-ra-
ciais.5 Nesse vídeo, Gabi fala sobre as características de seu rosto, comuns às 
pessoas negras, e que, muitas vezes, já foram motivo de dor para ela. O nariz 
largo, os lábios grossos e grandes, a arcada dentária protuberante, os olhos 
escuros e a pele negra. Ela relata que, na infância, chegou a usar pregador no 
nariz para que ele ficasse mais fino.

Vale a pena ler os comentários com depoimentos de pessoas com expe-
riências semelhantes, que, por exemplo, evitavam sorrir por conta dessas ca-
racterísticas. Gabi também afirma que aceitar-se não faz com que você não 
sofra racismo, mas contribui para ampliar as referências do que é belo, evi-
tando a perpetuação do racismo estético. Discuta com os alunos quais refe-
rências de beleza são propagadas hoje. Qual a importância de aceitar suas 
características? Qual a importância da divulgação e compartilhamento de 
discursos e vídeos com essa abordagem?

Após a discussão, convide-os a promover uma campanha na escola 
acerca de padrões de beleza, analisando propagandas e produtos no que diz 
respeito à diversidade de fenótipos. Depois, solicite que produzam painéis, 
cartazes, informativos e um amplo debate que tenha como foco o fortale-
cimento da autoestima e de relações de acolhimento em um momento tão 
complexo como a adolescência.

5. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CEOvcHPvvis; acesso em: 12 dez. 2020.
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A VIOLÊNCIA ÉTNICO-RACIAL
Na segunda parte do romance, Nella Larsen explora o aumento da tensão no 

relacionamento de Irene com seu marido Brian, que tem início quando, em algum 
momento no passado, desejou se mudar com a família para o Brasil, lugar onde ele 
acreditava encontrar mais respeito relacionado às questões étnico-raciais. Irene 
refutou a ideia e apontou uma questão ligada à identidade estadunidense. 

Olhando para o marido, Irene pensou: “Não é justo, não é justo.” Depois de 

tantos anos, ele ainda a culpava daquele jeito. Será que o sucesso dele não 

era a prova de que Irene estava certa quando insistiu que ele permanecesse 

na profissão em Nova York? Será que Brian não via, mesmo agora, que ti-
nha sido melhor? Não por ela, ah, não, não por ela — ela jamais pensou em 

si mesma, na verdade —, mas por ele e pelos meninos. Será que Irene nunca 

se livraria daquilo, daquele medo que rastejava dentro de si, roubando-lhe a 

sensação de segurança, de permanência, da vida que construíra de maneira 

tão admirável para todos e que desejava com tanto ardor que permanecesse 

igual? Aquela estranha — e, para Irene, inacreditável — ideia do marido de ir 

para o Brasil, que, embora ele não mais mencionasse, seguia viva dentro dele: 

como aquilo a assustava e, sim, como a enfurecia! (p. 75)

Um dos momentos mais tensos do casal envolve o desejo de Brian de viver 
no Brasil em função da violência contra os negros nos Estados Unidos, que ele 
supõe não existir por aqui. 

— Eu prefiro, Brian, que você não mencione linchamentos na frente de Ted e 

Júnior. Foi realmente indesculpável abordar uma coisa dessas durante o jan-

tar. Eles vão ter tempo de sobra para saber desses atos horrorosos quando 

forem mais velhos.

— Você está enganada! Se forem viver neste país, como está tão determinada 

a fazer que aconteça, é melhor que saibam o quanto antes o tipo de coisa que 

terão que enfrentar. Quanto antes souberem, mais preparados estarão.

— Discordo. Quero que os dois tenham uma infância feliz e sem saber desse 

tipo de coisa até quando for possível.

— Que louvável — respondeu Brian com sarcasmo. — É louvável, quando leva-

mos tudo em conta. Mas será que é possível?

— Claro que sim. Se fizer sua parte.

— Bobagem! Você sabe tão bem quanto eu, Irene, que é impossível. De que adian-

tou tentar impedir que conhecessem a palavra “crioulo” e suas conotações? Eles 

descobriram, não foi? E como? Porque alguém chamou o Júnior de “crioulo sujo”.

— Mesmo assim, você não deve falar com eles sobre o problema racial. Não 

aceito isso. (p. 138-139)
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Irene afirma que, para ela, a segurança é o que mais deseja e valoriza na 
vida, especialmente a de seus filhos. E, em nome dela, é capaz de tudo, o que nos 
leva a pensar nos dados a respeito da violência no Brasil, que atinge de forma de-
sigual negros e brancos. 

Em 2017, a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes foi de 16 entre as pes-
soas brancas e de 43,4 entre as pretas ou pardas. Em outras palavras, uma pessoa 
preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio intencional 
do que uma pessoa branca. Entre a população jovem, os índices são ainda mais 
alarmantes: 69,9 homicídios a cada 100 mil jovens entre 15 e 29 anos de idade.

PARA REFLETIR E CONVERSAR
 f  Proponha aos alunos uma reflexão sobre os dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentados no gráfico a 
seguir. Qual a relação existente entre índices de violência dos jovens 
e a população negra no Brasil?

 f No que diz respeito à ação policial, os dados também demonstram 
uma relação com questões étnico-raciais, conforme o gráfico publi-
cado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019. Veja a seguir:
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  Que relação se pode identificar no fato de que a maioria das vítimas 
de homicídios e de ações da polícia é jovem e negra? A construção 
cultural e de identidade e os estereótipos associados às popula-
ções negras contribuem de que maneira para esse resultado?

 f Ao final da segunda parte do livro, Irene e Clare falam da forma 
diferenciada como lidam com a maternidade. Irene é totalmente 
dedicada aos filhos, já Clare acredita que eles não são tudo na vida. 
Para Irene, a segurança de seus filhos, em diferentes aspectos, é o 
mais importante. Nesse sentido, é possível pensar na relação en-
tre maternidade e características étnico-raciais no Brasil. Mães 
negras e brancas compartilham preocupações em comum. No en-
tanto, para as mães negras, existem outras preocupações ligadas à 
cor da pele. Convide os alunos a assistir o vídeo “Como é ser mãe 
de meninos pretos em uma sociedade racista?”, produzido pelo 
canal Quebrando o Tabu.6 

DIÁLOGOS COM A BNCC

As propostas para o momento de leitura da obra apresentadas até aqui têm relação com 

diferentes competências e habilidades previstas na BNCC, dentre as quais destacamos: 

EM13LGG102, EM13LGG203, EM13LGG303, EM13LP26, EM13LP41 e EM13LP43.

IDENTIDADE COMPARTILHADA
A solução final para o conflito principal da trama ocorre com a descoberta 

das origens étnicas de Clare. Estão todos, Irene, Clare, Brian e seus amigos, em 
uma festa em um apartamento no sexto andar, quando são surpreendidos pela 
presença de John Bellew:

— Então, você é mesmo uma crioula, uma maldita crioula suja!

A voz dele era um rosnado e um gemido, uma expressão de fúria e dor. (p. 149)

Clare está parada perto de uma janela aberta. Perto dela estão somente 
Irene e John. Ela cai do último andar do prédio deixando ao leitor em dúvida 
sobre sua morte: foi suicídio ou um assassinato? Se foi morta, quem a matou: 
John ou Irene?

Clare ficou perto da janela, serena, como se não estivessem todos olhando 

para ela com espanto e curiosidade, como se toda a estrutura de sua vida 

6. Disponível em: https://youtu.be/fXjMgV6Lmyw; acesso em: 11 dez. 2020.
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não estivesse estilhaçada em fragmentos diante de seus olhos. Parecia que 

não se dava conta de qualquer perigo ou que não se importava. Havia até 

mesmo um sutil sorrisinho nos lábios carnudos e vermelhos, assim como um 

brilho no olhar.

Foi aquele sorriso que deixou Irene louca. Ela disparou pela sala, o terror 

mesclado com a ferocidade, e pôs a mão no braço nu de Clare. Um pensa-

mento a dominava: ela não podia deixar que Bellew repudiasse Clare. Não 

podia deixar que a mulher ficasse livre. 

Diante delas estava John Bellew, sem palavras em sua dor e fúria. Depois, o 

pequeno grupo de pessoas, com Brian um passo à frente. 

Irene Redfield jamais se permitiu lembrar o que aconteceu a seguir. Nunca 

com clareza. 

Em um momento, Clare estava lá, algo vital e brilhante, como uma chama 

vermelha e dourada. No momento seguinte, havia partido. (p. 149-150)

PARA PENSAR A OBRA
Apesar de narrado em terceira pessoa, a história de Identidade é con-

tada a partir da perspectiva de Irene. Ao longo de todo o romance, o leitor 
recebe indícios que permitem pensar a respeito de questões importantes 
para a construção da narrativa, como, por exemplo, a definição da frieza 
de Clare e sua capacidade de fazer qualquer coisa para conseguir o que 
deseja. Com base nessa característica da obra, sugira a seguinte proposta 
aos alunos:

 f  O que você acredita que aconteceu com Clare: ela se suicidou ou foi 
empurrada pelo marido ou por Irene? Identifique, ao longo da nar-
rativa, elementos que justifiquem sua opção. 

 f  Assim como o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, no 
qual a polêmica da traição ou não de Capitu persiste nas discussões 
acerca da obra, Nella Larsen também deixa o leitor sem uma res-
posta definitiva quanto a dois aspectos fundamentais da história de 
Identidade: a traição de Brian e a causa da morte de Clare. Como 
leitor, você gosta desse tipo de estratégia utilizada pelos autores 
ou prefere finais fechados? 

 f  Como um exercício de criatividade, imagine agora que você é a au-
tora e decide criar um final diferente para a obra. Compartilhe com 
seus colegas.

Antes da resolução do conflito, Irene se viu diante de um importante di-
lema, quando ela se convence de que seu marido tem um caso extraconjugal 
com Clare: denunciar a John Bellew as origens negras da amiga, vingando-se 



22

da traição que vinha sofrendo, ou, em nome de um sentimento que envolve o 
reconhecimento de uma identidade que é individual, mas também coletiva, ser 
conivente, fingindo não saber do romance até que Clare fosse embora do país, 
conforme planejava.

Irene estava presa a duas lealdades diferentes e, no entanto, iguais. Ela 

mesma. Sua raça. Raça! Aquela coisa que era um vínculo e que a sufocava. 

Independente do que fizesse, ou mesmo se não fizesse nada, algo seria es-

magado. Uma pessoa ou a raça. Clare, ela própria ou a raça. Ou, quem sabe, 

as três coisas. Nada, ela imaginou, poderia ser mais irônico.

Sentada sozinha na silenciosa sala de estar à agradável luz da lareira, Irene 

Redfield desejou, pela primeira vez na vida, não ter nascido negra. Pela pri-

meira vez, sofreu e se rebelou por ser incapaz de deixar de lado o fardo da 

raça. [...] (p. 131)

Irene escolhe ser fiel ao que a une a Clare, a identidade étnico-racial, o que, 
ironicamente, consistia em negar essa identidade como forma de proteção. 

[...] A ironia daquilo. Ela não conseguia trair Clare, não conseguia sequer cor-

rer o risco de parecer defender um povo que estava sendo difamado, por 

receio de que essa defesa, por mais improvável que fosse, pudesse levar à 

revelação do segredo da mulher. Tinha uma obrigação com Clare Kendry. 

Sentia-se ligada a ela pelo vínculo da raça — uma que, embora Clare repu-

diasse, não conseguira cortar relações. (p. 68-69)

PARA REFLETIR E CONVERSAR 
Apesar de demonstrar desejo de se vingar pela traição, Irene decide 

não denunciar Clare ao marido dela, apesar de também manter-se em silên-
cio a respeito do fato de ter encontrado John, quando estava acompanhada 
de outra mulher negra. No entanto, a escolha de Irene teve uma motivação 
que superou suas questões pessoais e individuais: a identidade ligada às suas 
origens. Com base nisso, reflita com seus colegas se seu conceito do que é 
identidade se modificou com a leitura da obra. Depois, coletivamente, regis-
trem, como se criassem um verbete, a definição de identidade, buscando re-
lacioná-la com as ideias de individualidade, coletividade, representatividade 
e ancestralidade. Para isso, usem uma ferramenta de edição colaborativa, 
como o Google Docs. 
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DIÁLOGOS COM A BNCC

Esta proposta tem relação com diferentes competências e habilidades previstas na BNCC, 

dentre as quais destacamos: EM13LGG203, EM13LGG703, EM13LP02 e EM13LP49.

PÓS-LEITURA 
LINGUAGEM QUE FERE
Como propostas a serem desenvolvidas após a leitura, buscamos uma am-

pliação de sentidos a partir de elementos da própria narrativa, relacionando-os 
com possíveis contextos de experiência dos alunos em suas vivências pessoais 
e coletivas. 

Nessa perspectiva, um dos momentos de maior tensão da narrativa de 
Nella Larsen acontece quando Irene, em um encontro com Clare e outra co-
nhecida, Gertrude, conhece John Bellew, o marido racista de Clare. O principal 
elemento de tensão está na forma como John se refere às pessoas negras, com 
termos ofensivos e pejorativos, sem se dar conta de que todas as mulheres ali 
presentes são negras. (p. 52-54) 

PARA REFLETIR E COMPARTILHAR
São inúmeras as expressões pejorativas que fazem parte do nosso co-

tidiano: “cabelo ruim”, “serviço de preto” e “samba do crioulo doido”. São 
muitas as palavras e expressões que se incorporaram culturalmente ao 
nosso vocabulário, algumas evidentes e outras mais sutis, como fruto da 
representação negativa em relação aos negros. Nesse sentido, partindo do 
pressuposto de que, para uma convivência coletiva que acolha as diversida-
des e que tenha como base o respeito às diferenças, solicite aos alunos que 
pesquisem outras expressões e que, coletivamente, construam um dicioná-
rio, substituindo essas expressões e ressignificando os sentidos propostos.

Identidade é uma obra que permite ao leitor pensar a respeito de muitos 
assuntos que giram em torno de questões ligadas ao racismo, à segregação e, 
obviamente, à construção das identidades. No entanto, cabe destacar o fato de 
que o romance foi escrito por uma mulher, de origem negra, a respeito de duas 
mulheres negras que, ainda que de formas diferentes, sofrem as consequências 
de um processo de discriminação que afeta a vida das pessoas negras na esfera 
pública e na esfera íntima de suas vidas privadas. 

Nesse sentido, é fundamental discutir, nos espaços escolares, a existência 
de muitas mulheres negras que, de alguma forma, tiveram e ainda têm suas his-
tórias invisibilizadas. 
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PARA REFLETIR E CONVERSAR
Convide a turma a assistir à produção cinematográfica de sucesso 

Histórias cruzadas, de 2011, dirigido por Tate Taylor. A história se passa na 
década de 1960, no Mississípi, Estados Unidos. A personagem Skeeter, garota 
branca, quer ser escritora e decide entrevistar as empregadas domésticas 
negras, que deixavam seus filhos em casa para criar os filhos dos brancos, 
sofrendo todo tipo de discriminação decorrente de uma sociedade segre-
gada. Aibileen Clark, a emprega da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a 
conceder uma entrevista, seguida de outras mulheres. 

Depois, debata com a turma sobre a principal crítica ao filme: o foco 
não está nas histórias das empregadas domésticas, mas na visão da mulher 
branca. A própria Viola Davis declarou em entrevista que se arrependeu de 
fazer a personagem: 

Só senti que, no fim das contas, não foram as vozes das criadas que se ou-

viram. Eu conheço uma Aibileen. Eu conheço uma Minny. Elas são minha 

avó. Elas são minha mãe. E eu sei que, se for fazer um filme que tem como 

premissa saber como é [para as mulheres negras] trabalhar para pessoas 

brancas e criar filhos em 1963, eu quero ouvir como elas realmente se 

sentem em relação a isso. E não foi o que aconteceu no decorrer do filme.7 

 f Com base nesse contexto, de que maneira é possível contribuir para 
que as pessoas negras possam assumir a narrativa de suas histórias? 
Como o conceito de lugar de fala pode contribuir para essa discus-
são? Explique-o.

PARA IR ALÉM
Para concluir a reflexão acerca da obra, proponha aos alunos que pes-

quisem a história, as ideias, as produções e os feitos de tantas mulheres 
negras que, muitas vezes, têm seus saberes invisibilizados. Sugerimos per-
sonalidades do âmbito cultural e intelectual: Angela Davis, Audre Lorde, 
Beatriz Nascimento, Carla Akotirene, Cidinha da Silva, Chimamanda Ngozi 
Adichie, Cida Bento, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Elisa Lucinda, 
Esmeralda Ribeiro, Geni Guimarães, Grada Kilomba, Lélia Gonzalez, Carolina 
Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Michelle Alexander, Sueli Carneiro, 
entre outras.

7. Tradução nossa. Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/09/11/movies/viola 
-davis-interview-widows-toronto-film-festival.html; acesso em: 11 dez. 2020.
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Sugerimos, por exemplo, que no campo da música os alunos pesqui-
sem sobre Alcione, Aretha Franklin, Billie Holliday, Dona Ivone Lara, Ella 
Fitzgerald, Elza Soares, Iza, Negra Li, Leci Brandão, Nina Simone, Tina Turner, 
etc., e produzam uma lista com suas canções para ser compartilhada. 

DIÁLOGOS COM A BNCC

Esta proposta tem relação com diferentes competências e habilidades previstas na 

BNCC, dentre as quais destacamos: EM13LGG102, EM13LGG203, EM13LGG302, EM13LGG601, 

EM13LGG602, EM13LP20 e EM13LP49.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
(Destinadas aos professores dos demais campos de saber)

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define as aprendizagens essen-
ciais dos estudantes do Ensino Básico. No que se refere ao segmento do Ensino 
Médio, observamos que essas aprendizagens estão organizadas em uma nova es-
trutura, com foco em quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecno-
logias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 
e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essa nova estrutura não exclui a exis-
tência dos componentes curriculares, mas pressupõe uma maior aproximação e 
fortalecimento das relações entre os saberes constituídos de cada componente.

Propostas que explorem a interdisciplinaridade na organização curricular 
são fundamentais e, nessa perspectiva, a literatura consiste em uma oportuni-
dade para que seja desenvolvido um trabalho integrado entre as diferentes áreas 
do conhecimento. 

Assim, os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas en-
contrarão em Identidade uma excelente oportunidade para discutir diferentes 
assuntos que contribuirão para o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias ligadas aos componentes curriculares, em especial História e Sociologia. 

PRÉ-LEITURA
SEGREGAÇÃO RACIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO
Identidade se passa em 1928 e explora, por meio da história de Irene e Clare, 

a existência de uma prática conhecida como passing, na qual uma pessoa ne-
gra, geralmente com pele mais clara e traços que remetem ao fenótipo europeu, 
passa-se por uma pessoa branca para fugir à segregação racial e às suas conse-
quências. Sendo assim, é uma importante referência para que professores, de 
diferentes áreas do conhecimento, explorem, a partir da literatura, temas ligados 
à discriminação racial e à identidade, numa perspectiva histórica que entenda o 
presente como resultado de um processo. 

Nesse sentido, propomos que, antes da leitura do livro, os professores da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas explorem com os alunos contextos em 
que a segregação racial se tornou política de estado, separando indivíduos de uma 
mesma sociedade com base em critérios étnicos e raciais. Sugerimos que se tenha 
como foco a história dos Estados Unidos, por sua relação direta com a obra, tanto 
no que diz respeito ao contexto de produção como com relação à narrativa em si. 

Para compreender o contexto em que se passa a história de Identidade, é 
importante explorar com os alunos o processo de formação dos Estados Unidos, 
no que diz respeito às Treze Colônias e a Guerra de Secessão. Retome que as 
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colônias do norte tinham como característica o modelo de pequena propriedade 
privada, baseado no trabalho livre e assalariado. Já no sul, a base da economia era 
o latifúndio, a monocultura e o regime de escravidão de pessoas negras, seques-
tradas do continente africano.

Com a Guerra Civil, de 1861 a 1865, em que os estados do norte, comandados 
por Abraham Lincoln, entraram em confronto com os estados confederados do sul, 
teve fim o modelo econômico escravocrata. No entanto, para a maioria dos brancos 
do sul, o conceito de supremacia branca foi mantido, sendo inaceitável que os negros 
tivessem os mesmos direitos ou ocupassem os mesmos espaços que os brancos. Isso 
deu origem, em 1865, à Ku Klux Klan, que ganhou muitos adeptos no século XX.

Logo após o fim da Guerra Civil, surgiram leis estaduais e locais de segre-
gação racial que tinham como princípio o conceito de “separados, mas iguais”, 
impedindo que negros e brancos dividissem os espaços públicos, como restau-
rantes, hotéis e transporte público. Isso levou à criação de escolas só para bran-
cos e outras só para negros.

Somente a partir da década de 1950, com os movimentos de luta pelos direi-
tos civis, e na década de 1960, com a promulgação da Lei dos Direitos Civis (1964) e 
da Lei dos Direitos de Voto (1965), teve fim um longo processo de segregação como 
política oficial de Estado. Porém, essas conquistas não se deram sem muitos pro-
testos, lutas, agressões e mortes. 

PARA PESQUISAR 
Na luta pelos direitos civis dos negros e contra a opressão racial nos 

Estados Unidos, destacam-se figuras como Rosa Parks, Martin Luther King Jr. 
e Malcom X, que tinham perspectivas diferentes de como deveria se dar essa 
luta. Convide os alunos a pesquisar sobre a biografia dessas pessoas, compa-
rando sua forma de atuação no contexto apresentado. Depois, proponha que 
construam um mural com formas de atuação atuais, individuais ou institucio-
nais, que visem minimizar o contexto de desigualdade no Brasil e no mundo. O 
mural pode ser realizado virtualmente, por meio da ferramenta on-line Padlet, 
que permite a criação de mural ou quadro dinâmico e interativo. Podem ser 
inseridos conteúdos multimídia (texto, imagens, vídeos, hiperlinks, etc.).

PARA PENSAR A OBRA E O MUNDO
A história de Identidade se passa no fim da década de 1920 e retrata os 

Estados Unidos em um contexto de forte segregação, que persistiu por mais 
quarenta anos. Há inúmeros registros fotográficos que representam de que 
maneira a discriminação atingia as pessoas, nos mais diferentes espaços da 
esfera pública.
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Com base nisso, peça aos alunos que pesquisem fotografias desse pe-
ríodo. Convide-os a conhecer o trabalho do fotógrafo Gordon Parks, o pri-
meiro negro a trabalhar para a revista Life. Ele possui um ensaio chamado 
The Restraints: Open and Hidden, que acompanhou a vida de três famílias da 
cidade de Mobile, no estado do Alabama, em 1956. As fotos foram redesco-
bertas em 2012, seis anos após a morte de Parks.8 

Depois, convide-os para uma saída de campo em que possam fazer re-
gistros fotográficos de espaços públicos onde observem as relações étni-
co-raciais que se desenvolvem nesses espaços. Sugira observar que tipo de 
atividade desenvolvem as pessoas negras e as brancas. Façam, então, uma 
exposição fotográfica com os registros obtidos.

Apesar de, legalmente, a escravidão ter sido proibida no século XIX e as leis 
de segregação racial terem surgido na metade do século XX, as consequências 
dessa história podem ser verificadas ainda hoje, em aspectos sociais, econômi-
cos e culturais.

Em maio de 2020, em Minneapolis, no estado de Minnesota (Estados Unidos), 
George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto após ser detido e alge-
mado por um policial branco. Uma das cenas mais impactantes foi o vídeo em 
que Floyd, imobilizado pelo policial, afirma que não consegue respirar, per-
dendo os sentidos logo depois. O episódio gerou uma série de protestos, no 
país e fora dele, em torno da violência policial contra negros.

Nos Estados Unidos, o assassinato de pessoas negras pela polícia tem se 
repetido sistematicamente, em razão de uma abordagem policial de extrema vio-
lência. Nos anos de 1950, isso impulsionou movimentos pelos direitos civis, re-
sultando inclusive no assassinato de lideranças como Martin Luther King Jr. e 
Malcolm X. Em 2012, após a morte do adolescente Trayvon Martin, de 17 anos, 
nasceu o movimento antirracista “Black Lives Matter”. 

A cidade de Minneapolis, onde Floyd foi assassinado, é considerada a 
quarta pior área metropolitana do país para negros morarem. O local tem uma 
das maiores disparidades raciais do país em vários indicadores, como taxa de 
pobreza, desemprego e propriedade de imóveis. Mesmo não localizada no sul 
e não tendo ônibus ou bebedouros segregados, existia na cidade, no início 
do século XX, um sistema de segregação velado, como na prática de incluir 
nas escrituras das propriedades uma cláusula estabelecendo que pessoas 
não brancas não poderiam ser proprietárias nem ocupar o local. Com essas 
restrições, quase todas as novas construções eram reservadas aos brancos, 

8. Disponível em: https://www.gordonparksfoundation.org/publications/segregation-story. 
Acesso em: 11 dez. 2020. 
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confinando as populações negras em zonas da cidade com casas antigas e de 
menor valor. 

De acordo com diferentes estudos, os negros nos Estados Unidos têm me-
nos riqueza e renda do que os brancos, além de serem mais suscetíveis à prisão e 
possuírem menor chance de concluir um curso universitário.9 As relações inter-
-raciais também demonstram que a segregação ainda está presente. De todos os 
casamentos de 2013, só 12% foram inter-raciais. 

PARA REFLETIR E CONVERSAR
De que maneira você acredita que o processo histórico de escravidão e 

segregação influencia situações extremas como a de George Floyd e aspectos 
ligados à desigualdade no cotidiano das pessoas negras, conforme os dados 
apresentados?

DIÁLOGOS COM A BNCC

As propostas do momento de pré-leitura tem relação com diferentes competências e 

habilidades previstas na BNCC, dentre as quais destacamos: EM13CHS402, EM13CHS502, 

EM13CHS503, EM13CHS601 e EM13CHS605.

LEITURA
DIÁSPORA AFRICANA
Durante a leitura da obra, a narrativa leva o leitor a pensar acerca de 

questões ligadas à identidade étnica e cultural, que se concretiza de forma 
diferenciada para Irene e Clare, de acordo com o contexto em que cada uma 
vive. No entanto, há um elemento ligado à ancestralidade em comum e ao sen-
timento de pertencimento que faz com que Clare queira estar junto daqueles 
com os quais se reconhece, mesmo correndo o risco de perder a condição 
social que ocupa. Esse sentimento também faz Irene, diante de um dilema que 
envolve um aspecto pessoal, a traição de seu marido, escolher proteger Clare.

Sendo assim, durante a leitura do livro, sugerimos que os professores da 
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas explorem o sentimento de perten-
cimento e identidade dos personagens e de suas relações com base na temática 
da diáspora africana. Esse conceito tem relação com os estudos acerca da migra-
ção do povo judaico, mas, a partir do século XIX, passou a ser utilizado no debate 
sobre a experiência de escravidão de milhares de homens e mulheres que foram 
levados forçadamente do continente africano para diversos lugares do mundo. 

9. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140817_desiguladade_
eua; acesso em: 11 dez. 2020.
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Nesse sentido, é importante pensar em dois aspectos: na própria trans-
ladação das pessoas e de suas culturas, que precisaram ser ressignificadas na 
nova condição em que passaram a viver. É preciso falar sobre o cotidiano dessas 
pessoas, além da condição de escravizados que lhes foi imposta. Foram aproxi-
madamente 12 milhões de africanos trazidos para as Américas, sendo que 40% 
deles desembarcaram no Brasil, sustentando um regime escravocrata baseado 
na violência e na exploração. 

PARA PESQUISAR
É comum identificarmos as particularidades de cada país quando nos 

referimos, por exemplo, aos países da Europa, como os franceses, os ingle-
ses ou holandeses. No entanto, há uma tendência, equivocada, a considerar 
o continente africano como um grande país, com uma única cultura, o que 
acaba por apagar a diversidade cultural e identitária dos povos que lá vivem. 
Isso também aconteceu no período da chamada diáspora africana, quando 
os diversos povos passaram a ser chamados não mais pelas suas formas de 
identificação étnica, mas por suas regiões de procedência. Por exemplo, nagô 
era como os traficantes de africanos chamavam os povos de língua iorubá. A 
partir desse contexto, convide os alunos a pesquisar acerca dos diversos po-
vos que foram trazidos na condição de escravizados para as Américas, como 
benguelas, cabindas, angolas, minas. 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS E AUTODECLARAÇÃO
Ações afirmativas são medidas políticas que, por meio do fornecimento de 

recursos ou outros benefícios, têm como objetivo diminuir as desigualdades eco-
nômicas, sociais e culturais de pessoas que pertencem a determinados grupos 
que sofrem discriminação. São exemplos de ações afirmativas a contratação de 
pessoas com deficiência nas empresas e o fornecimento de auxílio em forma de 
bolsa para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, o objetivo das 
ações é combater as desigualdades.

No Brasil, um dos mais conhecidos exemplos de ação afirmativa são as 
cotas para acesso às universidades públicas. Segundo dados do IBGE, negros 
e pardos representam 53% da população brasileira. No entanto, apenas 12% 
dos pretos e 13% dos pardos têm acesso ao Ensino Superior. No âmbito eco-
nômico, o salário médio da população preta ou parda corresponde a 59% do 
salário médio da população branca. Portanto, a desigualdade étnico-racial 
reflete-se nos âmbitos econômicos, sociais e culturais, incluindo o acesso ao 
Ensino Superior.

A consolidação das cotas aconteceu principalmente com a lei n. 12.711, de 
agosto de 2012, conhecida também como Lei de Cotas. Estabeleceu que, até 
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agosto de 2016, todas as instituições de Ensino Superior deviam destinar metade 
de suas vagas nos processos seletivos a estudantes egressos de escolas públicas. 
A distribuição dessas vagas também leva em conta critérios raciais e sociais, pois 
considera fatores econômicos.

Um dos pontos mais polêmicos do sistema de cotas é a autodeclaração, ou 
seja, a pessoa assina um termo em que se autodeclara negra, parda ou indígena 
tendo, assim, direito de usufruir do benefício. A polêmica reside no fato de que a 
autodeclaração é um critério subjetivo, passível de fraude. 

PARA PENSAR A OBRA E O MUNDO
A autodeclaração está diretamente ligada ao conceito de identidade. Em 

1976, o IBGE realizou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 
em que deixou a categoria cor como uma pergunta aberta. Cento e trinta e 
seis cores diferentes foram registradas, que iam de acastanhada a vermelha. 
Sendo assim, relacione a narrativa do livro de Nella Larsen à polêmica em 
torno do sistema de cotas para acesso às universidades.

A polêmica sobre o sistema de cotas persiste e deve se intensificar com a 
aproximação do fim do prazo inicial de vigência das leis de cotas nas graduações 
(2022) e nos concursos públicos federais (2024), quando a sociedade precisará se 
posicionar novamente sobre as políticas de ações afirmativas, em especial, sobre 
as cotas sociais e étnico-raciais na educação.

Nesse sentido, é importante que qualquer discussão, utilizando argumentos 
contrários ou favoráveis, seja baseada em informações e dados reais. Por exem-
plo, um dos principais argumentos de pessoas que se posicionam de maneira 
contrária à lei de cotas é de que deveriam ser baseadas em critérios econômicos, 
ou seja, destinadas a pessoas de baixa renda. No entanto, o sistema de cotas fun-
ciona exatamente dessa maneira: 50% das vagas das universidades são destina-
das a alunos vindos da rede pública. Dentro desses 50%, estão incluídas as cotas 
baseadas em critérios étnico-raciais. 

PARA IR ALÉM E COMPARTILHAR
 f Solicite aos alunos que pesquisem, principalmente em redes sociais, 
argumentos contrários e favoráveis ao sistema de cotas para acesso 
às universidades. Convide-os a atuar como uma agência de verifica-
ção das informações, como Lupa e Aos Fatos. Depois, peça que criem 
posts com a ideia de esclarecer esses argumentos com base em da-
dos concretos, classificando-os em “fato” e “fake”. Converse com os 
alunos a respeito da diferença entre fato e opinião. 
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DIÁLOGOS COM A BNCC

As propostas para o momento de leitura têm relação com diferentes competências e 

habilidades previstas na BNCC, dentre as quais destacamos: EM13CHS102, EM13CHS103, 

EM13CHS502, EM13CHS601  e EM13CHS605.

PÓS-LEITURA
DEMOCRACIA RACIAL E RACISMO ESTRUTURAL
Em seu livro A integração do negro na sociedade de classes, de 1978, Florestan 

Fernandes afirma que a democracia racial no Brasil teria servido para difundir a 
ideia de que não existem distinções sociais entre negros e brancos, reforçando 
uma suposta convivência pacífica e harmônica entre brancos e não brancos. Uma 
das maiores referências está no livro Casa-grande e senzala (1933), de Gilberto 
Freyre, o qual explora uma ideia positiva da formação cultural brasileira, a par-
tir da miscigenação, acomodando os conflitos raciais e a distância entre a casa-
-grande e a senzala. 

Lélia Gonzalez é uma das intelectuais que desconstrói o mito da democra-
cia racial, ao afirmar que o sistema escravista-patriarcal brasileiro se baseou na 
violência racial e sexual. Sueli Carneiro contribui com a discussão, ao falar do 
“estupro colonial” da mulher negra pelo homem branco.

No século XIX, teóricos viam a miscigenação como sinônimo de degenera-
ção racial e social. O termo eugenia, criado em 1883, propagava a visão de que as 
capacidades humanas estavam exclusivamente ligadas à hereditariedade, como a 
criminalidade. O governo de dom Pedro I incentivou a vinda de europeus para o 
Brasil, como mão de obra livre, assalariada, apoiado pelas elites e baseado na ideia 
de superioridade dos brancos sobre as outras raças. 

Pensar o processo de formação da sociedade brasileira com base na ideia de 
que há uma convivência harmoniosa entre os diferentes grupos étnicos-raciais 
desconsidera essas questões e leva a supor que as oportunidades econômicas, 
sociais e políticas são igualitárias, contribuindo para o tão conhecido racismo 
velado. A desigualdade social, por exemplo, relaciona-se diretamente com a es-
cravidão e com o modo como os negros não foram incorporados à sociedade, 
depois da abolição, em 1888, ou seja, isso está entrelaçado diretamente com as 
diferenças pautadas na cor da pele. 

PARA PENSAR A OBRA
 f O conceito de raça tinha uma fundamentação biológica e não era visto 
como uma construção social. A partir disso, responda: é possível iden-
tificar a permanência de ideias ligadas ao conceito de raça em nossa 
sociedade hoje? Explique onde e de que maneira ele se manifesta.
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 f Relacione a ideia de democracia racial no Brasil com o personagem 
Brian Redfield, marido de Irene, que sonhava em morar no Brasil, pois 
acreditava que aqui as relações raciais eram mais harmônicas. 

Chama-se racismo estrutural a ideia de que o racismo, em nossa sociedade, 
constitui as relações em seu padrão de normalidade, ou seja, o funcionamento 
normal da vida cotidiana e as ações conscientes e inconscientes das pessoas. 
Segundo Silvio Almeida (2019), o racismo estrutural naturaliza, por exemplo, a 
violência contra pessoas negras e a relação entre os altos índices de encarcera-
mento dessa população. Também naturaliza a ausência dos negros em determi-
nados ambientes, principalmente em espaços de poder. 

PARA REFLETIR E CONVERSAR
 f O racismo se configura como um fenômeno atrelado a outras condi-
ções, políticas, econômicas e das relações subjetivas. Apesar disso, 
a maioria da população brasileira, se questionada, vai dizer que não 
é racista. Nesse sentido, pesquise sobre a diferença entre não ser 
racista e ser antirracista.

 f A Constituição brasileira de 1988 tem como uma de suas formula-
ções mais importantes a ideia de que todos os indivíduos são iguais 
perante a lei. Relacione esse princípio constitucional a dados sobre 
as diferenças estruturais existentes no Brasil.

PARA IR ALÉM E COMPARTILHAR
Convide os alunos a pesquisar sobre atitudes racistas no cotidiano que 

podem e devem ser revistas. Depois, peça que produzam um podcast em 
que explorem o tema, abordando os conceitos estudados até aqui e estimu-
lando atitudes de respeito à diversidade. 

DIÁLOGOS COM A BNCC

As propostas de pós-leitura têm relação com diferentes competências e habilidades 

previstas na BNCC, dentre as quais destacamos: EM13CHS102, EM13CHS402, EM13CHS502, 

EM13CHS503, EM13CHS601 e EM13CHS605.
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APROFUNDAMENTO

O Ensino Médio representa um dos maiores desafios no que se refere à 
educação básica no Brasil, especialmente em função dos altos índices de evasão 
escolar. Os principais motivos têm relação com alunos pouco estimulados, que 
não conseguem enxergar uma conexão entre a escola e a realidade, e com o dis-
tanciamento das culturas juvenis e dos projetos de vida dos adolescentes. 

Segundo o documento de 2015 Juventudes na escola, sentidos e buscas: por 
que frequentam?,10 elaborado por Ministério da Educação (MEC), Organização 
dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e 
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), uma das razões para 
reter os alunos no ambiente escolar é a figura do professor que, além de ter a 
capacidade de criar uma relação pessoal e de respeito, deve demonstrar domínio 
de conteúdo. 

Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e a BNCC, principais do-
cumentos de referência da educação brasileira, apontam a necessidade de uma 
educação integral, que contemple os aspectos físicos, cognitivos e socioemocio-
nais dos alunos. No entanto, entre a teoria e a prática, os desafios se ampliam em 
todas as áreas de conhecimento, sendo a competência leitora um dos maiores, 
visto que é uma necessidade de qualquer área. Soma-se a isso uma cultura que 
pressupõe que os jovens não gostam de ler nem se interessam por literatura. 

Propostas que respondem às necessidades sociais, diante de um cenário 
de rápida circulação de informações e de grande imersão em uma cultura digi-
tal, costumam garantir mais envolvimento. O jovem, assim como qualquer pes-
soa que se dispõe a aprender algo, precisa atribuir sentido à aprendizagem e, de 
maneira específica, ao ato de ler. Não basta exigir a leitura de alguns títulos por 
mês ou oferecer propostas que apenas busquem informações específicas sobre a 
estrutura do gênero. Longe de contribuir com a formação do leitor, essas práticas 
acabam estimulando apenas a procura por resumos das obras para cumprir uma 
demanda avaliativa.

É preciso fazer boas escolhas, garantindo práticas de leitura que permitam 
ao aluno, de forma autônoma, estabelecer relações e compreender o que lê. Nesse 
sentido, pensamos que talvez falte aos jovens oportunidades de diálogo e uma es-
cuta atenta, elementos que boas práticas ligadas a literatura podem proporcionar.

Ler para e com os jovens, compartilhar impressões, ouvir suas opiniões, en-
tre tantos outros comportamentos leitores, contribui, além do desenvolvimento 

10. Disponível em: https://porvir.org/wp-content/uploads/2016/01/pesquisajuventudesna 
escola.pdf; acesso em: 12 dez. 2020.
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da linguagem e de formas de expressão, para a apreciação estética e o pensa-
mento nas relações humanas. 

Na fala dos jovens e adultos há também uma convivência entre o dito e o 

não dito ou sugerido. Em contextos marcados pela exclusão ou por diver-

sas formas de violência, reais e simbólicas, no balanço entre o dizer e o 

calar geralmente predomina o silêncio como refúgio, como resistência ou 

como alienação da própria palavra. E aqui salto da fala ou de sua ausência 

para a leitura, e as coloco em contato. [...] para todos — crianças, jovens e 

adultos —, a leitura compartilhada de alguns textos, sobretudo os literá-

rios, muitas vezes é uma maneira de evidenciar, sempre considerando a 

intimidade e o desejo do outro, a ponta do iceberg daquilo que se sugere 

por meio de silêncios e palavras. (BAJOUR, 2012, p. 20)

Apesar do grande desafio, o papel da escola na formação de leitores é es-
sencial. Para isso, a escola precisa ser entendida como uma comunidade de lei-
tores de fato, afinal, para se tornar um bom leitor, o aluno precisa, antes de tudo, 
conhecer e dialogar com outros leitores. 

Certamente o desejo de todo professor é de que a leitura se torne uma prá-
tica diária. Para isso, são necessários planejamento e envolvimento do professor 
com o ato de ler em si e com as obras a serem lidas, visto que ele é um modelo de 
leitor para seus alunos, por meio do compartilhamento de referências, preferências 
pessoais e critérios de escolha. Nesse sentido, é fundamental que o aluno possa co-
nhecer, apreciar, ler e produzir propostas ligadas a diferentes gêneros e linguagens.

Entre os gêneros mais conhecidos está o romance, no qual se enquadra a 
obra Identidade, de Nella Larsen. Historicamente, o romance ganhou notorie-
dade com dois clássicos, Dom Quixote (1605), de Miguel de Cervantes, e Robinson 
Crusoé (1719), de Daniel Defoe, mas se popularizou no século XIX. Pode ser de-
finido como uma obra de ficção escrita em prosa. No entanto, não possui uma 
estrutura fixa, podendo ser bastante variado. As escolas literárias Romantismo, 
Realismo e Naturalismo produziram narrativas em forma de romance, cada qual 
com características específicas. 

De maneira geral, o romance é uma narrativa longa e mais complexa que as 
novelas e trata de temas considerados universais. Como gênero, diferencia-se da 
epopeia especialmente por possibilitar que personagens comuns sejam protago-
nistas, tratando de problemas do cotidiano e da história de homens, mulheres, 
crianças, e não apenas heróis e deuses. O romance apresenta, ainda, uma am-
bientação ligada a tempo e espaço específicos, personagens e um enredo com o 
desenvolvimento da ação.

Sendo o livro Identidade de autoria de uma mulher, Nella Larsen, é neces-
sário falarmos sobre as mulheres na literatura. Historicamente, o direito à escrita 
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foi por muito tempo negado às mulheres, assim como outros direitos básicos. A 
literatura era espaço praticamente restrito aos homens. Para que pudessem es-
crever, muitas mulheres usaram pseudônimos masculinos. 

Nomes mais conhecidos como Jane Austen, Cecília Meireles, Adélia Prado, 
Agatha Christie, Rachel de Queiroz, Simone de Beauvoir, Clarice Lispector, 
Virginia Woolf e Nella Larsen contribuíram para dar voz às mulheres, falando 
sobre o universo feminino, ou abordando qualquer outro assunto desde uma 
perspectiva feminina. 

Por meio da escrita, diversas mulheres puderam expressar suas vivências 
através de seus personagens 

É nesse sentido que Identidade é uma obra que, além de sua qualidade 
narrativa e estética, permite o desenvolvimento de outras leituras que envol-
vem especialmente questões identitárias ligadas a aspectos étnico-raciais e seus 
reflexos em nossa sociedade, influenciando nas oportunidades relacionadas ao 
projeto de vida dos jovens. 

No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre seus senti-

mentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas; ampliam e apro-

fundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre a vida e o trabalho que 

gostariam de ter. Encontram-se diante de questionamentos sobre si pró-

prios e seus projetos de vida, vivendo juventudes marcadas por contextos 

culturais e sociais diversos. 

Por ser um período de vida caracterizado por mais autonomia e maior ca-

pacidade de abstração e reflexão sobre o mundo, os jovens, gradativamente, 

ampliam também suas possibilidades de participação na vida pública e na 

produção cultural. Eles fazem isso por meio da autoria de diversas produ-

ções que constituem as culturas juvenis manifestadas em músicas, danças, 

manifestações da cultura corporal do movimento, vídeos, marcas corporais, 

moda, rádios comunitárias, redes de mídia da internet, gírias e demais pro-

duções e práticas socioculturais que combinam linguagens e diferentes mo-

dos de estar juntos. (BRASIL, 2018, p. 481)

O romance de Nella Larsen contribui de diferentes maneiras para se conhecer, 
pensar e produzir literatura, bem como suas relações com outros aspectos da vida. 
Nesse sentido, Identidade pode ser utilizado como fonte histórica, em razão de seu 
contexto de produção (obra de autoria de uma mulher negra, nos Estados Unidos 
da década de 1920) e de sua narrativa ficcional baseada em um contexto real. 

Exemplo disso está no próprio livro, quando uma das personagens menciona 
um caso verídico que pode ter inspirado a escrita da história. Em 1925, houve 
um julgamento relativo à prática de passing, conhecido como Caso Rhinelander. 
Leonard Kip Rhinelander, um homem branco e rico, processou sua esposa, Alice 
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Beatrice Jones, alegando que ela não o informou de suas origens. O caso envolvia 
questões ligadas à raça, mas também à classe, já que Alice trabalhava como em-
pregada doméstica antes do casamento. 

O júri foi favorável à Alice, que alegou que sua identidade mestiça era óbvia e 
que ela nunca a negou. Porém, o julgamento trouxe consequências incalculáveis, 
especialmente para Alice, que precisou se despir parcialmente na frente do júri 
para que pudessem avaliar a tonalidade da sua pele. 

Identidade nos permite compreender a história de segregação dos Estados 
Unidos, mas também as muitas facetas do racismo presentes também na história 
do Brasil, como as políticas de incentivo à imigração europeia nos séculos XIX e 
XX, com o intuito de promover o embranquecimento da população. 

Nesse contexto, o romance de Nella Larsen tem grande proximidade com 
um clássico de nossa literatura: Recordações do escrivão Isaías Caminha. Primeiro 
romance do escritor Lima Barreto, lançado em 1909, o livro traz uma crítica ao 
racismo. É considerado uma obra autobiográfica do famoso escritor. Lima Barreto 
se tornou escritor no contexto após a abolição, portanto, viveu a condição social 
de preconceito e exclusão. 

Na narrativa, Isaías Caminha é um jovem negro, filho de uma mulher escra-
vizada e de um padre. Ele decide partir para o Rio de Janeiro para estudar medi-
cina, mas acaba trabalhando na redação de um grande jornal da cidade. É possível 
identificar diferentes aspectos ligados à identidade e às condições sociais de uma 
pessoa negra no Brasil do início do século XX. Observe este trecho:

O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz; não sei 

mesmo em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde ha-

via café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma 

pequena nota a pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco reclamei: 

“Oh! fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você?! 

Aqui não se rouba, fique sabendo”. Ao mesmo tempo, a meu lado, um rapa-

zola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O 

contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais 

cresceu a minha indignação. Curti, durante segundos, uma raiva muda, e 

por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e tonto, embarquei e ten-

tei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei; em vão 

passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus dezenove anos 

eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Tinha os om-

bros largos e os membros ágeis e elásticos. As minhas mãos fidalgas, com 

dedos afilados e esguios, eram herança de minha mãe, que as tinha tão va-

lentemente bonitas que se mantiveram assim, apesar do trabalho manual 

a que sua condição, a obrigava. Mesmo de rosto, se bem que os meus tra-

ços não fossem extraordinariamente regulares, eu não era hediondo nem 
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repugnante. Tinha-o perfeitamente oval, e a tez de cor pronunciadamente 

azeitonada (BARRETO, 1995, edição digital).

Outras obras literárias também podem ser exploradas em razão de sua 
relação com o romance de Nella Larsen. Sugerimos O olho mais azul, de Toni 
Morrison, a primeira e única mulher negra a receber um prêmio Nobel. O livro 
conta a história de Pecola Breedlove, uma menina negra, de pele retinta e cabelos 
crespos, que deseja mais que tudo ter os olhos azuis das mulheres brancas. 

Na mesma perspectiva, vale explorar também as relações entre Identidade 
e A cor púrpura. A obra, de autoria de Alice Walker, é um romance epistolar, lan-
çado em 1982 e vencedor do Prêmio Pulitzer. A A cor púrpura narra a história de 
Celie, uma garota negra, de 14 anos, abusada sexualmente pelo pai, com quem tem 
dois filhos. Ela escreve cartas para Deus e para sua irmã Nettie nunca enviadas.

Além das proximidades com diferentes romances, Identidade tem relação  
também com outras produções culturais, permitindo ampliar a reflexão e o de-
bate acerca de diferentes aspectos da identidade das pessoas negras. Sugerimos 
que o professor explore produções audiovisuais de cunho ficcional e jornalís-
tico, como:

 f Menino 23: infâncias perdidas no Brasil (2016) — documentário brasi-
leiro dirigido por Belisário Franca trata da descoberta de tijolos marca-
dos com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo. O 
historiador Sidney Aguilar descobre que, nos anos de 1930, cinquenta 
meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para 
trabalhar como escravos nessa fazenda. 

 f Corra! (2017) — o filme gira em torno do relacionamento entre Chris, um 
jovem fotógrafo negro, e Rose, uma jovem branca de família tradicional. 
Eles viajam para o interior para Chris conhecer a família de Rose. Ele é 
bem recebido, mas, aos poucos, começa a perceber situações estranhas 
que lhe causam insegurança, como os empregados da casa serem todos 
negros e se comportarem de maneira estranha e o evento elitista reali-
zado na casa dos pais de Rose. O suspense explora diversos elementos 
ligados ao racismo estrutural presente em nossa sociedade. 

Por todas as suas características, a leitura de Identidade proporciona am-
plas reflexões que permitem que a literatura cumpra cada vez mais seu papel de 
formar leitores críticos da palavra e do mundo. 
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

Este manual tem o intuito de contribuir para a ampliação de abordagens 
da literatura em sala de aula, num movimento de parceria com os professores, a 
fim de que sejam garantidas boas práticas de leitura. Nesse sentido, reforçamos 
a ideia de que a literatura aproxima as pessoas e permite uma reflexão acerca de 
si, do outro e do mundo, o que é uma experiência essencial para os jovens, que se 
desenvolvem como leitores e cidadãos.

Verifica-se, assim, a importância de práticas de leitura e escrita que esti-
mulem a reflexão crítica e o desenvolvimento de habilidades ligadas a maneiras 
de se expressar e de se colocar no mundo por meio de diferentes linguagens. 
Nesta seção, nosso objetivo é garantir que você, professor e professora, possa 
aprofundar abordagens baseadas na leitura da obra e ir além dela, estabele-
cendo relações com outros textos, num processo de intertextualidade. 

Diante desse contexto, a BNCC propõe que sejam criadas vivências, expe-
riências e análises críticas ligadas às práticas de linguagem de cinco campos de 
atuação social: campo de vivência pessoal, campo de atuação de vida pública, 
campo jornalístico-midiático, campo artístico-literário e campo das práticas de 
estudo e pesquisa.

COR DE PELE
(CAMPO DE VIVÊNCIA PESSOAL)
Em novembro de 2019, a bailarina carioca Ingrid Silva usou seu perfil no 

Twitter para compartilhar sua alegria em poder, pela primeira vez, utilizar sa-
patilhas originalmente produzidas na cor da sua pele. Ingrid, que faz parte do 
corpo de baile do Dance Theatre of Harlem, em Nova York, precisou pintar suas 
próprias sapatilhas por onze anos.11

Até recentemente era comum referir-se ao lápis de cor bege como cor de 
pele, sem que se questionasse isso. O debate público foi se ampliando em re-
lação à diversidade e, hoje, busca-se não utilizar mais esse termo. No entanto, 
mesmo após grandes avanços nos debates, há inúmeros setores que ainda pre-
cisam se transformar. 

 f Como jovem, é comum que, em algum momento da vida, você já tenha 
se sentido excluído, deslocado ou sem saber qual seria seu lugar. Reflita 

11. Disponível em: https://claudia.abril.com.br/sua-vida/bailarina-negra-compartilha-emocao 
-de-ter-sapatilhas-cor-da-sua-pele/; acesso em: 12 dez. 2020.
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a respeito de algum aspecto ligado às questões de identidade que você 
considera importante que as pessoas saibam ou estejam atentas e divul-
gue-o, por meio de texto, vídeo ou outra forma de expressão, no sentido 
de contribuir para que ações excludentes não se perpetuem. 

AFROFUTURISMO
(CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO)
Em julho de 2020, Beyoncé lançou Black is King, um álbum visual baseado 

na trilha sonora da refilmagem de O rei leão, que tem participação da cantora. 
No álbum, Simba é um menino negro que busca em suas raízes africanas a força 
para viver o presente e projetar o futuro. 

No Brasil, o lançamento envolveu uma polêmica. A historiadora e antro-
póloga Lilia Moritz Schwarcz escreveu um artigo para o jornal Folha de S.Paulo, 
em que analisou o álbum. Nesse artigo, Schwarcz criticou a glamourização da 
negritude a partir de elementos que remetem à África natural, como estampas 
de animais. 

Nesse contexto politizado e racializado do Black Lives Matter, e de movi-

mentos como o Decolonize This Place, que não aceitam mais o sentido único 

e Ocidental da história, duvido que jovens se reconheçam no lado didático 

dessa história de retorno a um mundo encantado e glamourizado, com muito 

figurino de oncinha e leopardo, brilho e cristal.12

Muitas pessoas negras se manifestaram e criticaram especialmente o fato 
de uma mulher branca criticar uma mulher negra sobre como ela deve falar de 
sua própria história.13 

O álbum Black is King apresenta também uma perspectiva ligada ao afrofu-
turismo, movimento que valoriza a cultura africana, por meio do uso de elemen-
tos ancestrais, para criar mundos futuristas avançados. 

 f A partir do debate em torno da polêmica do artigo publicado por Lilia 
Moritz Schwarcz, pesquise sobre o conceito de lugar de fala e sua impor-
tância nesse episódio e comente.

 f Pesquise sobre o que é o movimento denominado afrofuturismo e sua 
importância para os processos identitários de pessoas negras no con-
texto contemporâneo, especialmente em produções como o filme Pantera 
Negra, dirigido por Ryan Coogler, e o álbum Black is King, de Beyoncé.

12. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/08/filme-de-beyonce-erra 
-ao-glamorizar-negritude-com-estampa-de-oncinha.shtml; acesso em: 12 dez. 2020.
13. Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/05/black-is-king 
-intelectuais-negros-falam-sobre-texto-de-lilia-schwarcz.htm; acesso em: 12 dez. 2020. 
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QUEM TE ENSINOU?
(CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA)
Um dos nomes mais importantes da luta dos negros pelos direitos civis nos 

Estados Unidos foi Malcom X. Apesar de violentamente assassinado em 1965, seu 
legado persiste. Uma das mais importantes referências de sua atuação é o dis-
curso que proferiu em maio de 1962. 

Quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a 

odiar a cor da sua pele, a ponto de você se clarear para parecer como um 

homem branco? Quem te ensinou a odiar o formato de seu nariz e de seus 

lábios? Quem te ensinou a se odiar da cabeça às solas de seus pés? Quem 

te ensinou a odiar pessoas como você? Quem te ensinou a odiar a raça 

à qual pertence, a ponto de vocês não quererem estar próximos uns dos 

outros? […]

A pessoa mais desrespeitada nos Estados Unidos é a mulher negra. A pessoa 

mais desprotegida nos Estados Unidos é a mulher negra. A pessoa mais ne-

gligenciada nos Estados Unidos é a mulher negra. […]14

O discurso de Malcolm X, direcionado às pessoas negras, conseguiu trans-
por o público que o ouvia, alcançando mais pessoas naquele momento histórico 
e persistindo como uma importante referência relacionada ao racismo e às ques-
tões identitárias. Nossa convivência coletiva ainda é marcada por inúmeras de-
sigualdades. Mas, hoje, o debate público consegue atingir rapidamente muitas 
pessoas em função, principalmente, das redes sociais. 

 f Escolha um tema de relevância a respeito das desigualdades e produza 
um discurso, em forma de texto, vídeo ou áudio, que busque conscienti-
zar as pessoas de que é preciso repensar e agir de forma diferente para 
se obter uma melhor convivência coletiva. 

ENTRE EMICIDA E ALPHONSUS DE GUIMARAENS
(CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO)
Emicida, rapper brasileiro, em seu álbum de 2019 chamado AmarElo, apre-

senta uma canção com o título “Ismália”, fazendo referência ao poema simbo-
lista do mineiro Alphonsus de Guimaraens. O poema “Ismália” de Alphonsus de 
Guimaraens trata da uma moça que enlouqueceu, história que, metaforicamente, 
inspirou Emicida a pensar no abismo social entre brancos e negros. 

14. Disponível em: https://prosalivre.com/confira-o-discurso-de-malcolm-x-beyonce-lemonade/; 
acesso em: 17 dez. 2020.
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Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,

Pôs-se na torre a sonhar…

Viu uma lua no céu,

Viu outra lua no mar.

No sonho em que se perdeu,

Banhou-se toda em luar…

Queria subir ao céu,

Queria descer ao mar…

E, no desvario seu,

Na torre pôs-se a cantar…

Estava perto do céu,

Estava longe do mar…

E como um anjo pendeu

As asas para voar…

Queria a lua do céu,

Queria a lua do mar…

As asas que Deus lhe deu

Ruflaram de par em par…

Sua alma subiu ao céu,

Seu corpo desceu ao mar…

Alphonso de Guimaraens

A música “Ismália”, de Emicida, pode ser encontrada na internet (disponível 
em: https://www.letras.mus.br/emicida/ismalia-part-larissa-luz-e-fernanda 
-montenegro/; acesso em 12 dez. 2020).

 f Compare o poema com a letra da canção, identificando as duas temáticas 
apresentadas. Depois, relacione a letra de “Ismália”, de Emicida, com o 
livro Identidade, de Nella Larsen. Há proximidades entre os dois? Quais? 

 f Emicida buscou inspiração em um autor simbolista do século XIX para 
falar de questões ligadas às desigualdades étnico-raciais em nossa so-
ciedade. Escolha também um poema ou uma canção que seja inspiração 
para escrever um texto, do gênero que desejar. Lembre-se de fazer refe-
rência à sua fonte de inspiração. 

AMOR TEM COR? 
(CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA)
A psicóloga social Lia Vainer Schucman, em seu estudo de pós-doutorado, 

realizado pela Universidade de São Paulo (USP), buscou identificar como e se as 
hierarquias raciais, presentes na sociedade, se manifestam e se reproduzem no 
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interior de famílias inter-raciais, ou seja, naquelas em que os membros se identi-
ficam como sendo de grupos étnicos-raciais diferentes. A pesquisadora entrevis-
tou treze famílias de diferentes regiões do país e os resultados foram reunidos no 
livro, publicado em 2018, Famílias inter-raciais: tensões entre cor e amor.

Segundo a literatura especializada, as relações inter-raciais iniciaram-se no 
Brasil no início da colonização, principalmente a partir do estupro e de outras 
formas de violência cometidas por homens brancos portugueses contra mulhe-
res negras ou indígenas. O censo de 1960 apontou que 8% dos casamentos eram 
inter-raciais. Em 2010, esse percentual era de 31%, sendo comum entre as classes 
mais pobres. 

De acordo com Schucman, uma peculiaridade da formação cultural do 
Brasil é o “racismo de intimidade”, no qual as relações podem ser mediadas pelo 
afeto, sem deixar de ser racistas. As entrevistas mostraram que a questão ra-
cial pode assumir, no contexto intrafamiliar, uma ampla gama de configurações: 
desde o racismo explícito e brutal, com manifestações de violência física, até ne-
gações extremamente sutis, mediadas pelo afeto.15

 f Leia o artigo publicado no Jornal da USP sobre o estudo de Schucman e 
identifique quais manifestações de racismo no cotidiano foram encon-
tradas pela psicóloga em sua pesquisa.

 f Observe os espaços que você frequenta: quantas famílias fenotipica-
mente inter-raciais você conhece? Você se relacionaria com uma pessoa 
com outra identidade étnico-racial?

 f Que relações você estabelece entre essa pesquisa e o livro Identidade, de 
Nella Larsen. 

15. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pesquisa-investiga-marcas 
-do-racismo-em-familias-inter-raciais/; acesso em: 12 dez. 2020.
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