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CARTA AOS PROFESSORES

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

dos maiores. Não apenas porque crianças e adolescentes se tornam melhores 
leitores e escritores por meio dela como também porque permite que esses lei-
tores em formação pensem a respeito de si, dos outros e do mundo que os cerca, 
ressignificando suas experiências.

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 torna 
leitores melhores, pois nos aproxima das obras e de outros sentidos envolvidos 
na leitura.

Assim, neste manual buscamos promover um encontro com você, professora 
e professor, para que juntos possamos ampliar e aperfeiçoar as práticas leitoras em 
sala de aula. As propostas aqui apresentadas têm como pressuposto esse processo 
dialógico entre professores e alunos, com o desejo de fazer surgir e fortalecer 
comunidades de leitores em cada uma das escolas que nossa obra alcançar. 

É a partir desse contexto que apresentamos a encantadora obra Orgulho, de 
Ibi Zoboi. É um daqueles livros que, por sua narrativa em primeira pessoa e pela 
humanidade dos personagens, cria o desejo ambíguo de todo leitor debruçado 
sobre um bom livro: chegar ao final da leitura para descobrir como a trama se 
encerra ou permanecer por mais tempo envolvido com a prazerosa história.

Orgulho nos apresenta a história de Zuri Luz Benitez, uma jovem determi-
nada e segura, mas, como todo adolescente, com muitos medos e sonhos. Assim, 
a obra permite um estreito diálogo com o público juvenil, por meio da linguagem 
fluida e envolvente e das situações vividas pelos personagens: o primeiro amor, o 
sonho de entrar em uma faculdade, as relações familiares e os conflitos presentes 
nessa fase da vida. 

Zuri vive com seus pais e mais quatro irmãs em um apartamento pequeno 
no bairro de Bushwick, no Brooklyn, em Nova York (Estados Unidos). A trama 
tem início quando a família Darcy se muda para uma mansão recém-construída 
em frente. O problema é que a construção destoa de todas as demais do bairro, 
afinal, o lugar onde vão morar os irmãos Darius e Ainsley e seus pais poderia 
abrigar cinco outras famílias, como observa a protagonista Zuri. Toda a narra-
tiva tem como pano de fundo o processo de gentrificação e as explícitas desi-
gualdades sociais, o que gera complexas relações marcadas pelo preconceito e 
pelo sentimento de pertencimento a um lugar. 
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É impossível não observar que Orgulho é um livro fortemente marcado pela 
presença feminina, a começar pela família Benitez, formada por cinco irmãs, cada 
qual com sua personalidade, seus sonhos e suas inquietações acerca da vida. Além 
disso, a obra é uma releitura de um dos mais importantes romances da história da 
literatura, Orgulho e preconceito, de Jane Austen, uma escritora que tinha as mu-
lheres como protagonistas de suas obras e a perspectiva feminina como tema de 
suas narrativas — o que se pode afirmar também da talentosa autora de Orgulho. 

Ibi Zoboi nasceu em Porto Príncipe, no Haiti, e aos 4 anos de idade mudou-
-se com sua mãe para Nova York, especificamente para Bushwick, no Brooklyn, 
bairro cenário de sua história ficcional. A autora fala que a mudança para os 
Estados Unidos foi determinante em sua vida: por vezes, sentiu-se sozinha e in-
visível, o que a levou a se expressar por meio da poesia e da escrita, assim como 
sua personagem Zuri.

A autora começou escrevendo contos, dos quais se destaca “The Farming 
of Gods”, uma narrativa afrofuturista que tem como cenário um Haiti pós-apo-
calíptico. Seu romance de estreia, American Street, publicado em 2017, foi fina-
lista do National Book Award e conta a história de um adolescente haitiano que 
teve a mãe detida ao emigrarem para os Estados Unidos. Ela também é editora 
de Black Enough, de 2019, uma antologia que traz histórias sobre ser jovem e 
negro nos Estados Unidos. A escritora financiou um workshop de escrita cria-
tiva em Nova York e em Porto Príncipe chamado The Daughters of Anacaona 
Writing Project, focado em promover a leitura e a escrita entre meninas de ori-
gem ou ascendência caribenha. 

Por meio de suas obras, Ibi Zoboi exerce um papel fundamental no campo 
literário: dá voz e visibilidade a personagens socialmente marginalizados, explora 
aspectos estruturantes da sociedade, como as relações étnico-raciais e o pre-
conceito, e propõe diálogo cada vez mais amplo e aberto, a fim de que se possam 
abrir oportunidades reais de transformação.
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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 den-

tro 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 dimensão primeira das práticas de leitura literária nas escolas, 
na qual os livros permitem ao leitores pensarem a respeito de si e do mundo que 
os cerca, especialmente em um contexto no qual crianças e jovens estão imersos 
em uma cultura da pressa. 

Assim, nossas sugestões pressupõem intencionalidade em cada proposta, 
na certeza de que o compartilhamento de sentidos acerca da leitura nos torna 
leitores melhores e nos faz pensar a respeito das inúmeras experiências pelas 
quais passamos, individual ou coletivamente. Nesse contexto, destaca-se a im-
portância do professor como mediador da formação desse leitor literário.

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

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

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

câmbio 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 apresentadas 
aos professores do componente Língua Portuguesa têm como objetivo contribuir 
para que os jovens desenvolvam competências ligadas à capacidade de refletir cri-
ticamente, argumentar e se posicionar diante das mais variadas situações de inte-
ração 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, tendo como ponto de partida o próprio texto. Em todas as 



6

propostas, a pesquisa e as ações colaborativas são es-
senciais, baseadas na percepção de um jovem atuante 
na construção de seu conhecimento.

PRÉ-LEITURA 
ATIVIDADE 1: UMA VOZ E UM LUGAR 
Entendendo a leitura como prática social, pensa-

mos que um momento de pré-leitura envolve o desper-
tar do interesse e da curiosidade pelo livro a ser lido, 
como quando nos chama a atenção um livro na vitrine 
de uma livraria, quando recebemos a indicação de um 
amigo ou quando assistimos a um filme que sabemos 
ser adaptação de uma obra literária. Assim, partir da 
leitura da capa e do título é uma excelente estratégia 
para iniciar uma conversa sobre a obra.

PARA REFLETIR E CONVERSAR
Na capa de Orgulho, é possível ver a silhueta de uma garota e um ga-

roto, ambos negros. Os adornos na capa remetem a um estilo ligado à no-
breza europeia do século XVIII. No entanto, o título está escrito como se 
tivesse sido grafitado, proporcionando um contraste de estilos. Proponha 
algumas questões aos alunos:

 f O que o contraste de estilos apresentado na capa pode sugerir?
 f A partir das informações disponibilizadas na capa, que tipo de histó-
ria esperam encontrar no livro?

Buscar informações sobre o enredo e conhecer o gênero do livro a ser lido 
também são comportamentos recorrentes nas práticas sociais de leitura. Uma 
proposta interessante é sugerir que os alunos pesquisem resenhas sobre o livro 
na internet. A resenha instigou a leitura da obra? Ela é condizente com o que o 
aluno imaginou a partir da capa e do título?

Ainda em torno de propostas que busquem estimular comportamentos lei-
tores, é preciso destacar que não basta estar atento ao que se fala, mas também 
a quem fala. Nesse sentido, convide os alunos a pesquisar a vida da autora de 
Orgulho, Ibi Zoboi, estimulando-os a identificar a relação entre a história pessoal 
da autora e a escolha dos temas e dos personagens da obra. 

A partir das propostas de reflexão e diálogo, é possível propor uma conversa 
sobre o conceito de lugar de fala, amplamente utilizado hoje em dia. O estímulo 
não é para o convencimento de determinado ponto de vista, mas para que os alu-
nos reflitam se, em diferentes contextos de comunicação, reconhecer o lugar de 
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fala de alguém é importante e se impede que outras pessoas que não ocupam o 
mesmo espaço se manifestem. 

PARA IR ALÉM
Com o intuito de colaborar para um debate livre e respeitoso e que ga-

ranta o compartilhamento de referências para que os alunos possam pensar 
e falar a respeito do tema proposto, confirmando ou reavaliando suas opi-
niões, sugerimos o vídeo O que é lugar de fala?, da filósofa Djamila Ribeiro, 
produzido pelo Canal Curta!.1 Nele, a pesquisadora afirma que lugar de fala 
diz respeito a um lugar social; desse modo, não é preciso ser negro para 
falar sobre o racismo, por exemplo, mas é preciso que se tenha consciência 
de que uma pessoa branca fala de um lugar específico, que difere do lugar 
do qual fala uma pessoa negra e que, portanto, teve outras experiências em 
relação ao racismo. Nesse sentido, o que importa é o debate plural, no qual 
cada pessoa reconheça seu lugar de fala, visando fortalecer a busca por uma 
sociedade antirracista. 

Conhecer o autor e a contextualização de suas obras permite que os alunos 
se aproximem dos autores, identificando suas intenções e escolhas, bem como as 
relações da obra com o contexto de produção.

DIÁLOGOS COM A BNCC

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

dentre as quais destacamos: competência específica 2 de Linguagens e suas Tecnologias para 

o Ensino Médio e habilidades EM13LGG202 e EM13LGG203.

ATIVIDADE 2: MUITAS VOZES — O PERIGO DE UMA HISTÓRIA ÚNICA

A faculdade é a única coisa a que posso me agarrar. Vai dar certo, não importa 

o que aconteça. Mas posso decidir ficar no Brooklyn, ir para uma faculdade 

comunitária, para a faculdade da cidade de Nova York, ou, de repente, ir para 

outra cidade. A única opção que me permiti ter em outra cidade é a Howard. 

Tenho que fazer isso acontecer. Se entrar, então vou saber que pessoas como 

eu podem decidir o próprio destino. (p. 252)

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 

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S7VQ03G2Lpw; acesso em: 8 dez. 2020.
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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 afri-
canos e de seus descendentes?

Em 2009, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie fez uma palestra 
no evento Ted Talk chamada “O perigo de uma única história”,2 que se tornou um 
dos vídeos mais assistidos na plataforma YouTube. Nele, Adichie fala sobre o pe-
rigo da história única, pois ela acaba determinando a existência de uma narrativa 
acerca de um povo ou de um país. 

A escritora destaca, a partir de sua experiência pessoal, algumas das nar-
rativas únicas com as quais deparou ao longo da vida. Conta que suas referên-
cias literárias, quando criança, eram todas britânicas e estadunidenses e traziam 
apenas personagens brancas e com olhos azuis, que falavam sobre neve e clima. 
Por conta disso, ela reproduzia esses personagens e contextos nas histórias que 
criava, apesar de não terem qualquer relação com suas vivências e experiências, 
pois era essa a única história que conhecia sobre o que era um livro. Quando fi-
nalmente teve contato com autores africanos, compreendeu que pessoas como 
ela também podiam existir na literatura.

O relato da escritora segue fazendo referência à sua experiência como es-
tudante universitária nos Estados Unidos, na qual sua colega de quarto surpreen-
deu-se ao descobrir que ela falava inglês e ouvia músicas que não eram ligadas a 
uma suposta cultura tribal. Para a colega, a única história possível sobre os afri-
canos era a da catástrofe e da pobreza extrema. A escritora fala de uma identi-
dade totalizante da África, que torna invisíveis as características de cada país que 
compõem o continente, influenciada pela tradição literária ocidental de repre-
sentar a África com aspectos negativos e limitantes, o que acabam sendo versões 
variadas que, no fim, repetem a mesma história.

Sugerimos que o professor convide seus alunos para assistir ao vídeo “O 
perigo de uma única história” e, depois, inicie uma conversa:

 f Você já teve ou tem uma história única a respeito de alguém ou algum 
grupo?

 f Há algum exemplo recorrente em nossa sociedade que prioriza uma nar-
rativa única sobre determinado grupo?

 f Como é possível superar esse contexto?

2. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg; acesso em: 8 dez. 2020.
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PARA PENSAR A OBRA E O MUNDO
Na mesma perspectiva de reflexão acerca do perigo de uma história 

única e estabelecendo uma relação com a obra a ser lida, questione os alu-
nos: O que conhecem a respeito do Haiti, país de origem de Ibi Zoboi?

Proponha então uma pesquisa, convidando-os a descobrir uma nova 
história do Haiti e das pessoas que lá vivem que supere suas visões anterio-
res e as imagens comumente divulgadas. Os resultados podem ser apresen-
tados em vídeos em estilo vlog, a serem assistidos por toda a turma.

LEITURA 
ATIVIDADE 1: ALÉM DO CARTÃO-POSTAL — OS PROCESSOS 
DE GENTRIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS

É uma verdade universalmente conhecida que, quando gente rica se muda 

para aquela parte da cidade que é meio ferrada e esquecida, a primeira coisa 

que esse pessoal quer fazer é arrumar. Mas eles não querem se livrar só das 

coisas baratas. Pessoas também podem ser jogadas fora, que nem o lixo de 

ontem largado na calçada ou empurrado para o cantinho onde as coisas que-

bradas sempre são deixadas. O que essas pessoas ricas em geral não sabem é 

que bairros ferrados e esquecidos foram construídos com amor. (p. 7)

Assim inicia a narrativa de Ibi Zoboi, fazendo referência à clássica obra 
de Jane Austen e demonstrando que, como a obra que lhe serviu de inspiração, 
Orgulho retrata o contexto histórico de sua produção, nesse caso, o processo 
de gentrificação pelo qual passa o bairro que serve de cenário para a história, 
Bushwick, no Brooklyn, onde a protagonista Zuri cresceu.

Retratar o processo de gentrificação foi uma necessidade da autora Ibi 
Zoboi por ter crescido em Bushwick e acompanhado as transformações no bairro 
e as implicações sociais resultantes desse processo. Nesse sentido, é importante 
garantir que os alunos conheçam e debatam o conceito de gentrificação, para que 
dialoguem com a obra e ampliem seu sentido.

Para compreender o conceito de gentrificação, apresente fotografias ou 
charges disponíveis na internet a respeito desse processo.3 Proponha aos alunos 
que construam colaborativamente um verbete sobre o que é gentrificação, tendo 
como base essas imagens e o primeiro parágrafo do livro Orgulho. Para estimular 

3. Sugerimos o artigo com uma excelente abordagem do conceito de gentrificação publicado no 
site do Instituto de Urbanismo Colaborativo. Disponível em: http://www.courb.org/pt/o-que-e 
-gentrificacao-e-por-que-voce-deveria-se-preocupar-com-isso/; acesso em: 8 dez. 2020.
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a escrita colaborativa, a proposta pode ser desenvolvida em uma ferramenta 
compartilhada, como o Google Docs. 

É importante destacar que o termo gentrificação vem do inglês gentry, 
que significa “pessoa nobre, rica”, e foi criado em 1964 pela socióloga Ruth Glass 
para tratar das transformações observadas em bairros operários de Londres 
(Inglaterra). O processo de gentrificação surge de um interesse privado, ligado 
à especulação imobiliária, e, por isso, geralmente ocorre em bairros centrais, 
históricos ou com potencial turístico. Assim, construções em situação de aban-
dono são reformadas ou substituídas, consequentemente trazendo novos in-
vestimentos e melhorias para a estrutura da região. No entanto, uma das con-
sequências desse processo é o aumento dos impostos, do valor dos aluguéis e 
do custo de produtos e serviços em geral, o que faz com que antigos moradores 
não consigam permanecer no lugar.

— Você entende que os aluguéis estão aumentando e que as pessoas não es-

tão ganhando melhor? As escolas são ruins porque os professores acham que 

somos uma causa perdida. Estou tentando entrar na faculdade, mas preciso 

de bolsas e empréstimos, porque tenho outras três irmãs que também que-

rem ir para a faculdade, e os meus pais nunca tiveram dinheiro. É por isso 

que eu tinha um pé atrás com vocês. Você se mudou para cá de um lugar que 

parecia outro mundo. (p. 240) 

Como o conceito de gentrificação perpassa toda a narrativa da obra, suge-
rimos que o professor ou professora solicite aos alunos que registrem trechos em 
que os personagens apresentam seus pontos de vista a respeito desse processo. 
Assim, é possível retomar a discussão feita na pré-leitura de que todo ponto de 
vista diz respeito a alguém que fala de determinado lugar social. Destacamos al-
guns trechos a seguir para que sirvam de apoio a essa análise. 

— A gente mora aqui desde sempre, então podem me perguntar o que quise-

rem — diz Layla. — Posso mostrar onde ficam as quadras de basquete e apre-

sentar vocês para os garotos daqui. Vocês precisam conhecer o Colin, ele é 

legal. Mas a Marisol sabe onde tem o melhor preço de pão e leite. É melhor 

nem ir no mercado do Hernando, viu? Ele aumentou demais os preços desde 

que colocou aquela placa de “orgânico”. (p. 15)

— Esses meninos não deveriam estar aqui. Eles mudaram tudo reformando 

aquela casa. Papi disse que os aluguéis e os impostos vão subir. É verdade, 

madrina? Você vai ter que pagar mais impostos por causa daquele casa-

rão? (p. 58)
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Dou uma olhada em volta e vejo que quase todo mundo está sentado em 

toalhas, uma coisa que a gente nunca fez quando vinha aqui anos atrás. 

Antigamente, ninguém fazia piqueniques nesse parque. A gente se sentava 

nos bancos e ficava de olhos bem abertos caso desse alguma merda. (p. 63)

PARA REFLETIR E CONVERSAR
Solicite ao alunos que pesquisem aspectos positivos e negativos do 

processo de gentrificação, propondo um debate no qual grupos diferentes 
defendam argumentos contra esse processo e a favor dele. A turma pode 
buscar exemplos de regiões que passaram pelo processo de gentrificação em 
diversas cidades do mundo. 

Ao final, sugira a todos que pensem, coletivamente, em alternativas 
para contornar os aspectos negativos desse processo.

DIÁLOGOS COM A BNCC

Estas propostas têm relação com diferentes competências e habilidades previstas na BNCC, 

dentre as quais destacamos: EM13LGG202, EM13LGG303.

ATIVIDADE 2: SOBRE SER INVISÍVEL

— Isso não vai acontecer, Janae, porque pessoas como eles não querem ficar 

perto de gente como nós — respondo alto. — Especialmente Darius. (p. 47)

O processo de gentrificação de Bushwick é tema central do romance 
Orgulho. No entanto, há outro tema, decorrente desse processo, que permeia 
toda a narrativa e fica explícito no relacionamento entre Zuri e Darius: a desi-
gualdade social. É essa desigualdade que incomoda a adolescente desde o iní-
cio, como se existisse uma linha que separasse ricos e pobres que estivesse 
sendo ilegalmente invadida.

Como narradora e personagem, Zuri observa e vivencia as desigualdades 
ao longo de toda a história, no modo de falar e agir, nas roupas, nos costumes, na 
casa, nas oportunidades, como quando os Benitez participam de um coquetel 
na mansão dos Darcy ou quando Zuri é apresentada à avó de Darius. A complexi-
dade das relações aos poucos revela outros preconceitos atrelados, reproduzindo 
estereótipos sociais que se refletem em diferentes trechos da narrativa.

Convide os alunos a identificar, ao longo da obra, trechos que demons-
tram as experiências e o ponto de vista dos diferentes personagens em relação 
às desigualdades sociais e aos preconceitos decorrentes dessas desigualdades. 
Proponha algumas reflexões que estimulem a leitura:
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 f Apesar de ser a narradora da história, em algum momento é possível iden-
tificar algum tipo de preconceito de Zuri em relação a outro personagem?

 f Na obra, de que forma o preconceito contribui para perpetuar estereótipos?
Alguns exemplos:

A família toda se reúne na calçada. Parece mais que acabaram de chegar em 

um país estrangeiro. Olhando para eles, percebo que existe uma diferença 

entre roupas que parecem caras e roupas que são caras de verdade. A mulher 

está toda de branco, como se estivesse indo para alguma festa chique em um 

barco, e colocou os óculos escuros na cabeça, presos no cabelo comprido e 

brilhoso. O homem usa uma camisa azul-céu com as mangas dobradas e está 

com os óculos no rosto. E tem os garotos. (p. 10)

Depois que mama só teve meninas, nossos pais decidiram transformar a sala 

de estar grande em um quarto para nós cinco. Ela e papi dormem no quarto 

dos fundos, perto da cozinha e do banheiro, e o que era para ser a sala de 

jantar é onde a gente se junta para ver TV e comer no sofá. (p. 12)

Eu reconheço aquela cara. É a mesma que as pessoas faziam para a gente 

quando mama entrava no trem cheio, com o carrinho duplo das gêmeas, eu, 

Marisol e Janae, todas de cabelo bagunçado, nariz escorrendo, um saco de 

salgadinhos para cada uma se ocupar enquanto ela acalmava as bebês. É a 

cara de quem imagina que mama é solteira, que recebe pensão do governo, 

que bate na gente quando está cansada, que somos todas filhas de pais dife-

rentes, que a gente mora na favela, que somos miseráveis. Todo mundo olhava 

para a gente assim — brancos, negros, outras mães com os filhos pensando 

em como eram responsáveis por só ter duas ou três crianças. Eu olhava para 

essas pessoas com rebeldia e um pouco de orgulho; uma expressão que dizia 

o quanto amo a minha família, que pode ser um pouco confusa e barulhenta, 

mas que permanece unida e se ama. Foi assim que aperfeiçoei minha cara 

feia de Bushwick. (p. 109)

Alguém passa um copo para ele, e ele aceita. Um monte de gente se reúne em 

volta dele e começa a perguntar sobre Bushwick. É seguro? É barulhento? 

Tem gangues? Ele já conheceu algum traficante? Eu sei que nem todo mundo 

está falando sério, mas isso já é sacanagem com o meu bairro. (p. 215)
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PARA PRODUZIR
Para pensar mais profundamente a respeito dos estereótipos, convide 

os alunos a assistir os dois vídeos a seguir: 
 f Doll Test — Reprodução italiana de um experimento psicológico rea-
lizado nos Estados Unidos nos anos de 1940, para perceber a discri-
minação racial sentida por crianças afro-americanas.4

 f Dudu e o lápis cor da pele — Curta-metragem sobre um menino negro, 
estudante de uma escola particular de São Paulo, que enfrenta uma 
crise de identidade quando a professora sugere que ele pinte um de-
senho com um lápis “cor da pele”, que na verdade é um tom de bege.5

A partir desses vídeos e de outros materiais que explorem a mesma 
temática, convide os alunos a produzir posts que explorem especialmente 
a linguagem visual — como o exemplo a seguir —, para serem publicados em 
uma rede social, como o Instagram, criando uma campanha com o título 
“Desconstruindo estereótipos”. Os alunos podem se organizar em grupos e 
explorar outros tipos de estereótipos, como de gênero. Sugira que utilizem a 
ferramenta Canvas, por exemplo, para a produção dos posts.

 Postagem do movimento 

Visibilidade Indígena em sua 

página do Facebook, publicada 

em 2 de abril de 2018. Conheça 

mais em: visibilidadeindigena.com 

(acesso em: 15 dez. 2020).

4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CdoqqmNB9JE; acesso em: 8 dez. 2020.
5. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-VGpB_8b77U; acesso em: 8 dez. 2020.
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Apesar de Orgulho ter como foco as relações baseadas na desigualdade de 
classe, a narrativa explora também as desigualdades étnico-raciais, especial-
mente porque a maioria dos personagens é formada por negros. Nesse sentido, 
em alguns momentos o livro explora o fato de que as populações afrodescen-
dentes vivem um processo ainda maior de exclusão. Um exemplo acontece com 
o próprio Darius que, mesmo sendo rico, comenta que, quando crianças, ele e 
o irmão Ainsley eram bem aceitos pela vizinhança do apartamento onde mora-
vam em Manhattan, mas, quando cresceram, passaram a não ser mais bem-vin-
dos, possivelmente em função de sua aparência que, de alguma forma, ameaçava 
aquelas pessoas.

Ao longo da narrativa, a ideia de identidade e alteridade permeia as relações 
entre os personagens. Assim, há diversos contextos nos quais o “eu” é definido 
em função do “outro”: pobres e ricos, brancos e negros, homens e mulheres. O 
desejo de Zuri, por exemplo, é frequentar a Universidade Howard, uma faculdade 
historicamente negra. Conforme aponta Carina Santos (2020, p. 36), essa questão 
precisa ser problematizada, pois diz respeito a uma estrutura social que utiliza 
questões raciais para definir quem é o padrão e quem é o outro; e, se a escola 
não amplia o debate em torno da existência dessa desigualdade, colabora com a 
perpetuação da exclusão.

Para se pensar nas questões de identidade ligadas a perspectivas sociais e 
étnico-raciais, proponha que a turma reflita acerca de profissões desprestigia-
das e desvalorizadas socialmente e sua relação com essas desigualdades. Como 
apoio, retome o seguinte trecho do livro:

[...] As pessoas que vêm aqui em geral são brancas, ricas e nos ignoram como 

se fôssemos fantasmas.

É assim que eles tratam Charlise quando chegam no restaurante. Ela deveria 

recebê-los, verificar as reservas, levá-los até a mesa e entregar os cardápios, 

mas a maioria dos clientes simplesmente passa direto, como se ela nem es-

tivesse ali. [...] (p. 198)

Apresente também o experimento do psicólogo e pesquisador Fernando 
Braga Costa. Durante dez anos ele se vestiu de gari ao menos uma vez por semana 
para vivenciar e conhecer o cotidiano desses profissionais.6 O pesquisador conta 
que, mais do que sem prestígio, esses profissionais são invisíveis para a maioria 
das pessoas. Quando se vestia de gari, Costa afirma que circulava pela univer-
sidade na qual trabalhava e seus amigos não o reconheciam. Convide a turma a 
pensar sobre os seguintes questionamentos:

6. Disponível em: https://observatorio3setor.org.br/carrossel/profissoes-invisiveis-como-e 
-nao-ser-enxergado-pela-sociedade/; acesso em: 8 dez. 2020.
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 f Por que você acredita que profissões como gari, sepultador, garçom, 
porteiro, faxineiro e coletor de recicláveis, apesar de essenciais, são dis-
criminadas socialmente?

 f Imagine como seria o cotidiano da escola, por exemplo, sem os profis-
sionais da limpeza. Em alguma situação eles deixariam de ser invisíveis?

Por fim, proponha aos alunos que façam uma entrevista com alguns des-
ses profissionais, buscando saber como se sentem quando estão exercendo a 
profissão e se eles também se sentem invisíveis e desprestigiados. A entrevista 
pode ser gravada em áudio, que pode ser transformada em um podcast sobre 
o tema.

DIÁLOGOS COM A BNCC

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

dentre as quais destacamos: EM13LGG302, EM13LGG303.

PÓS-LEITURA
ATIVIDADE 1: MINHA ESCRITA É MINHA VOZ 

Puxo as cortinas para dar bom-dia à minha esquina na avenida Bushwick com 

a Jefferson, meu jeito especial de esticar os braços e bocejar ao sol da manhã. 

É aqui que vejo as palavras nadando pelo bairro que nem o pó que chove 

quando o trem passa nos trilhos elevados. É tudo poesia. Então junto minhas 

palavras e tento compreender tudo aquilo: meu bairro, meu Brooklyn, minha 

vida, meu mundo e eu nele. (p. 8)

A adolescência é um período de sonhos e de descobertas acerca de si, mas 
também de conflitos e intensidade de sentimentos. Nesse período, os jovens bus-
cam referências com as quais se identifiquem e que os façam pensar a respeito de 
sua existência. Muitos encontram na música, na dança, no esporte ou na litera-
tura formas de refletir sobre a vida e de se expressar.

Nesse sentido, proporcionar o contato com essas expressões e garantir que 
os adolescentes possam explorá-las como ferramenta de reflexão sobre si e sobre 
o mundo é primordial na escola, numa perspectiva de formação integral, como 
aponta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cul-

tural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao 

novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais 

do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de compe-

tências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez 
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mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contex-

tos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, 

ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados 

de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças 

e as diversidades. (BRASIL, 2018, p. 14)

Diante desse contexto, a literatura permite ao leitor viver outros papéis, 
conhecer outros lugares e se ver diante de conflitos e emoções que, simbolica-
mente, contribuem para sua formação como leitores. 

Em Orgulho, a personagem Zuri é uma garota de 17 anos que passa pelas 
mesmas experiências que a maioria das jovens de sua idade, como a decisão de 
qual carreira seguir e a descoberta do primeiro amor. Como a narrativa se dá em 
primeira pessoa, é por meio do ponto de vista da adolescente que conhecemos 
Bushwick e as relações entre as pessoas que lá vivem.

Por influência do pai, Zuri gosta muito de ler e, para expressar seus sen-
timentos e emoções, escreve poesias. As dificuldades surgem quando, para 
pleitear uma vaga na faculdade, Zuri precisa escrever uma redação, possivel-
mente um texto dissertativo, com o qual ela não tem tanta intimidade. Assim, 
é interessante explorar com a turma a perspectiva de que, por meio da escrita 
e da arte, em suas diversas linguagens, é possível ressignificar e expressar 
nossas experiências, pensamentos e sentimentos. “No final das contas, não 
escrevi um poema, mas a poesia me ajudou a expressar os meus sentimentos.” 
(p. 253)

PARA PRODUZIR
Zuri, em seu poema “Garotas da periferia” (p. 147-148), fala de si e de sua 

identidade. Como ponto de partida, questione se os alunos se identificam 
com o poema e convide-os a fazer uma releitura (em qualquer estilo de texto 
verbal ou até mesmo visual) com base em suas experiências. Depois, solicite 
que façam uma exposição dessas produções.

DIÁLOGOS COM A BNCC

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

dentre as quais destacamos: EM13LGG104, EM13LGG301, EM13LP53.

ATIVIDADE 2: POTÊNCIA FEMININA 
Orgulho é um livro no qual as mulheres têm papel central. Foi escrito por 

uma mulher, baseado na obra de outra mulher, contando histórias sobre mulhe-
res. O romance de Ibi Zoboi traz a diversidade dessas mulheres numa perspectiva 
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de respeito e acolhimento, em que cada personagem tem suas características, 
suas angústias e seus desejos. 

Como exemplo, o professor pode retomar a descrição que Zuri faz de sua 
mãe, definindo-a como o coração do bairro, especialmente por meio da culinária. 
Destaca-se também a figura da madrina. Dona do prédio onde os Benitez moram, 
possui uma relação de muita proximidade com a família, especialmente Zuri, re-
lembrando-a de sua ancestralidade.

Madrina, a dona do prédio, que deixa a gente ficar aqui por um aluguel su-

perbarato, tem que recuperar o fôlego quando chega no nosso apartamento. 

Ela acabou de fazer 65 anos e quase nunca sobe porque tem um joelho ruim 

e o coração fraco. Está usando vestido e turbante brancos, como sempre. A 

madrina só se veste de branco porque, de acordo com ela, precisa ser uma 

bola de cristal ambulante e falante, por causa de todas as bruxarias que faz 

(embora odeie quando a gente chama de bruxaria). “Es para los espíritus”, diz 

ela, para que os orixás possam vê-la quando pedir favores. 

Seus elekes, os fios de contas coloridos, são longos, pendurados em volta do 

pescoço, e balançam como um pêndulo quando ela anda. [...] (p. 20)

Nesse sentido, é importante criar uma oportunidade para que os alu-
nos ampliem suas referências a respeito das conquistas das mulheres ao 
longo da história. Sugerimos que isso seja feito na perspectiva da literatura, 
especialmente porque Orgulho é uma releitura de Orgulho e preconceito, de 
Jane Austen.

A literatura, assim como qualquer produção cultural, reflete seu contexto 
de produção. Nesse sentido, por muito tempo, as mulheres foram silenciadas 
e não tinham direito à palavra. Pode ser retomado o exemplo de Jane Austen, 
que começou a escrever anonimamente, visto que a palavra de uma mulher no 
início do século XIX não tinha lugar. Foi apenas após a sua morte que seu nome 
foi revelado ao público.

Se retomarmos a história das mulheres e sua relação com a escrita e a lei-
tura, verificamos que muitas vezes lhes foi negado inclusive o direito à escola-
ridade. Em outros contextos, quando podiam escrever, era reservado a elas so-
mente temas ligados a etiqueta, moda ou âmbito familiar. 

Propomos que, ainda na perspectiva de superar uma história única, os 
alunos tenham contato com a obra de autoras que não se tornaram tão conhe-
cidas em função especialmente do gênero e de questões étnico-raciais. Sendo 
assim, convide a turma a conhecer mais a fundo a vida e a obra da importante 
escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Uma opção é o vídeo Quem foi 
Carolina de Jesus?, do Canal Curta! (disponível em: https://www.youtube.com/

watch?v=6P_q9O3VtIU; acesso em: 11 dez. 2020).
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Carolina era mineira, vivia na favela do Canindé, em São Paulo, era mãe 
de três filhos e catadora de papel. Utilizava os cadernos que encontrava no lixo 
para escrever seu diário. Foi duramente criticada por outros escritores que não 
acreditavam que ela poderia escrever. Sua obra Quarto de despejo foi traduzida 
para mais de quinze idiomas e vendeu mais de 7 milhões de exemplares no mundo 
todo. Ela, assim como tantas mulheres, merece ter sua história resgatada e suas 
conquistas divulgadas. 

PARA APRECIAR
Para ampliação de repertório e apreciação es-

tética, convide os alunos a ouvir o poema “Vozes-
mulheres”, presente no livro Poemas da Recordação 
e outros movimentos, de Conceição Evaristo, orien-
tando-os a compartilhar com os demais de que 
forma o poema os afeta, pedindo que identifiquem 
quais elementos se aproximam do romance Orgulho.
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 O livro, que teve sua primeira edição em 2008, 

apresenta a voz poética da autora homenageada 

do Prêmio Jabuti do 2019. 
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PARA PRODUZIR 
Assim como Carolina Maria de Jesus, Zuri Benitez também usava a es-

crita para enfrentar as diferentes situações da vida. Nesse sentido, propo-
mos que o professor convide os alunos a produzir um podcast ou vlog no qual 
divulguem importantes mulheres da literatura, especialmente escritoras ne-
gras, dando visibilidade a vozes que foram ou são silenciadas. 

DIÁLOGOS COM A BNCC

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

dentre as quais destacamos: EM13LP49, EM13LP52.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
(Destinadas aos professores dos demais campos de saber)

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no âmbito do Ensino Médio, or-
ganiza as aprendizagens essenciais em quatro áreas de conhecimento: Linguagens 
e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essa estrutura não exclui a 
existência dos componentes curriculares, mas pressupõe uma maior aproximação 
e fortalecimento das relações entre os saberes constituídos de cada componente.

Nesse sentido, propostas que explorem a interdisciplinaridade na organi-
zação curricular são fundamentais, e a literatura revela-se como meio para o 
trabalho nas diferentes áreas do conhecimento. A ficção pode auxiliar no pro-
cesso de percepção da realidade, no conhecimento a respeito de determinado 
período histórico por meio da narrativa e de seu processo de produção, entre 
tantas possibilidades. 

Além disso, o compromisso com a formação de leitores deve ser das diferen-
tes áreas, visto que é uma habilidade essencial a todas, e somente um leitor com-
petente é capaz de olhar e atuar criticamente diante da realidade. 

Os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas encontram 
em Orgulho uma excelente oportunidade de discutir diferentes assuntos que 
contribuirão para o desenvolvimento de habilidades e competências ligadas aos 
componentes curriculares dessa área de conhecimento, em especial Geografia, 
História e Sociologia. 

PRÉ-LEITURA
ATIVIDADE 1: REFORMAS URBANAS E PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO
No início do século XX, diversas cidades do mundo e do Brasil sofreram um 

processo conhecido como reformas urbanas. O objetivo era sanear e embelezar 
o centro das cidades, o que fez com que as populações mais pobres que moravam 
nesses lugares fossem expulsas e passassem a ocupar as áreas periféricas, culmi-
nando no surgimento dos primeiros morros e favelas.

É notável a aproximação desse processo da gentrificação ocorrida nas 
grandes cidades, tão bem apresentada em Orgulho. Com motivações diversas, 
ambos os processos têm um impacto na estrutura arquitetônica das cidades, 
mas, sobretudo, na vida de parte da população, o que demonstra que as comple-
xas relações ligadas a desigualdades permanecem enraizadas na dinâmica social.

Os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas encontram 
na obra de Ibi Zoboi a possibilidade de discutir um processo contemporâneo que 



21

atinge diferentes cidades no Brasil e no mundo e que também contribui para a 
compreensão do contexto histórico do início do século passado. 

PARA REFLETIR E CONVERSAR
Utilize o exemplo do Rio de Janeiro, capital do Brasil no início da 

República, para pensar o processo de reformas urbanas no início do século 
XX. Como referência, apresente aos alunos fotografias que mostram o centro 
da cidade antes das reformas, com cortiços e construções mais precárias, e 
depois, com as novas construções de inspiração francesa. 

 Fotografia de Augusto 

Malta da Avenida Central, 

em setembro de 1905. 

 Outra fotografia de 

Augusto Malta da Avenida 

Central, desta vez com as 

construções terminadas e 

as vias pavimentadas. 

Explore questões que levem os alunos a refletir sobre esse processo.
 f Para onde foram as populações que viviam no centro das cidades? 
 f Qual a motivação do processo de urbanização e de reformas?
 f Quais as consequências para as pessoas e para a estrutura da cidade?
 f Esse processo também ocorreu na sua cidade?

Entendendo a história como um processo, no qual o que se vive no presente 
tem relação com o passado e também implicações para o futuro, é importante 
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pensar a respeito da configuração das cidades hoje, em seus aspectos físicos e ar-
quitetônicos, mas especialmente com relação às consequências para as pessoas 
que vivem nelas. 

A ideia de embelezamento presente no processo de reformas no início do 
século XX, por exemplo, estava associada a um propósito de higienização, ligado à 
exclusão das classes mais pobres e costumes que não agradavam as elites. Não 
à toa, uma das consequências desse processo foi a Revolta da Vacina, em 1904, 
quando a população se recusou a ser vacinada contra a varíola. Nesse sentido, 
Orgulho é um convite para que, a partir do relato de uma jovem, se compreenda 
as consequências sociais do processo de gentrificação.

A capital [cidade de Washington] é quase como o Brooklyn, só que bem mais 

limpa e com bem menos gente nas ruas. E pouquíssimas pessoas negras e 

latinas também, embora eu me pergunte se elas não foram empurradas para 

algum canto, como aconteceu no Brooklyn. (p. 134)

Além dos processos de reformas ligadas a interesses das elites, tais como 
a especulação imobiliária, a cidade também é palco de intervenções das pes-
soas que nela vivem e que, apropriando-se do espaço público, o tornam lugar, por 
exemplo, para produzir e expor arte. É o que acontece com o grafite, arte surgida 
em Nova York na década de 1970, na qual a tela do artista são os muros e paredes 
da cidade, numa espécie de galeria de arte ao ar livre. Apesar de muitas vezes 
polêmico e considerado por alguns poluição visual, o grafite é uma das formas de 
expressão mais importantes da cultura urbana e de rua. 

PARA PRODUZIR
Convide os alunos para uma pesquisa de campo em que possam fazer 

registros fotográficos do centro da cidade ou de algum bairro no qual seja 
possível observar o processo de urbanização refletido na estrutura arquite-
tônica, na coexistência de prédios antigos e construções modernizadas, e nas 
próprias intervenções nos espaços públicos, como os grafites. Depois, convide 
os alunos a produzir uma exposição fotográfica com os registros feitos. 

LEITURA
ATIVIDADE 1: O MEU LUGAR

Eu conheço o meu lugar. Sei de onde venho. E sei onde eu me encaixo. (p. 221)

Em Orgulho, Bushwick é mais do que o cenário onde se passa a história. O 
bairro onde Zuri cresceu e que vê se transformando dia a dia tem a importância 
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de um personagem. A narrativa nos situa constantemente em relação ao lugar, 
entendido, para além do espaço físico, como um lugar em que se dão as relações 
pessoais e se constroem as memórias. O sentimento de pertencimento é recor-
rente na história, em especial quando Zuri afirma que aquele é seu lugar. Assim, 
Bushwick constitui a própria identidade da personagem. 

Os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, especialmente Geografia, podem ampliar os sentidos da leitura da 
obra e utilizá-la como ponto de partida para discutir os conceitos de espaço, pai-
sagem, região, território e, principalmente, lugar. 

PARA REFLETIR E PRODUZIR
Convide os alunos a ouvir a canção de Arlindo Cruz e Mauro Diniz 

intitulada “Meu lugar” (disponível em: https://www.letras.mus.br/arlindo 
-cruz/1131702/; acesso em: 11 dez. 2020). A partir da análise da letra, converse 
com a turma:

 f Do que é feito esse lugar?
 f Com base na letra da canção, como poderia ser definido o conceito 
de lugar? 

 f Que relação é possível estabelecer entre a letra da canção e as pas-
sagens do livro Orgulho em que Zuri fala do bairro de Bushwick, 
como o exemplo abaixo?

[...] É um dos meus dias favoritos do ano. É como uma versão menor dos 

meus outros dias favoritos: ir à parada do dia dominicano com papi, à 

parada do dia porto-riquenho com madrina e caminhar com a bandeira 

do Haiti na parada do dia caribenho com mama. Nossas festas de rua 

reúnem todo mundo da área: dominicanos, haitianos, jamaicanos, por-

to-riquenhos, mexicanos, panamenhos, afro-americanos e até alguns 

brancos, que compraram várias casas no fim da rua.

Meu bairro é feito de amor, mas é o dinheiro, os prédios, a comida e os 

empregos que o mantêm vivo — e até eu preciso admitir que pessoas 

novas aparecendo, com dinheiro extra e sonhos, às vezes, podem tornar 

as coisas melhores. Vamos ter que descobrir uma forma de fazer os dois 

lados de Bushwick funcionarem. (p. 35-36)

Convide os alunos a fazer uma releitura da canção com base em memó-
rias e experiências pessoais com um lugar que identifiquem como sendo seu. 

O conceito de lugar é um dos mais importantes para o pensamento geográ-
fico, especialmente para a geografia humanista, que o entende como o espaço 
do vivido. Sendo assim, o lugar implica necessariamente um enfoque na relação 
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cotidiana das pessoas com os espaços nos quais vivem, moram, trabalham, estu-
dam e se divertem. 

Apesar de a geografia crítica conferir maior importância aos conceitos de 
espaço geográfico e território, um de seus maiores nomes, Milton Santos, fala 
sobre a “força do lugar” como um espaço das vivências cotidianas das pessoas e 
dos processos econômicos, políticos e sociais que envolvem a globalização. Dessa 
maneira, na leitura da obra, é interessante identificar esses conceitos nas expe-
riências cotidianas dos personagens com o lugar em que vivem. 

ATIVIDADE 2: LUGARES DE MEMÓRIA

— Não, não podemos — sussurro. — A gente não pode jogar o passado fora 

como se não significasse nada, sabe? É isso que acontece com bairros intei-

ros hoje em dia. A gente construiu alguma coisa, foi uma confusão, mas não 

dá para jogar tudo fora. (p. 240)

Retomando a ideia de que um lugar é feito das pessoas, de suas memórias 
e das relações que ali se desenvolvem, a leitura de Orgulho nos permite pensar a 
respeito das relações entre passado e presente, como na fala de Zuri. 

Ao longo de toda a narrativa, a personagem depara com questões ligadas 
ao seu passado, não apenas recente, mas às suas origens, principalmente em as-
pectos que remetem às culturas haitiana, africana e caribenha, manifestas, por 
exemplo, na manutenção dos nomes em espanhol em Bushwick e nas práticas 
culturais que envolvem religiosidade.

Tanto Ainsley quanto Darius estão olhando em volta como se nunca tives-

sem visto nada parecido — temos, ao longo das ruas, prédios com letreiros 

coloridos e palavras como taquería, botánica, Iglesia Pentecostal. Depois de 

atravessarmos a avenida Myrtle, o bairro para de parecer Bushwick. (p. 63)

Zuri depara a todo momento com a ideia de passado e presente, apresen-
tados alegoricamente no romance pelo porão do prédio em que a adolescente 
morava e onde, por meio dos rituais religiosos, se encontrava com seu passado e 
sua ancestralidade. Outro local importante é o terraço, no qual Zuri fazia planos 
para o futuro. 

Se o porão da madrina é onde os tambores, los espíritus e as antigas me-

mórias ancestrais vivem, então o terraço do prédio é onde o vento canta, 

sonhos e possibilidades flutuam entre as estrelas, onde Janae e eu dividimos 

segredos e planejamos viajar pelo mundo, tendo como primeira parada o 

Haiti e a República Dominicana. (p. 27)
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Os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem 
explorar com os alunos, com a leitura de Orgulho, a importância da preser-
vação de bens culturais, como a própria língua ou até mesmo a arquitetura das 
construções. 

PARA REFLETIR E PESQUISAR
Convide os alunos a pesquisar sobre o conceito de patrimônio cultu-

ral7 e o que compõe o patrimônio da região em que moram. Proponha en-
tão a produção de um vlog que divulgue as descobertas da pesquisa e de 
que forma a sociedade civil pode atuar na preservação desse patrimônio. 
Algumas reflexões podem auxiliar nesse processo:

 f Como produzimos memória?
 f Como nossas ações de produção e preservação de memórias impac-
tam no futuro? 

PÓS-LEITURA
ATIVIDADE 1: DE ONDE VENHO E PARA ONDE VOU? EM BUSCA 
DE UM LUGAR

[...] Sempre pensei que Bushwick fosse o meu lar, mas, nesse momento, per-

cebo que lar é onde as pessoas que amo estão, não importa o lugar. (p. 251)

Não há como não considerar que Orgulho é um livro escrito por uma 
imigrante, a respeito de histórias de imigrantes, o que nos leva a pensar no que é 
ser um imigrante. Certamente não se refere apenas à mudança física de um lugar 
para outro como também a toda a experiência cultural e de identidade, na forma 
de pensar e estar no mundo, como aponta a própria Ibi Zoboi em entrevista:

Eu precisei colocar isso na história por causa da localização. Orgulho é loca-

lizado no Bushwick e o bairro em que eu cresci é cheio de porto-riquenhos 

e dominicanos, nós éramos imigrantes desses lugares. Quando imigrantes 

chegam a novos lugares, eles trazem sua cultura e suas tradições consigo.8

7. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) denomina como patrimô-
nio cultural todas as expressões criadas pela sociedade que, com o tempo, são agregadas 
às das gerações anteriores. Esse conceito, hoje, se estende a imóveis particulares, trechos 
urbanos e até ambientes naturais de importância paisagística, além de imagens, utensílios e 
outros bens móveis.
8. Disponível em: https://www.vailendo.com.br/2020/07/14/flipop-2020-entrevista-com-ibi 
-zoboi/; acesso em: 11 dez. 2020.
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Os processos migratórios fazem parte da história da humanidade. Os gru-
pamentos humanos migravam por diferentes motivos, assim como acontece 
hoje. No que se refere aos processos migratórios contemporâneos, podemos 
pensar nas motivações econômicas e políticas, como contextos de guerra. Nesse 
sentido, o livro Orgulho permite aos professores da área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas trabalhar esses fluxos, especialmente numa perspectiva de 
identidade cultural. 

PARA REFLETIR E CONVERSAR
No contexto das migrações contemporâneas, uma das questões mais 

importantes é desmistificar a ideia de deslocamento voluntário. Convide os 
alunos a pesquisar a diferença entre os termos imigrante, refugiado e asi-
lado, relacionando os significados às causas desses processos migratórios. 

Sugira aos alunos que construam um quadro comparativo com simila-
ridades e diferenças dos processos migratórios internacionais contemporâ-
neos com os fluxos registrados nos séculos XIX e XX. Utilize como elemento 
motivador da discussão a imagem a seguir.

 Refugiados sírios, afegãos e africanos chegando à Grécia em um bote vindo da Turquia.

O processo de xenofobia é recorrente quando nos referimos às migrações. 
Por isso, é interessante que os alunos comparem a diferença de postura a de-
pender da condição em que a pessoa está. Não são incomuns relatos de brasilei-
ros que sofrem com atitudes preconceituosas por serem imigrantes nos Estados 
Unidos ou em países da Europa. No entanto, são cada vez mais frequentes relatos 
de imigrantes haitianos que, morando no Brasil, sofrem o mesmo tipo de discri-
minação e preconceito. 
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PARA PRODUZIR 
Trabalhar o conceito de fronteira torna-se essencial para compreender 

os processos migratórios contemporâneos. Convide os alunos a pesquisar 
sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos imigrantes e, coletiva-
mente, buscar soluções para diminuir essas dificuldades. Sugira a seguinte 
problematização: Derrubar muros e diluir fronteiras: o que fazer?
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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 eva-
são escolar. Segundo pesquisas, os principais motivos têm relação com alunos 
pouco estimulados, que não conseguem enxergar uma conexão entre a escola e 
a realidade, além do distanciamento das culturas juvenis e dos projetos de vida 
dos adolescentes. 

Segundo o documento Juventudes na escola, sentidos e buscas: por que fre-
quentam?,9 elaborado por Ministério da Educação (MEC), Organização dos Esta-
dos 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 alu-
nos no ambiente escolar é a figura do professor que, segundo os próprios alunos, 
além de ser capaz 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 necessária a qualquer área. Soma-se a isso uma cultura que pressupõe 
que os jovens não leem, não gostam de ler nem se interessam por literatura. 

Assim, propostas que respondem às necessidades sociais, em particular do 
jovem, diante de um cenário de grande e rápida circulação de informações e de 
ampla imersão em uma cultura digital, costumam garantir maior envolvimento. 
O jovem, como qualquer pessoa 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 propos-
tas que apenas busquem informações específicas sobre a estrutura do gênero. 
Longe de contribuir com a formação do leitor, essas práticas acabam estimu-
lando apenas a busca por resumos das obras para cumprir uma demanda avalia-
tiva. É preciso fazer boas escolhas, garantindo práticas de leitura que permitam 
ao aluno, de forma autônoma, estabelecer relações, compreender e dar sentido 
ao que lê. Então, pensamos que talvez falte a esses jovens oportunidades de 
diálogo e uma escuta atenta, elementos que boas práticas ligadas à literatura 
podem proporcionar.

9. Disponível em: https://porvir.org/wp-content/uploads/2016/01/pesquisajuventudesna 
escola.pdf; acesso em: 11 dez. 2020.
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Ler para e com os jovens, compartilhar impressões, ouvir suas opiniões, 
entre tantos outros comportamentos leitores, contribui, além do desenvolvi-
mento da linguagem e de formas de expressão, para a apreciação estética e para 
o pensamento nas relações humanas e no mundo em si. 

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. E, para isso, a escola precisa ser entendida como uma comunidade de 
leitores de fato, afinal, para se tornar um bom leitor, o aluno precisa antes de tudo 
conhecer e dialogar com outros leitores. 

Certamente esse é o desejo de todo professor, que a leitura se torne uma 
prática diária, não por obrigação, mas porque responde a diferentes propósitos, 
como o prazer de uma boa história. Para isso, é necessário planejamento e envol-
vimento do professor com o ato de ler em si e com as obras a serem lidas, visto 
que ele consiste em um modelo de leitor para seus alunos, por meio do comparti-
lhamento de referências, preferências pessoais e critérios de escolha. 

É fundamental, portanto, que o aluno possa conhecer, apreciar, ler e 
produzir propostas ligadas a diferentes gêneros e linguagens. Entre os gêne-
ros mais conhecidos está o romance, no qual se enquadra a obra Orgulho, de 
Ibi Zoboi. 

O romance é um gênero literário que se popularizou no século XIX, por 
meio de narrativas publicadas inicialmente no formato folhetim — foi dessa ma-
neira que grandes clássicos da literatura brasileira foram publicados, como A 
moreninha (1844), de Joaquim Manuel de Macedo. Como gênero, diferencia-se 
da epopeia especialmente por ter como protagonistas personagens comuns, tra-
tando de problemas do cotidiano, isto é, homens, mulheres, crianças, e não ape-
nas heróis e deuses. 

Assim, o romance pode ser definido como uma obra de ficção escrita em 
prosa. No entanto, não possui uma estrutura fixa, podendo ser bastante va-
riado. As escolas literárias Romantismo, Realismo e Naturalismo produziram 
narrativas em forma de romance, cada qual com características específicas. 
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Temos também o romance policial, histórico, distópico, romântico, epistolar, 
entre outros.

De maneira geral, o romance trata de temas considerados universais por 
meio de representações da realidade; apresenta uma ambientação ligada a um 
tempo e espaço específicos, personagens e um enredo com o desenvolvimento 
da ação. 

Um dos conceitos mais importantes de Bakhtin é o de que a linguagem é 
dialógica, ou seja, ela só existe em função da interação entre locutores e interlo-
cutores em situações de comunicação que envolvem um contexto social, cultural 
e histórico. Ao refletir sobre a linguagem, Bakhtin teve como principal objeto 
de estudo o romance, a partir do qual define a existência de gêneros do dis-
curso, que variam de acordo com a esfera de produção, circulação e recepção. A 
existência de diferentes gêneros do discurso implica em escolhas específicas por 
parte do locutor, de modo a alcançar o interlocutor que, por sua vez, interpreta e 
interage com o enunciado. 

Como o gênero romance é bastante abrangente, nos últimos anos o mer-
cado literário tem utilizado outras classificações para facilitar ao leitor a identifi-
cação dos livros de acordo com um perfil específico. É nesse contexto que surge 
a literatura juvenil — em inglês, chamada Young Adult (YA) —, caracterizada por 
histórias com protagonistas adolescentes, na faixa etária entre 14 e 18 anos, que 
vivem um contexto similar ao da maioria dos jovens da mesma idade, o que se 
reflete nos temas abordados: o primeiro amor, as relações familiares, a amizade, 
o cotidiano na escola, o bullying, os conflitos de identidade, entre outros. Apesar 
de se destinar a um público também adolescente, os livros juvenis fazem também 
sucesso entre leitores adultos. 

A obra de Ibi Zoboi é um romance contemporâneo, que se encaixa na pro-
posta dos livros juvenis, visto que tem como protagonista uma adolescente de 
17 anos que explora questões ligadas à identidade, suas escolhas pessoais, suas 
relações familiares e a descoberta do primeiro amor.

Janae e eu trocamos olhares, porque já temos as nossas vidas planejadas, e 

elas não envolvem os garotos do outro lado da rua. Depois da faculdade, ela 

vai arrumar um emprego de professora e um apartamento em Bushwick. E 

eu vou para a universidade Howard e vou morar no campus, em um dormitó-

rio em que poderei esticar as pernas sem bater em uma irmã menor. Depois 

que me formar, vou arrumar um emprego e um apartamento aqui também. 

Nenhum desses cenários envolve um namorado ou marido. [...] (p. 22-23)

As características dos personagens e o enredo leve e envolvente têm a pos-
sibilidade de cativar imediatamente o público jovem, o que é uma grande opor-
tunidade de aproximação com os alunos, transformando a escola em um lugar de 
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escuta e de encontro do professor com os alunos, e dos alunos com eles mesmos 
e com os outros.

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)

Orgulho também é uma releitura, ou remix, como definido na capa, de um 
clássico do século XIX, Orgulho e preconceito, da escritora Jane Austen. No caso 
de Orgulho, a obra de Jane Austen serviu de inspiração para a construção dos 
personagens e para o enredo principal que lida com os sentimentos de orgulho e 
também de preconceito nas relações. A obra de Ibi Zoboi traz para a contempora-
neidade a discussão sobre as diferenças de classe social, com foco na relação com 
processos atuais, como a gentrificação de bairros em algumas cidades. Ibi Zoboi 
comenta sobre o processo de releitura em uma entrevista. 

O romance começa com Darcy, seus irmãos e sua família se mudando para a 

casa do outro lado da rua, mas o que eu descrevi no início do livro foi a casa 

em que Zuri mora. Ela vive em um apartamento de um quarto com mais seis 

pessoas. Ela divide seu quarto com suas outras quatro irmãs e seus pais. E 

ver a casa gigante do outro lado da rua ser transformada em uma constru-

ção linda em que só quatro pessoas viverão nela — mas os garotos são fofos 

— causa um conflito. Há ciúme, inveja, ressentimento, mas também há uma 

atração estranha. Essa tensão também estava em Orgulho e Preconceito e eu 

a traduzi para esse momento em que os jovens têm que literalmente se enca-

rar, já que vivem um na frente do outro. E Zuri precisa se contentar que esse 

menino não é um menino branco — porque gentrificação envolve famílias 

brancas se mudando —, ele é um menino negro, assim como ela, mas ele tem 

mais coisas que ela, tem mais dinheiro, mais fundos e mais oportunidades do 
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que ela. E como ele ousa se mudar para o seu bairro? Então, há um conflito 

complicado ali, mas também há romance, um romance complicado, assim 

como em Orgulho e preconceito.10

Assim, Orgulho é uma obra que, para além de sua qualidade narrativa e 
estética, permite o desenvolvimento de outras leituras, pois aborda o processo 
de gentrificação, os preconceitos de classe e étnico-raciais e as oportunidades 
ligadas ao projeto de vida dos jovens diante das desigualdades. 

Nesse sentido, e por todas as suas características, Orgulho se aproxima de 
diferentes produções contemporâneas, literárias ou não, que permitem pensar os 
processos de identidade ligados aos adolescentes, com uma estreita conexão com 
as cidades e as desigualdades sociais e étnico-raciais. Assim, sugerimos algumas 
aproximações para que a literatura possa cumprir cada vez mais seu papel de 
formar leitores críticos da palavra e do mundo. 

 f Orgulho e preconceito, de Jane Austen — O livro que serviu de inspira-
ção para a obra de Ibi Zoboi é um clássico da literatura. Apresenta a 
história de Elizabeth Bennet, envolta com questões ligadas à sociedade 
inglesa do começo do século XIX, especialmente o casamento por con-
veniência e o papel da mulher nesse contexto. 

 f A poeta X, de Elizabeth Acevedo — Este best-seller apresenta a história 
de uma adolescente, Xiomara Batista, moradora do Harlem, em Nova 
York, que, por meio da poesia, conta sua história e fala de suas an-
gústias, seus medos, suas paixões e suas frustrações. O livro trata de 
experiências comuns na adolescência, ligadas a relacionamentos, pre-
conceito e autoaceitação. 

 f O ódio que você semeia, de Angie Thomas (livro e filme) — A obra, em 
suas versões literária e cinematográfica, trata da relação de preconceito, 
racismo e violência policial. Starr é uma adolescente negra que vê seu 
amigo de infância ser assassinado por policiais e vive duas realidades, 
estudando em uma escola de classe alta com a maioria dos estudantes 
brancos e vivendo na periferia formada por moradores negros.

 f Entre o mundo e eu, de Ta-Nehisi — Em 2014, o jornalista estadunidense 
Ta-Nehisi Coates escreveu uma carta ao filho adolescente em que com-
partilha uma série de experiências que questionam o que é ser negro nos 
Estados Unidos. O livro apresenta uma importante perspectiva em rela-
ção ao legado histórico do racismo e a segregação, ligados ao processo 
de escravidão. 

10. Disponível em: https://www.vailendo.com.br/2020/07/14/flipop-2020-entrevista-com 
-ibi-zoboi/; acesso em: 11 dez. 2020.
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 f As cidades invisíveis, de Italo Calvino — Um dos escritores mais impor-
tantes da segunda metade do século XX apresenta neste livro uma refle-
xão acerca das cidades além do conceito geográfico, ligadas à existência 
humana. O livro narra a relação entre o viajante veneziano Marco Polo e 
o imperador Kublai Khan, a quem descreve as cidades que visitara. São lu-
gares imaginários — sempre com nomes de mulheres: Pentesileia, Cecília, 
Leônia — agrupados por blocos: as cidades e a memória, as cidades delga-
das, as cidades e as trocas, as cidades e os mortos, as cidades e o céu.

 f “O direito à cidade”, de David Harvey (reportagem da revista Piauí)11 — 
David Harvey é um geógrafo inglês e professor da City University de 
Nova York. Trata da relação entre os processos de urbanização e a qua-
lidade de vida das pessoas, entendida como uma mercadoria, um direito 
apenas a quem pode pagar. 

11. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-direito-a-cidade/; acesso em: 
11 dez. 2020.
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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 ler literatura aproxima as pessoas e permite uma reflexão acerca de 
si, do outro e do mundo, o que é uma experiência essencial aos jovens, que estão 
se desenvolvendo enquanto leitores e cidadãos.

Por isso a importância de práticas de leitura e escrita que estimulem essa re-
flexão crítica e o desenvolvimento de habilidades ligadas a maneiras de se expres-
sar e se colocar no mundo a partir de diferentes linguagens. Assim, nestas suges-
tões complementares, nosso objetivo é garantir que você, professora e professor, 
possa aprofundar abordagens a partir da leitura da obra e além dela, estabelecendo 
relações do texto base com outros textos, num processo de intertextualidade, afi-
nal, os sentidos da leitura são variados e diversos para cada um dos leitores. 

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. São eles: 

 f Campo de vivência pessoal — Entendendo que a juventude consiste em 
uma fase de descobertas, sonhos, medos, dúvidas, questionamentos a 
respeito de si e do seu entorno, as propostas ligadas ao campo de vi-
vência pessoal devem permitir a reflexão sobre a vida contemporânea, 
especialmente na perspectiva da juventude, contribuindo assim para 
o processo de construção de identidade e de projeto de vida.

 f Campo de atuação de vida pública — Além da vida pessoal, o jovem está 
inserido em um contexto social e, nesse sentido, o campo de atuação de 
vida pública envolve propostas que levem os alunos a refletir sobre sua 
participação nesse âmbito, por meio de discursos ou textos normativos 
ou de aspecto propositivo reivindicatório, como manifestos. 

 f Campo jornalístico-midiático — Trata da análise de textos da mídia in-
formativa e publicitária, com o intuito de que o aluno desenvolva uma 
consciência crítica com relação à circulação de informações.

 f Campo artístico-literário — Neste campo, as propostas tratam da apre-
ciação estética das diversas manifestações artísticas, estimulando a 
sensibilidade. 
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 f Campo das práticas de estudo e pesquisa — Pressupõe a reflexão acerca 
de textos expositivos, analíticos e argumentativos que circulam na es-
fera escolar, acadêmica e de pesquisa, bem como no jornalismo de di-
vulgação científica. 

DINHEIRO COMPRA FELICIDADE?
(CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO)

[...] Eu me pergunto que tipo de lugares, coisas e experiências novas o di-

nheiro deles pode comprar. (p. 33)

[...] Mas acho que dinheiro não compra educação, não é mesmo? (p. 44)

Zuri é uma adolescente crítica e reflexiva em relação às questões sociais 
que observa em seu entorno e, por isso, se questiona com frequência a respeito 
do que o dinheiro pode comprar. 

As diferenças sociais são destacadas na narrativa de diversas formas, seja 
pelo fato de Zuri nunca ter feito uma viagem para fora da cidade ou pelo fato de 
viver em um apartamento muito pequeno com mais seis pessoas. Por exemplo, as 
desigualdades de classe servem de tema para um dos poemas de Zuri.

Os professores podem aprofundar a discussão sobre a ligação entre poder 
econômico e oportunidades debatendo sobre um poema escrito pela persona-
gem e uma reportagem com dados de uma pesquisa a respeito da relação entre 
dinheiro e felicidade. 

PARA APRECIAR
Convide os alunos a apreciar o poema escrito por Zuri que reflete suas 

indagações acerca das diferenças de classe. Incentive-os a destacar qual 
verso mais chamou a atenção. 

Garoto riquinho

Ei, riquinho, quanto custa o seu dinheiro? Preciso comprar um sonho

Reuni as nuvens e as estrelas e criei um time para me dar carinho

Gritando “Vai menina!” da lateral do campo pensando que se eu acertar

Eles também se dão bem, todos vão ganhar

Minha mãe quer jogar também, mas se atrasou para o jogo

Um dólar é um dólar, ela diz, nada aqui é novo
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Mas se você me dar um dólar, te devo mais três

Vou trabalhar até morrer, eu e a minha família nunca temos vez

Você ganhou meus três dólares e todos os seus sonhos de graça

Andando pela riqueza, nunca teve que ir à caça

E você é dono de tudo, da caça e da casa, e da terra em que ela está

Então tenho que te pagar mais quatro dólares se quiser ficar

Se você pudesse, cobraria pelo ar que respiro, pelos sonhos que sonho

Até pelo amor que amo, transformando o meu coração em lucro só pelo 

seu ganho. (p. 111-112)

PARA REFLETIR E CONVERSAR
 f Convide a turma a analisar o texto “Dinheiro pode trazer felicidade, 
mas só até certo ponto”, do neurologista Ricardo Teixeira, publicada 
no site do jornal Correio Braziliense, em 20 de fevereiro de 2018.12 
Peça ao alunos que identifiquem algumas das conclusões apresenta-
das ali, como o fato de que os mais afortunados ficam menos sensí-
veis a pequenos prazeres da vida e que é melhor gastar dinheiro com 
experiências do que com coisas.

 f Estimule os alunos a identificar se, no livro Orgulho, a família Darcy 
demonstra algum tipo de infelicidade, mesmo sendo rica.

 f Reflita com a turma se, em um país com tantas diferenças sociais 
como o Brasil, faz sentido afirmar que dinheiro não traz felicidade. 
Para a família Benitez, por exemplo, ter mais dinheiro ajudaria de 
que maneira? 

O PORÃO E O TERRAÇO 
(CAMPO DE VIVÊNCIA PESSOAL)

— Então vocês dois têm tipo um apartamento inteiro aqui no porão, só para 

vocês?

— É, foi ideia nossa. Quer dizer, foi por isso que os meus pais quiseram com-

prar uma casa espaçosa. A gente morava em um apartamento pequeno de 

dois quartos em Manhattan, então… (p. 234)

12. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2018/02/20/
interna_revista_correio,660993/dinheiro-pode-trazer-felicidade-mas-so-ate-certo-ponto.
shtml; acesso em: 12 dez. 2020.



37

O trecho do livro Orgulho demonstra o quanto o tema das diferenças de 
classe é central na obra, ressaltado pelo processo de gentrificação, que colocou 
frente a frente a pobreza e a riqueza. Ao longo de toda a narrativa, a autora Ibi 
Zoboi explora a relação entre o porão e o terraço, que, de maneira simbólica, evi-
dencia essas diferenças.

No porão do prédio onde mora a família Benitez ocorrem as celebrações 
religiosas da madrina, remetendo a um lugar das origens, da ancestralidade, de 
um passado no qual a personagem Zuri se sente segura, porque representa sua 
identidade. Já o terraço é o espaço aonde a garota vai quando quer refletir sobre 
a vida e sobre um futuro que envolve novas oportunidades ligadas a melhores 
condições financeiras. 

Também na casa dos Darcy há uma relação paralela entre porão e terraço, 
mas em outra perspectiva. No porão da mansão, fica o quarto dos irmãos Darius e 
Ainsley; no terraço, há uma espécie de espaço decorado. Zuri se surpreende com os 
dois espaços porque são praticamente dois apartamentos dentro da mesma casa. 
Convide os alunos a pensar: como Zuri deve ter se sentido observando todo esse es-
paço onde moram apenas quatro pessoas, sabendo que ela e sua família dividem um 
apartamento tão pequeno? Você acredita que o contraste entre condições de vida 
tão diversas impacta a perspectiva de vida dos jovens apresentados no romance?

PARA RELACIONAR
Convide os alunos a assistir ao filme vencedor do Oscar de melhor filme 

Parasita, dirigido por Bong Joon-ho (2019, 2h12min), que apresenta uma 
trama envolvendo uma família de desempregados que vive em um aparta-
mento que parece uma espécie de porão. O filho consegue um emprego na 
casa de uma família rica, e a partir daí a trama se desenrola.

 f Questione os alunos a pensar a res-
peito da relação entre o porão, a parte 
superior da casa e a escada, como re-
presentação da ascensão entre clas-
ses sociais. 

 f Nas redes sociais circula um meme13 
do filme reproduzido ao lado. Discuta 
com a turma a diferença de perspec-
tiva dos personagens do filme em 
relação à chuva: para uns é uma bên-
ção, para outros, um desastre.

13. Recorte de alguma informação cultural repercutida de modo isolado do conteúdo de origem. 
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 f Sugira aos alunos que estabeleçam uma relação entre o livro Orgulho 
e o filme Parasita retomando a questão: boas condições financeiras 
garantem melhores oportunidades que impactam no projeto de vida 
dos jovens? 

MISÉRIA E LUXO LADO A LADO
(CAMPO DE ATUAÇÃO DE VIDA PÚBLICA)
Na busca por refletir sobre contrastes sociais, evidenciados na obra de 

Ibi Zoboi pela relação entre Zuri e Darius, os professores podem apresentar 
aos alunos o trabalho do fotógrafo turco Ugur Gallen que, por meio de mon-
tagens, evidencia as desigualdades sociais. Gallen tem como principal fonte 
de registro a difícil realidade na Síria, imersa em uma guerra civil que afeta 
milhões de pessoas.

As fotomontagens de Gallen podem ser vistas em seu perfil do Instagram: 
@ugurgallen (disponível em: https://www.instagram.com/ugurgallen/; acesso 
em: 12 dez. 2020). 

PARA PENSAR A OBRA E O MUNDO
Convide os alunos a fazer registros fotográficos de situações de de-

sigualdade em suas cidades. Influenciados pela proposta de montagem do 
fotógrafo Ugur Gallen, estimule-os a criar contrastes que evidenciem essa 
situação, com o intuito de gerar inquietação diante de um contexto que pre-
cisa ser discutido na escola, como espaço de construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. 

OS DIREITOS DAS MULHERES E AS SITUAÇÕES 
DE VULNERABILIDADE

(CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA)
Por tratar do processo de gentrificação e de suas implicações sociais, 

o romance Orgulho explora também a vulnerabilidade de alguns grupos em 
detrimento de outros, como os jovens, os pobres, os negros e as mulheres. 
Isso fica evidente em diferentes momentos da narrativa, como quando Zuri se 
surpreende com a abordagem policial na festa na casa de Carrie, a amiga rica 
de Darius.

Mas Carrie não deixa os policiais entrarem. Ela insiste que está tudo bem e 

que a festa já acabou. Os policiais resmungam alguma coisa e, em segundos, 

vão embora.

— Nossa. Só isso? — pergunto quando Carrie volta para a sala.
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— Como assim, só isso? — questiona Darius.

Eu suspiro e balanço a cabeça.

— Você não entende — sussurro.

— Entendo, sim — diz ele. — Só isso. E é só isso que deveria acontecer mesmo.

Balanço a cabeça.

— Mundos diferentes. O que você acha que deveria acontecer é o que real-

mente acontece. (p. 230)

Por falar de uma perspectiva feminina, Orgulho explora a vulnerabilidade 
das mulheres diante de algumas situações do cotidiano, refletindo a estrutura 
social que envolve os direitos já conquistados e a busca por novas conquistas. 
Observa-se isso no ponto da narrativa em que, em uma reunião familiar, Zuri, as 
irmãs, a mãe e madrina discutem sobre as perspectivas de vida para as mulhe-
res e o que deveria ser prioridade: família ou carreira. Zuri então comenta que 
a mãe teve a primeira filha quando ainda era adolescente e que acabou abando-
nando a faculdade quando engravidou pela segunda vez, após fazer apenas dois 
semestres do curso. Assim, as escolhas femininas referente a estudos, carreira 
e vida pessoal estão constantemente presentes na narrativa, na perspectiva de 
Zuri ou de suas irmãs. (p. 24)

Outra abordagem apresentada no romance e que envolve a situação de vul-
nerabilidade feminina diz respeito à violência sexual, vivida pela irmã de Darius. 
Em determinado momento da narrativa, Darius conta a Zuri que sua irmã, Gigi, 
foi para um colégio interno porque Warren, um rapaz com quem Zuri saía, ti-
rou fotos sensuais dela e mandou para os amigos. As fotos se espalharam por 
toda a escola e tiveram um efeito devastador na vida da menina. (p. 192) 

PARA PENSAR A OBRA E O MUNDO
As conquistas femininas nos campos político, cultural e social são 

fundamentais e importantes na vida das mulheres no Brasil, mas ainda há 
muitos aspectos a serem superados, como os índices de feminicídio. Nesse 
sentido, convide a turma a pesquisar informações a respeito da vulnerabili-
dade das mulheres em relação à violência. Para isso, utilize dados do Mapa 
da violência de 2015: homicídio de mulheres no Brasil.14

14. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Mapa 
Violencia_2015_mulheres.pdf; acesso em: 12 dez. 2020.
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 Tabela com os vinte países com as maiores taxas de 

homicídio de mulheres (por 100 mil habitantes), na qual 

o Brasil ocupa a triste quinta posição.

Incentive os alunos a analisar os dados de forma que possam identificar 
articulação entre desigualdades de gênero e raciais no que se refere à violên-
cia. Depois, convide-os a criar uma campanha na escola a respeito das desi-
gualdades de gênero, buscando a conscientização de que é preciso o compro-
misso de todos para superar essas desigualdades.

JANELAS PARA O MUNDO
(CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO)
Zuri é uma grande observadora. De sua janela, ela observa seu bairro e to-

das as transformações que a deixam preocupada diante do futuro.

Termino o capítulo e olho pela janela — quero ver se já tem alguém arrumando 

a festa da rua. Mas só vejo os meninos Darcy na frente de casa. Ainsley está 

pulando no mesmo lugar, socando o ar como se estivesse pronto para lutar. 

Darius está alongando as pernas, e os dois têm manchas de suor na gola das 

camisetas. Algo em como eles estão vestidos me diz que com certeza não es-

tavam só jogando basquete no parque ou fazendo barras que nem os outros 

caras daqui.
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Na esquina, uma mulher branca cata cocô de cachorro com um saco plástico. 

Ela tira o saco da mão, dá um nó e joga em uma lixeira próxima, então faz um 

carinho no cachorro como se ele estivesse de parabéns. Vejo o sr. Turner, do 

fim da rua, parado na frente do Hernando’s com o seu café. Logo ele vai pegar 

os engradados de plástico, virá-los de lado e esperar o señor Feliciano, Stoney, 

Ascencio, o sr. Wright e alguns outros vovôs para o jogo diário de dominó ou 

de baralho enquanto discutem política ou o último jogo de futebol. (p. 35)

Pensando no contexto mundial da pandemia da Covid-19, causada por um 
novo tipo de coronavírus em 2020, no qual grande parte das pessoas precisou 
ficar por algum período isolada em casa, a visão da janela era o que sustentava 
a relação com o mundo e uma perspectiva de futuro. Assim, propomos algumas 
atividades que explorem a paisagem vista da janela real, mas também a vista de 
uma janela simbólica, no sentido de projeto de vida e sonhos. O que é possível 
vislumbrar da sua janela?

PARA APRECIAR E COMPARTILHAR
Para sensibilizar os alunos quanto à proposta, ouçam a canção “Paisagem 

da janela”, de Beto Guedes. (disponível em: https://www.letras.mus.br/beto 
-guedes/44545/; acesso em: 12 dez. 2020). 

Após apreciarem a canção, convide cada aluno a compartilhar com a 
turma o que é possível ver da sua janela, de maneira concreta ou simbólica. 

DIÁLOGOS COM A BNCC

Estas propostas têm relação com diferentes competências e habilidades previstas na BNCC, 

dentre as quais destacamos: EM13LGG102, EM13LGG104, EM13LGG302, EM13LGG303.
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