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16 de fevereiro de 1963
[…] eu tinha agora um público leitor de duas pessoas, sem contar a família,
que sempre quer saber a continuação dos meus escritos. Então, não, não pulo
de alegria, estou ainda bastante apreensiva sobre o que sairá de todas essas
horas colocando o preto no branco.
Françoise Ega, Cartas a uma negra
Quando penso no futuro, não esqueço do passado
Paulinho da Viola, “Dança da solidão”
Dentro da ideia inicial, que levou Françoise Ega a escrever cartas para uma negra brasileira, também escritora, está o impulso de ter encontrado uma irmã de
destino e de perfil, por trás da escrita produzida em lugar tão distante.
Também escrevo esta carta, professor(a), sabendo que, por mais que existam
realidades tão distintas em nosso país, tão grande e repleto de distâncias, talvez
ainda possa afirmar que os temas tratados em Marselha, entre 1962 e 1964, por
uma escritora nascida na Martinica, encontrarão nestes jovens destinatários,
estudantes em terras brasileiras, latino-americanas, leitores ideais para abrir
aquelas cartas, acessar e identificar todas as informações que elas conduzem,
e acolhê-las, em suas próprias leituras de mundo, dentre os desafios do século
XXI. Os temas mais urgentes em nosso país, hoje, já pulsavam nos registros de
Ega. Estávamos apartados ou os passados tempos de Françoise Ega anteciparam nosso presente? Ativista pelos direitos das mulheres antilhanas, imigrantes
em Marselha, Ega foi firme no enfrentamento das culturas racistas e colonialistas dos franceses de seu tempo. Suas descrições, muitas vezes bem humoradas,
outras emotivas e desanimadas, legam um importante documento das características comportamentais germinadas e desenvolvidas pela cultura eurocêntrica, estabelecida entre colônia e metrópole. Documento legitimado pela escrita minuciosa, quase científica, que muitas vezes estabelece pontes sólidas
entre a prosa epistolar e o relatório de investigação antropológica. A estratégia
da escritora martinicana é, por si, uma provocação a todo leitor brasileiro interessado em compreender as bases estruturais de nossa sociedade multicultural.
Françoise Ega escreve de Marselha para a nossa Carolina Maria de Jesus,
quem descobriu ao folhear uma famosa revista francesa, no ônibus, a caminho
do trabalho. A condição da brasileira, moradora na favela do Canindé, em São
Paulo, chamou a atenção de Ega, não só pelas condições precárias de sua habitação e de seu trabalho como catadora de papel, mas, principalmente, por ser
uma escritora. Entendendo Carolina como uma “irmã”, Ega já registrava, naquelas cartas, uma universalização da condição da mulher negra dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos do pós-guerra, como resultado dos mesmos
mecanismos de segregação, de submissão e de exclusão, ativados, principalmente, na segunda metade do século XX.
As cartas de Françoise Ega oferecem as mensagens nascidas em suas observações e reflexões. Reúnem fatos cotidianos a contextos históricos e, bem lidas,
recuperam movimentos e encontros humanos dados em um momento único,
porém repletos de indícios metonímicos, como em uma fotografia de tempos
passados. Cada personagem, em seus gestos, reúne as características de um
grupo, de uma circunstância estabelecida por forças alheias ao dia a dia de cada
um, mas que se revelam na expressão escrita da autora. Gestos que foram frutos de escolhas, geradas por opiniões, nem sempre próprias, mas que estão incorporadas ao modo de vida — que germina naquelas palavras — e que, agora,
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passarão aos olhos dos jovens estudantes brasileiros, por seu intermédio. É preciso abrir condições para que eles desenvolvam habilidades, reforcem competências e encontrem os próprios caminhos de leituras, que se estendam para
além das decodificações.
Como em um objeto raro, encontrado na casa de parentes mais velhos ou em
uma feira de antiguidades, precisamos aprender a ler, em suas ranhuras, lascas e
desbotados desenhos, os escritos sobre experiências vividas por um segmento
social, em determinada época de determinada civilização. Sempre em busca,
evidentemente, de compreender o presente e o futuro de nossos próprios objetos de uso, em meio ao que chamamos, também em nossa época, civilização.
E é conosco que fala primeiramente Françoise Ega, neste início da terceira década do século XXI, em meio a uma pandemia conhecida por Covid-19, sem precedentes na história recente da humanidade, enquanto assistimos, cada vez com
mais frequência, nos noticiários, aos graves conflitos segregacionistas motivados por racismo, homofobia e misoginia.
As desigualdades sociais e econômicas têm se ampliado a tal ponto que, em
muitos espaços, chegam a desfazer o tecido social necessário para o vislumbre
de um futuro mais adequado à vida. Aquele futuro anunciado pela ONU, por
ocasião de sua fundação, após a Segunda Guerra Mundial. Contudo, vindo de
longe, como se fosse nossa convidada para uma palestra em nossas aulas, Françoise Ega lança luz sobre esses temas a fim de que nossos estudantes possam,
talvez, encontrar caminhos novos para o enfrentamento e a superação das situações antes vividas por ela. Em sua última carta anuncia uma esperança, que
não é passiva, mas consciente, porque vivida!
(23 de junho de 64) […] Faz calor, e as gietas já se enrugam sob o sol escaldante. Minhas folhas estão circulando, elas passam de leitor a leitor; na falta
de um acordo mais sério, sinto que chegará o dia em que meu livro encontrará destinatário, assim me esqueço de que queria ser “ajudante” e acabei
virando carpinteira! Que queria ser babá para cuidar de um anjinho loiro e
acabei virando cozinheira! O que estou dizendo? Queria ser, queria ser…
não tive tempo para ser nada, fizeram com que eu fosse, fico pensando nisso,
sem ressentimento, faz calor, posso escrever sob o meu pinheiro favorito enquanto as cigarras cantam, perto de mim Solange está rindo, que bela peça
ela me pregou saindo assim! As outras, Yolande, Renée, a sra. Roland, contarão daqui a alguns anos aos filhos, aos parentes:
“Vocês têm sorte! Vocês têm todas as condições para fazer o que bem quiserem! Vocês estão nas lojas de departamento e onde quer que o seu mérito
os possa levar, ninguém mais fica surpreso! No nosso tempo, só podíamos
ser faxineiras! A vida realmente mudou, acreditem em nós!”
Sim, Carolina! Eu acredito! Estou à espera dessa mudança!
Sua última carta, de fato, não parece despedir-se dos seus destinatários, ao contrário, impulsiona-os mais uma vez às primeiras, para relê-las, talvez agora, de
modo inverso, para dentro. O que fomos ser e acabamos virando? Nossos pais,
avós, conhecidos, o que foram ser e acabaram virando? O que leva as pessoas a
deixarem de lado seus projetos e assumirem o papel previamente destinado a
envelope endereçado, selado e carimbado?
E o que, junto de nossos jovens leitores, poderemos responder a ela?
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Material digital do professor
[…] os livros mais modernos que mais admiramos nascem da confluência e do
entrechoque de uma multiplicidade de métodos interpretativos, maneiras de
pensar, estilos de expressão.
Italo Calvino
As atividades que propomos a seguir estão ancoradas em competências e habilidades registradas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), abaixo listadas,
distribuídas em pré-leitura, leitura e pós-leitura, de acordo com orientação do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

ComPetêNCias esPeCífiCas
LiNguageNs e suas
teCNoLogias

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento
e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para
continuar aprendendo.
2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores
assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando
o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.
3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer,
com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que
respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.
4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural,
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo
suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
5. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir
produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira
crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
6. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
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Habilidades mobilizadas

EM13LP01 Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta, com suas
condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor,
época, gênero do discurso etc.), de forma a ampliar as possibilidades de construção
de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações.
EM13LP02 Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção
como na leitura/escuta, considerando a construção composicional e o estilo
do gênero, usando/reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua
progressão temática, e organizando informações, tendo em vista as condições
de produção e as relações lógico-discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.).
EM13LP06 Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação,
combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.
EM13LP10 Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis (variação fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional,
ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza
viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos.
EM13LP30 Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma
de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se
dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.
EM13LP34 Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados
de levantamentos e pesquisas — texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de
campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. —, considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em processos significativos
de socialização e divulgação do conhecimento.
EM13LP46 Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e
as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.
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EM13LP49 Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação
livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.
EM13LGG703 Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

Pré-leitura
AtividAde:
roteiro de leitura
eM13lP01; eM13lP02;
eM13lP06

A abordagem inicial da obra pode se dar por variadas formas e terá melhor eficácia quando as estratégias escolhidas contemplarem o perfil da turma e as condições materiais para sua viabilização. Ninguém melhor do que você, professora, professor, saberá escolher e adaptar as atividades propostas neste manual,
considerando as realidades sociais e econômicas de seu grupo, bem como do
entorno cultural de sua região. As formas para estabelecer os primeiros olhares, reflexões e aproximações podem variar, mas será muito importante que
abarquem os gêneros textuais e a temática que a obra de Françoise Ega conduz.
Precisamos conversar sobre os temas e os gêneros acessados nas cartas de
Françoise Ega para Carolina Maria de Jesus. Uma das formas mais naturais de
iniciarmos essa aproximação é a “roda de conversa espontânea” seguida por síntese e sistematização das ideias ali aventadas.
O debate acerca dos aspectos abordados pode ser estimulado a partir, justamente,
de questões organizadoras que formulem, em seguida, um primeiro roteiro de
leitura para a obra a ser estudada. Seguem, para tanto, algumas sugestões que,
evidentemente, devem ser avaliadas por você quanto à adequação e às necessárias adaptações.

teMática

-> O que sabemos sobre a relação social no ambiente doméstico de trabalho?
-> Que experiências recentes conhecemos acerca do racismo?
-> O que teria originado as segregações sociais denunciadas pela mídia,
atualmente?
-> Quais livros ou filmes conhecemos que abordam conflitos raciais?
-> Quais músicas tratam do trabalho e da relação entre empregados e
empregadores no Brasil?
Seguem algumas indicações para subsidiar a discussão, caso considere
necessário.
Mais subsídios sobre os temas, você encontrará na seção “Sugestões de
referências complementares”.
-> O trabalho doméstico e os conflitos raciais na música brasileira
Boa esperança, Emicida. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=AauVal4ODbE>. Acesso em: 18 dez. 2020.
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Boa esperança, documentário dirigido por João Wainer e Katia Lund. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3NuVBNeQw0I&list=PLPl5BbcRUuyQOAhWVqgo1L7KCIKTg0fu4&index=2>. Acesso em:
18 dez. 2020.
-> O trabalho doméstico no cinema brasileiro
Que horas ela volta? (2015) é um filme escrito e dirigido por Anna Muylaert.
Festival de Berlim: melhor filme — Prêmio de público; Festival de Sundance:
Melhor atriz (Regina Casé)
O longa aborda a desigualdade social no Brasil a partir da relação entre a
empregada doméstica nordestina e seus patrões paulistanos. A esse respeito
ver: “Que horas ela volta?”. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra70913/que-horas-ela-volta>. Acesso em: 18 dez. 2020. E o trailer do filme,
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Dffs46VCJ_g>. Acesso
em: 18 dez. 2020.
-> Os conflitos raciais no cinema europeu e estadunidense
O ódio (La Haine, França, 1995), filme escrito e dirigido por Mathieu Kassovitz.
Vencedor do Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes/95, o filme
mostra a intolerância racial nos subúrbios de Paris.
Faça a coisa certa (Do the Right Thing, Estados Unidos, 1989), dirigido por
Spike Lee.
O filme se passa no Brooklyn, bairro de Nova York. Retrata o conflito
cultural entre uma família negra, um casal vietnamita e os donos ítaloamericanos de uma pizzaria. Veja o trailer do filme, disponível em: <https://
www.clarovideo.com/playerhtml5/brasil/Fa-a-a-Coisa-Certa/homeuser.
php?playgroupfull&group_id=565340&preview=true&user_id=undefined>.
Acesso em: 6 fev. 2021.

Gêneros textuais

Françoise Ega

-> Como lidamos com a correspondência escrita no dia a dia?
-> Como lidavam os nossos pais e avós com a comunicação escrita?
-> Como revelamos momentos significativos de nossas vidas em nossos
e-mails e mensagens eletrônicas em geral?
-> A fotografia de um lugar, de uma cena ou de nós mesmos (self) é um
registro histórico? Por que a transmitimos em mensagens eletrônicas?
-> As mensagens enviadas por WhatsApp e outros aplicativos afins podem ser
entendidas como registro cultural de nossos tempos? Poderiam ser editadas
como uma autobiografia? Caso fossem lidas por gerações futuras, poderiam
revelar o modo como vivemos hoje para leitores do próximo século?
-> Quais letras de músicas, filmes ou livros conhecemos que
apresentam narrações em primeira pessoa sobre situações vividas pelo
narrador-personagem?
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Sobre esses questionamentos, verifique material de apoio nas seções “Sugestões
de referências complementares” e “Bibliografia comentada”.
As respostas, reveladoras dos conhecimentos prévios, das reflexões e opiniões
críticas dos estudantes poderão ser organizadas em índices a serem verificados
e destacados das cartas de Ega, durante a fase de leitura. Tal prática poderá estabelecer vínculos mais nítidos entre o universo de conhecimentos e de expectativas do jovem leitor e a obra produzida em outra época e em um outro continente.

AtividAde:
a leitura anotada
eM13lP06; eM13lP46

Estimule a leitura anotada. Os destaques de cenas, fatos, expressões reflexivas
da autora, bem anotadas, podem servir de base para as atividades propostas, durante e após a leitura. Deixe claro que não é preciso destacar trechos o tempo
todo, apenas quando alguma situação ou um pensamento chamar a sua atenção.
As notas podem registrar também uma ideia despertada durante a leitura de determinado trecho ou mesmo a lembrança de outra leitura (a cena de um filme,
a letra de uma música, uma cena de telenovela ou de uma série, o capítulo de
um outro livro, um poema, um grafite que viu em determinado muro, uma conversa que teve com amigos ou com os parentes mais próximos, um game, uma
História em Quadrinhos). A oportuna leitura por ideias associativas, extraídas
do texto escrito e do “mundo real”, por assim dizer, poderá auxiliar a maturidade do leitor contemporâneo.
Vejamos duas possibilidades (idealizadas aqui apenas para fins didáticos, sem
qualquer intenção de conduzir o estudante a ideias que não surjam de sua interferência na obra por meio de sua própria leitura).
(6 de julho) A mulher da Córsega tem cinco meninos, tão agitados quanto
os meus, um pouco mais malcriados, mas nossa relação está quase em perfeita harmonia. De manhã diziam “a negra”, de noite já me chamavam de
“Maméga”. Eu simplesmente lhes disse: “Eu não chamo vocês de ‘foguinho’,
mesmo que vocês sejam ruivos! Sou uma negra, mas tenho um nome, ora
bolas!”.
A mãe, surpresa, me ouviu e disse: “A senhora está certa, não é gentil da
sua parte falar isso”. Ela me deu uma cesta de jeans para fazer bermudas, uma
série de meias para fazer a triagem, instalou uma máquina de costura em um
canto da cozinha e me disse para começar.
Não tinha feito nem duas bermudas e ela já estava me pedindo para ajudar
a estender as roupas no varal, entre as árvores frutíferas do quintal; em seguida, descasquei os legumes e ajudei a arrumar as sete camas. Hoje à noite,
coloquei as duas bermudas incompletas na cesta para costurar depois. Nesse
ritmo, o serviço não vai acabar tão cedo.
De manhã diziam “a negra”, de noite já me chamavam de “Maméga”. Eu simplesmente lhes disse: “Eu não chamo vocês de ‘foguinho’, mesmo que vocês
sejam ruivos! Sou uma negra, mas tenho um nome, ora bolas!”.
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Nota
Cultura racista pode ser combatida com informação e orientação. Bastou
que Françoise fizesse com que as crianças refletissem sobre a própria condição étnica que passou a ser chamada de “Maméga”, expressão carinhosa para
Madame Ega. Foi didática e, microcosmicamente, modificou a cultura daquele
núcleo social.
Mesmo que a violência por racismo seja frequente em determinada sociedade, às vezes, basta um fato de segregação ser amplamente noticiado pelos
principais meios de comunicação, para que debates, protestos, pedidos de desculpas, retratações e até projetos de lei sejam produzidos como resposta para a
urgente mudança de culturas racistas. Basta lembrar de qualquer notícia sobre
um cidadão impedido de entrar em estabelecimento comercial, por ser considerado uma ameaça pelo sistema de segurança. A informação é educativa e as
reações são quase imediatas. Ampliando um pouco mais, já não será fácil ser esquecido o caso de George Floyd, assassinado aos quarenta anos, em Minneapolis, nos Estados Unidos, em 2020, justamente porque a ação foi filmada e divulgada, e, dadas as reações dos variados setores sociais, acabou por se fixar como
um fato histórico.
(11 de julho) Uma jovem veio para remendar as bermudas. Enfim disse à patroa:
“Pensei que tinha sido contratada para costurar!”
Soltei a frase com um ar ingênuo, e a senhora respondeu:
“Faz tanto tempo que queria uma negra para a faxina! Quando a vi chegar,
não tive coragem de lhe contar de imediato, mas já que a senhora dá conta
do serviço! A senhora não pode ficar mais? Só saio de férias em agosto!”
Vim como costureira e, sem pedir minha opinião, ela gentilmente tinha
me dado as vassouras, como lhe convinha. Eu poderia ter ido embora no primeiro dia, mas queria saber até que ponto e por quanto tempo aquilo continuaria! E eu vi o filme todo! Pobre Carolina, não estou ressentida, pois assim são as coisas! Somos classificadas pelo governo e por toda a França como
sendo, antes de tudo, faxineiras, do mesmo modo que os poloneses são mão
de obra no campo e os argelinos nos aterros. É uma ideia corrente que continua a se propagar, e a patroa, que está longe de ser má, põe em prática o que
sempre ouviu. Pois então: é inconcebível que uma datilógrafa não seja datilógrafa, que uma costureira não seja, de primeira, uma costureira. Eu não iria
explicar isso à madame, ela não teria entendido nada. Disse apenas que meus
dez dias a remendar como costureira terminariam em cinco dias, e que cuidaria dos meus meninos durante as férias. Diante da minha insistência em
repetir a palavra “costureira”, ela ficou envergonhada e não insistiu. (p. 145)
[…] assim são as coisas! Somos classificadas pelo governo e por toda a França
como sendo, antes de tudo, faxineiras […].
[…] a patroa coloca em prática o que sempre ouviu.
Nota
Uma sociedade estruturada pela pré-classificação (por “pré-conceitos”) das
pessoas, em função de sua origem, promove o recrudescimento social por meio
da imobilidade. Se as pessoas são fixadas profissionalmente a partir da cor da
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pele, dificilmente haverá alguma chance de romper o confinamento de classe
que se estabelece por esse tipo de situação opressora. Sem mobilidade, a tendência é a desigualdade social se consolidar cada vez mais e reforçar as segregações raciais e econômicas, inclusive com a ampliação de guetos nas periferias
dos grandes centros urbanos.
Isso lembra aqueles modelos, que vemos em livros (ou em filmes), que apresentam sociedades distópicas como as concebidas por George Orwell (1903-50),
Aldous Huxley (1894-1963) e Ray Bradbury (1920-2012), só para ficar com algumas referências. Ou aquele “Beco sem saída” da música dos Racionais. Ou
ainda os romances O mulato e O cortiço, do Aluísio Azevedo (1857-1913). Há
também aquele conto do Machado de Assis (1839-1908), “Pai contra mãe”, que
parece a certidão de nascimento da fixação das classes sociais no Brasil, a partir da cor da pele.
Mas tudo isso pode mudar. Há muitos filmes que mostram, por exemplo, situações em que as mulheres não frequentavam a escola e muito menos participavam da vida política em seu meio. A realidade de hoje é outra, ainda que
siga injusta, quando os espaços da mulher são comparados com os dos homens.
O combate ao racismo também poderá ter avançado, no futuro.
A leitura exploratória que se depreende das anotações associativas, propostas acima, pode ser assumida como ferramenta prática de abordagem e absorção
da obra, em nosso tempo e espaço, naquilo que a obra estudada oferece de universal. Do mesmo modo, aproximar uma prosa epistolar, narrada em primeira
pessoa, de uma outra linguagem artística de mesmas características temáticas,
ainda que sobre outro suporte, também pode servir de instrumento de “verticalização” da leitura. Vejamos.

A leiturA dAs Cartas a uma
negra pelA ApreciAção de
outrA expressão ArtísticA

Os registros biográficos de Ousmane Sembène costumam citar a passagem em
que o cineasta, tendo já romances publicados, sentiu que deveria trabalhar também com o cinema, quando percebeu que parte do público, a quem considerava ser importante que suas reflexões atingissem, era de analfabetos. Ainda que
seja apenas mais um aspecto biográfico, na trajetória do artista senegalês, terá
eco importante na leitura e nos estudos da obra literária de Françoise Ega, dada
a confluência de temas e de estratégias utilizadas nas cartas e no filme, roteirizado por um escritor.

“Em entrevista à Ousseynou Diop da revista Ciné- Bulles, Sembène declara:
‘Antes de fazer cinema, eu já havia publicado livros, e particularmente, eu
prefiro a literatura ao cinema. Mas os dois oferecem possibilidades de pensar,
de elaborar ideias. Eu sou ao mesmo tempo cineasta e roteirista. Meus roteiros
são nutridos das minhas reflexões literárias’.” (Sembène Ousmane, em
tradução livre) Glaucia Oliveira. “Sembène Ousmane e as invenções verídicas
da África”. Disponível em: <http://www.afreaka.com.br/notas/sembeneousmane-e-as-invencoes-veridicas-da-africa>. Acesso em: 18 dez. 2020.
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Além de motivação e aquecimento para a leitura da obra literária adotada, a exibição do filme A negra de…, do diretor senegalês Ousmane Sembène, poderá
servir de sustentação e de sistematização das primeiras reflexões acerca das temáticas coincidentes, no filme e na obra de Françoise Ega.
O filme tem duração de 59 minutos e, conforme as condições materiais oferecidas pela escola, será melhor se exibido para todo o grupo, no espaço de duas
aulas. Caso o equipamento pedagógico não permita esse formato, avalie a possibilidade de que o filme chegue a grupos menores, reunidos na residência de
um dos estudantes, pelas conexões de internet particulares. Em última hipótese, que ao menos consigam acessar ao filme, na própria casa ou em conexões
estabelecidas por telefonia celular, ainda que individualmente.

Sobre o filme de Ousmane Sembène, de 1966: “Jovem senegalesa vai para
a França, para trabalhar como empregada na casa de um casal. Lá tem sua
visão romântica do país confrontada pela dura realidade do trabalho. Uma
obra “violenta” do diretor senegalês Ousmane Sembène, retratando a
cruel herança colonialista francesa na África, sugerindo que a dominação
permanece intacta nos dias de hoje. O filme ganhou o prestigioso Prix
Jean Vigo em 1966. País de Origem: Senegal/França. Ano: 1966 Fotografia:
Christian Lacoste Roteiro: Ousmane Sembène Direção: Ousmane Sembène
Elenco: Mbissine Thérèse Diop, Anne-Marie Jelinek, Robert Fontaine,
Momar Nar Sene, Ibrahima Boy, Bernard Delbard, Nicole Donati, Raymond
Lemeri, Suzanne Lemeri.” Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=MDU9syDAoTA&t=1315s>. Acesso em: 18 dez. 2020.

AtividAde:
a leitura da obra
cinematoGráfica

Depois da exibição do filme, estabeleça uma roda de leitura espontânea a fim
de explorar o formato e os temas tratados por Ousmane Sembène. Após se expressarem de modo informal sobre o gênero (cinema de ficção/cinema de arte),
temas e enredo, procure fazer com que sistematizem as opiniões. A formalização da leitura e análise do filme poderá ajudá-los durante a leitura da obra de
Françoise Ega.

Gênero

Seguem alguns pontos que merecem iluminação.
-> Ritmo, captação das imagens, sonorização, atuação, roteiro… o que
chamou mais a atenção em relação ao formato do filme?
O que quebrou a expectativa?
-> Leitura e identidade: experiências próximas ou conhecidas dos
estudantes, que possam se assemelhar aos relatos do discurso em primeira
pessoa, no filme. Em quais outros filmes esse recurso foi acionado?
Com qual intenção o diretor do filme optou pela primeira pessoa?
-> Comparações por semelhanças e por diferenças com outras produções
cinematográficas conhecidas pelo grupo.
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-> A França, na Europa, e o Senegal, na África: imaginário, expectativas,
revelações e surpresas em relação às culturas exibidas no filme.
-> Indiferença da família em relação aos sentimentos íntimos de Douana:
um traço do racismo colonialista?
-> O trabalho para uma mulher negra em uma ex-colônia francesa no
continente africano ou na condição de imigrante, em um país europeu.
-> A imobilidade social determinada pela cor da pele.
-> Espaços de deslocamento e de confinamento gerados por mecanismos de
exclusão, acionados de acordo com as condições socioeconômicas de cada
indivíduo.
A história se inicia com a chegada de um navio de passageiros em uma zona portuária francesa, próxima à Riviera. Assim que desembarca, Douana, protagonista e narradora (em off), é recebida por seu “patrão”, que a conduz a Antibes,
localizada entre as cidades da chamada Cotê d’Azur. Ao chegar à casa da família para quem trabalhará como babá dos três filhos, é bem recebida pela dona da
casa. Contudo, passa a fazer os serviços domésticos gerais enquanto as crianças
não estão presentes.
Em dado momento, o casal recebe amigos e ela se vê responsável pelo preparo da comida, já que os convidados esperavam uma típica refeição africana.
Deprime-se, na cozinha, e passa a lembrar, in medias res, ao modo das epopeias,
como foi contratada pelo casal, quando moravam em Dacar, no Senegal.
Com a chegada das crianças, o confronto entre o presente, na França, e o
passado, na África, evolui ao mesmo tempo que os conflitos na relação com os
empregadores se agravam. O desfecho, ao modo shakespeariano, faz de Douana
uma heroína trágica que recupera o colonialismo adormecido entre os franceses.
Alguns símbolos são insistentes e merecem destaque durante a aula.
-> A presença da máscara (veja material, nas “Sugestões de referências complementares”, para subsidiar as reflexões).
-> A linguagem autobiográfica destacada no uso da primeira pessoa.
-> Os percursos de Douana, de Dacar a Antibes.
-> O “confinamento” na casa dos empregadores, em Antibes.
-> As cartas e o analfabetismo, em Dacar e em Antibes.

Em off: a) (CIN, TEAT, TV) Diz-se de locução que ocorre fora do campo de
visão do espectador: O repórter narrava, em off, as cenas gravadas; b) de
modo sigiloso ou secreto; confidencialmente, off-the-record. Disponível
em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portuguesbrasileiro/off>. Acesso em: 6 fev. 2021.
In medias res: Expressão latina retirada da Arte poética de Horácio (“Semper
ad eventum festinat et in medias res non secus ac notas auditorem rapit”),
que significa literalmente “no meio dos acontecimentos”. Sendo uma
característica própria da epopeia, Horácio reconhece na Odisseia e na Ilíada a
interrupção dos acontecimentos. Ou seja, a narração não é relatada no início
temporal da ação, mas a partir de um ponto médio do seu desenvolvimento.
(E-dicionário de termos literários, de Carlos Ceia, em: <https://edtl.fcsh.unl.pt/
encyclopedia/in-medias-res>.)

Françoise Ega

Cartas a uma negra

13

pnld 2021

Material digital do professor
Esta atividade prevê a importante colaboração de colegas de outros campos do
conhecimento, como veremos na seção “Propostas de atividades II”, quando
temas como o colonialismo, neocolonialismo e decolonialidade, entre outros,
também deverão ser analisados. As propostas tendem a estabelecer, entre os
estudantes, uma aproximação com o continente africano e com as Antilhas, especialmente quanto às relações históricas entre a França e o Senegal e entre a
França e a Martinica.

LeItura

Com boa parte dos temas tratados por Ega aquecidos na etapa anterior, é chegada a hora de abrirmos o livro com os estudantes. Leve algum tempo apreciando, com eles, a capa. Pensem um pouco na disposição dos elementos gráficos e estimule a opinião livre acerca das intenções de Violaine Cadinot, artista
que a elaborou.
Seguindo a dinâmica da etapa de pré-leitura, sugerimos agora a leitura investigativa. Em um primeiro momento, a fim de aproximar os estudantes das
narrativas, o grupo poderá partilhar a leitura de trechos que, em seguida, possam ser explorados, em busca de compreensão e de interpretação das intenções da autora.
Dentro da cultura já estabelecida pelo grupo, por ocasião de análises de outras
obras, passem à leitura das duas cartas iniciais, quando já será possível destacar a
motivação, uma de suas principais estratégias para compor a trama de escrita, ao
longo das páginas, e um dos leitmotive, a saber, o conflitivo impulso de escrever.

Leitmotiv: No E-Dicionário de Termos Literários: “Termo alemão (pl.
Leitmotive) da autoria de Hans von Wolzogen (1848?-1938) e que em
português poderá traduzir-se por ‘motivo condutor’ Utiliza-se para fazer
referência a todos aqueles motivos recorrentes que, no seio de uma narrativa,
se encontram intimamente associados a determinadas personagens, objetos,
situações ou conceitos abstratos”.
Trama: Na definição 6, o Dicionário Michaelis define trama como
“Desenrolar de acontecimentos constituindo a ação em uma produção
artística e literária; entrecho, enredo, intriga, urdidura”.
Conflito: Com algumas variações entre teóricos e dicionaristas, o conflito
é o elemento fundamental para o desenrolar do enredo, pois impulsiona as
ações das personagens, ao mesmo tempo que mantém o leitor atento, em
busca das estratégias que o protagonista usará para superá-lo. No caso das
Cartas a uma negra, o conflito mais evidente é travado entre Maméga, a
protagonista, e a segregação racial, especialmente relacionada às mulheres
negras antilhanas na França.
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(Maio de 1962) Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se
parecem como irmãs. Todos leem você por curiosidade, já eu jamais a lerei;
tudo o que você escreveu, eu conheço, e tanto é assim que as outras pessoas,
por mais indiferentes que sejam, ficam impactadas com as suas palavras. Faz
uma semana que comecei estas linhas, meus filhos se agitam tanto que não tenho muito tempo para deixar no papel o turbilhão de pensamentos que passa
pela minha cabeça. (p. 5)
Já no primeiro parágrafo a destinatária estratégica das cartas é revelada. Carolina
será a personagem externa a quem, explicitamente, se dirigem todas as cartas reunidas no livro.
-> Quem é Carolina?
-> Que sentidos essa afirmação inicial (“as misérias dos pobres do mundo
inteiro se parecem como irmãs”) conduz?
[…] sou faxineira há cinco dias, meus empregadores estão incomodados porque claramente não sou uma recém-chegada; falo de Champs-Elysées, Touraine ou da igreja Notre-Dame de la Garde com muita naturalidade. Eles não
podem, sem mais nem menos, me chamar de Marie ou Julie. Aliás, nem estão preocupados com isso: não me chamam de nome nenhum.
Quinze dias se passaram e ninguém me perguntou como eu me chamava
nem pediu a minha carteira de identidade, é incrível! (p. 5)
A relação entre empregadas domésticas e os empregadores brancos é um dos
pontos de observação mais interessantes às questões sociais reveladas nas cartas.
Françoise Ega descreve várias situações, com detalhes, que expõem o comportamento cultural das famílias francesas, empregadores de mulheres negras para os
afazeres domésticos que, muitas vezes, se acumulam para além da faxina diária.
-> Que significado pode estar embutido no fato dos empregadores não
utilizarem o nome próprio da empregada ao se referirem a ela?
A patroa, cuja idade regula com a minha, entrincheirou-se atrás de uma fachada ridícula de dignidade e rigidez. Às vezes ela a esquece e vira uma pessoa sorridente; entretanto, isso dura pouco. Sou a empregada. A patroa solta
um “Bom dia” depressa. Eu, quando chego, digo: “O dia está lindo, né?”.
Já o patrão, eu o encontro ao chegar, quando ele está saindo para trabalhar na sua clínica para gente nervosa. Na verdade, foi ele que me contratou.
Ele é muito alto. Por sinal, todos são altos naquela casa. Trata-se de alguém
ponderado, de gestos calculados; tem olhos azuis tão cheios de bondade que
não consigo imaginá-lo fazendo algo ruim. A senhora é versátil, eu acho, mas
todas as mulheres são assim. (p. 6)
Ao longo dos enredos tramados cronologicamente nas cartas, Maméga fará
descrições físicas e gestuais dos empregadores, bem como observações contundentes sobre os hábitos que consegue verificar naquelas famílias. Mescla
seus sentimentos pessoais a uma análise mais racional do comportamento dos
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empregadores franceses. Racional, a tal ponto que, após uma sequência de descrições, o leitor será capaz de estabelecer um perfil cultural daquele agrupamento social, ao menos na região de Marselha, nos idos de 1960.
-> O que pode revelar para nós o modo como são descritos os empregadores?
-> O que podemos entender por “fachada ridícula de dignidade e rigidez”?
-> O que significa ser “alguém ponderado, de gestos calculados”?
(Maio de 1962) Eu descobri você, Carolina, no ônibus. Levo vinte e cinco minutos para ir até meu emprego. Penso que não tem a menor serventia ficar
se perdendo em devaneios no trajeto para o trabalho. Toda semana me dou
ao luxo de comprar a revista Paris Match; atualmente, ela fala muito dos negros. Foi assim que conheci a sublime sra. Houphouët com seu vestido de
gala. Eu não iria lhe dedicar as minhas palavras, ela não compreenderia. Mas
você, Carolina, que procura tábuas para o seu barraco, você, com suas crianças aos berros, está mais perto de mim. Volto para casa esgotada. Acendo a
luz, as crianças estudam, do jeito que se faz hoje em dia.
[…] Carolina, você nunca vai me ler; eu jamais terei tempo de ler você,
vivo correndo, como todas as donas de casa atoladas de serviço, leio livros
condensados, tudo muda rápido demais ao meu redor. Para escrever alguma
coisa, preciso esconder meu lápis, senão as crianças somem com ele e com
meus cadernos. Há noites em que os encontro bem fininhos. Já meu marido me acha ridícula por perder tempo escrevendo bobagens; por isso, ele
esconde cuidadosamente sua caneta. Como você conseguia segurar um lápis com a criançada à sua volta? Para os meus filhos, sumir com um lápis é
normal, sempre tem o da mãe ao alcance. Somente uma coisa os faz parar:
quando digo que temos em casa apenas o dinheiro do pão, eles evitam, por
um breve período, perder seus materiais. […] Meu marido diz: “O importante é o pão de cada dia, o resto a gente dá um jeito”. Acho, Carolina, que
você conhece essas palavras. Na favela, você nunca foi capaz de pensar em
nada além do pão de cada dia. Penso que é isso que me aproxima de você, Carolina Maria de Jesus. Eu também me chamo Marie, como você, e Marcelle,
como Pagnol. (pp. 6-7)
As características de Carolina que, aparentemente, despertaram identificação
em Françoise Ega são apresentadas aos leitores. A escritora antilhana elucida a
condição social de ambas e acaba por revelar o nome completo da escritora brasileira, que conheceu por meio de reportagem da revista usual. Além disso, já
apresenta um dos conflitos que a faz refletir durante toda a obra: por que somos
levados a fazer certas coisas que estão além do pão de cada dia? Por que escrever? Ao que o leitor poderia secundar imediatamente: por que ler?
-> Quais seriam as características de Carolina que despertaram
identificação em Françoise Ega?
-> Onde podem ser lidas as possíveis respostas para essas perguntas?
-> Por que a autora revela tanto incômodo com o ato de escrever?
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(17 de setembro) Enquanto escrevia as últimas frases, Carolina, encostada na
máquina de lavar (é preciso encontrar um cantinho tranquilo), meu marido,
desanimado, disse que o que eu escrevia seria um fiasco, que não era necessário falar de coisas que não me diziam respeito. Se ninguém não está nem aí
para nada, a palavra “egoísmo” faz mais sentido do que nunca. Logo depois,
comentou que folheio meu dicionário com muita frequência; segundo ele,
os romancistas não necessitam de dicionário. Maldosamente, acrescentou:
“Sua papelada é um papelão, um mamoeiro macho! Flores ao vento! Nunca
dará frutos! Você tem que falar sobre lanchonetes e piscinas! Garotas bronzeadas tomando banho nas praias, as pessoas adoram isso! Quem vai se interessar por histórias de negros?”. Eu poderia ter desanimado. Mas, Carolina,
vejo você escrevendo à luz de vela, sem a presença de ninguém para lhe dizer que tipo de mamoeiro você é, me debruço então sobre uma nova página
e a encho de realidade. (p. 33)
Em uma carta mais curta, Maméga apresenta uma fala do marido em discurso
direto que pode servir tanto para reafirmar o conflito ligado ao ato de escrever
quanto para revelar traços de personalidade do próprio companheiro. De certa
forma, a fala do marido é uma maneira de apresentar uma face possível dos leitores que, a essa altura, já devem ter desenvolvido algumas opiniões sobre o
perfil da própria Madame Ega. No caso dele, será possível entendê-lo como um
leitor interno. Uma personagem bastante curiosa, se pensarmos bem, já que
consegue analisar os movimentos e opinar sobre a criação da autora de dentro
de uma obra onde ele “existe”. No mesmo parágrafo único, Maméga reafirma
Carolina como a motivação para seguir escrevendo.
É importante a essa altura que o estudante tenha bem claro o fato de Françoise Ega referir-se à sua primeira obra, o romance autobiográfico Le Temps
des madras, publicado em 1966, que está finalizando enquanto emite cartas à
Carolina.
-> Sendo uma obra literária, até que ponto a autora consegue registrar a
realidade, como afirma em “me debruço então sobre uma nova página e a
encho de realidade”?
Verifique em “Aprofundamento” e em “Sugestões de referências complementares” material que poderá subsidiar discussões acerca dos conceitos de “ficção
e realidade” no ambiente literário. Caso considere adequado para a formulação
do debate em classe, complete a leitura com o trecho final da carta escrita no
dia 2 de abril de 1963 (capítulo 8) — “[…] olhei o cartaz de uma propaganda de
viagens: havia um anúncio elogiando o Caribe e mostrando garotas indolentes
acenando lenços de adeus. Minha alma caiu na gargalhada, ela já viu mulheres
suadas carregando enormes cachos de bananas, ou então curvadas nas plantações de abacaxi, ou ainda amarrando um monte de cana-de-açúcar sem pausa
para o xixi. […]” Enganem, continuem enganando, já que a vida é uma grande
mentira.” […] há muita coisa a ser feita agora para eu deixar a minha alma se divertir em passeios pelas Antilhas.”
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(14 de novembro de 1962) Escutar! Que coisa maravilhosa! Coloco uma pastilha no fundo de um copo d’água, vou e volto para a cama, e as vozes difundidas pelo meu antigo rádio me seguem sem me atravancar, não tenho obrigação de ficar lá para “ver”, faço o que quero, e minha imaginação vagueia
livremente. Visto cada voz com a feição que mais me agrada, de acordo com
o tom. Elas se tornaram tão familiares para mim que receio descobrir um dia
que não pertencem a quem as atribuo. Vejo muito bem Stéphane Pizella de
roupas de gala. Usando um monóculo, extremamente chique. Vejo Jean Nocher parecido com um diretor de escola pontual e sorridente, apesar do necessário decoro. Georges Delamare chega apressado, falando curto e grosso,
já um pouco velho, sempre saindo para um encontro urgente. Para mim, são
imagens que temo serem extintas pela televisão. E, sim, Carolina, aconteceu
comigo! Em frente a uma vitrine da avenida Canebière, no centro de Marselha, dei uma olhada na tevê e vi um homem falando com uma voz que há
anos pensava ser do Tarzan. Mas não, eu estava enganada. O senhorzinho de
meia-idade, provavelmente com reumatismo, que lia a sua crônica aos telespectadores, era bastante simpático, mas tive a impressão de ficar frustrada,
observei por um bom tempo os seus gestos sóbrios e escutei um pouco espantada a sua voz de barítono. A tevê é a realidade nua e crua ao alcance de
todos; a geração que está chegando jamais será capaz de sonhar. E, minha
velha, o que é uma vida, mesmo endinheirada, sem sonhos?
Desde então, fico na dúvida sobre como dar um corpo às grandes vozes.
Adoraria ser a sra. Dussane só por causa daquela voz. Aquela voz diz tantas
coisas com conhecimento de causa! Não a imagino saindo de uma senhora
que só come alface e torradas. Eu a vejo satisfeita à mesa, saudável e serena!
Seu rosto? Os cabelos mais para o grisalho, que ela mantém tal qual. São raras as vozes de que não gosto, nem as escuto, não importa.
Estou falando dessas vozes porque imagino que elas têm um estilo literário, Carolina, acredite em mim! Sinto-me inferiorizada quando penso nisso!
Já o meu filho, que tem apenas dez anos, mete o bedelho nos meus cadernos
e diz que cometo erros de ortografia! Pois é, o que aquelas vozes diriam, o
que achariam disso tudo? Meu marido sempre me dá a resposta certa:
“Desliga esse rádio e trata de dormir para curar a garganta, joga esse caderno para o alto, você nunca será uma escritora, só as pessoas que têm
tempo para gastar vingam nessa profissão! Cada um na sua.”
Ele tem razão, sei disso, mas uma tristeza infinita toma conta de mim,
apago o abajur, desligo o rádio, solto o lápis e tento dormir. (pp. 47-8)
Nessa carta do dia 14 de novembro de 1962, Maméga desenvolve reflexões acerca
da nova tecnologia que vinha modificando hábitos nas famílias, principalmente
entre os mais jovens. Tratava-se da televisão. Faz um contraponto com a cultura do rádio, conferindo-lhe muitas vantagens em relação ao televisor. O rádio estimula a imaginação — “e minha imaginação vagueia livremente. Visto
cada voz com a feição que mais me agrada, de acordo com o tom” — e, por isso,
paradoxalmente, a tevê provoca o efeito contrário do que oferece como avanço,
em relação ao rádio — “Para mim, são imagens que temo serem extintas pela
televisão […] A tevê é a realidade nua e crua ao alcance de todos; a geração que
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está chegando jamais será capaz de sonhar. E, minha velha, o que é uma vida,
mesmo endinheirada, sem sonhos?”
Mudam-se os tempos, mudam-se os inventos, a tecnologia avança, mas as
discussões repetem-se em conflitos cíclicos, entre as gerações.
Nessa carta, mais uma vez o leitmotiv é reafirmado pelas palavras do marido:
“joga esse caderno para o alto, você nunca será uma escritora, só as pessoas que
têm tempo para gastar vingam nessa profissão! Cada um na sua.”
-> É possível transpor essa comparação entre rádio e tevê para os dias de
hoje? Quais seriam as novas tecnologias que em nossos tempos assumem
os respectivos lugares do rádio e da tevê?
-> É possível afirmar que um dia a tevê também perderá espaço, assim
como um dia sucedeu ao rádio? Esse dia já chegou?
-> E o que pensar sobre as cartas que os mais velhos postavam nas agências dos
correios? Já estão completamente superadas pelas mensagens eletrônicas?
-> Por que o marido de Maméga procura demovê-la da ideia de seguir
escrevendo?
-> Afinal, será que vale a pena continuar escrevendo? Já produzimos nossas
cartas quando enviamos mensagens pelo celular ou pelo computador?
Alguém, no grupo, pretende ser escritor?
Por ocasião desse questionamento, caso julgue oportuno, uma reportagem de
Natalia Eiras, “Para evitar as telas, desconhecidos do mundo todo trocam cartas
na pandemia”, poderia ser apresentada ao grupo. Disponível em: <https://tab.uol.
com.br>. Acesso em: 18 dez. 2020.

AtividAde:
a leitura dos elementos
temáticos nas cartas
de família
em13lP10; em13lP30; em13lP34

Esta atividade vai depender da coleta de material familiar pessoal. Verifique se
o perfil do grupo admite realizá-la. Caso contrário, considere a possibilidade
de adaptação. Para tanto, poderão ser assumidas algumas variações sugeridas
ao longo das etapas.
(30 de junho de 1963) A velhinha com quem me correspondo me enviou uma
longa carta, ela poderia estar contente na ensolarada casa de repouso, mas
sente saudade da sua casa cheia de lembranças. Minha pobre Carolina, eu estava em um tal estado de espírito quando recebi a carta da minha velha amiga
da Provence que tive que recomeçar duas vezes a leitura, para me convencer
de que ainda há gente aqui embaixo que pode amar alguém ou alguma coisa
que não seja a si próprio. (p. 138)

PRIMEIRA EtAPA

Recolha de cartas antigas e recuperação, por conversa informal anotada (ou gravada) das “personagens”, os episódios e temas registrados em cada carta. As cartas poderão ser organizadas por categorias — a carta de viagem, o cartão-postal,
o cartão de aniversário ou de Natal, o telegrama etc.
Variação: Recolha de fotografias de família e entrevistas (anotadas ou gravadas)
com familiares que saibam descrevê-las.
Variação: Entrevista com os familiares mais velhos da casa a partir, exclusivamente, da memória.
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Sugestões para auxiliar os estudantes com a formulação das entrevistas:
-> Episódio(s) marcante(s) da infância;
-> Episódio marcante já na fase adulta;
-> Correspondeu-se com alguém, por escrito, em determinada fase da vida?
-> Algum familiar ou amigo foi morar em outra cidade, em outro estado ou
país?
-> Fatos significativos na cidade, no país ou no mundo que marcaram a vida.

SEGUNDA EtApA
Seleção e organização das cartas em ordem cronológica e leitura contextualizada
aos colegas. Quem era o remetente? Quem era o destinatário? Em que época e
local transitou a correspondência?
Variação: seleção e organização das fotografias e das entrevistas para uma breve
exposição aos colegas.
Variação: seleção e organização de trechos de entrevistas que possam ser apresentados aos colegas em sonorização aberta, em classe.
Avalie a possibilidade de organizar, no espaço escolar, uma exposição das cartas e
dos registros de memórias elaborados a partir de fotografias e depoimentos anotados ou gravados.
AtividAde:
as respostas
de Carolina
eM13lp01

Em um exercício de ficção literária, proponha aos estudantes que produzam respostas para uma das cartas de Françoise Ega. Contextualizadas em nosso tempo, as
“respostas” deverão conter, ao modo da autora antilhana, breve narrativa, descrição,
reflexão sobre o tema abordado. Evidentemente a escolha de uma carta de Maméga
com mais questionamentos e reflexões oferecerá maiores possibilidades de respostas, nesta espécie de diálogo através do tempo e do espaço que se construirá.
Avalie a possibilidade de remeter uma seleção de cartas a um dos institutos
que mantém atividades a partir do legado de Françoise Ega, em Marselha,
na França.
O portal Mam’Ega Vivre Ensemble oferece endereço eletrônico e físico.
Visite a página: <https://vivreensemble.org> e não deixe de passar pelo
painel dedicado a Françoise Ega em: <https://vivreensemble.org/francoiseega>. Caso seja necessário, é possível acionar a página em português pelo
serviço de tradução do google, disponibilizado ao lado do endereço do site.

pRIMEIRA EtApA

Seleção da carta de Maméga. Uma carta com mais questionamentos e reflexões
oferecerá maiores possibilidades de respostas. Algumas sugestões são as cartas
escritas em 10 de dezembro de 1962, 18 de fevereiro de 1963, 6 de junho de 1963,
3 de julho de 1963 e 17 de junho de 1963.

SEGUNDA EtApA

Redação de uma resposta contextualizada em nosso tempo, que estabeleça diálogo com as situações vividas por Maméga, com os temas e com as reflexões desenvolvidas na carta escolhida.

tERCEIRA EtApA

Leitura da carta de Maméga e da respectiva resposta para os colegas.
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16 de fevereiro de 1963
Cécile me disse que eu não devia mais ir à casa das patroas, que devia escrever
livros, muitos livros, que valia a pena. Ela chegou a me dizer que eles seriam
publicados. Então comecei a rir. Publicar, eu!
[…]
“Maméga, acredite em mim, é bom mesmo! Se eu pudesse escrever, faria o
mesmo, não dá pra desistir.”
Françoise Ega, dita Maméga
Realizada a leitura das Cartas a uma negra, será oportuna uma atividade de recolha da experiência e das competências e habilidades mobilizadas durante as análises e interpretações. Segue proposta mais extensa a ser desenvolvida ao longo
de meses ou mesmo ao longo do ano inteiro. Poderá ser entregue como um trabalho de conclusão do período letivo. Alternativamente, poderá ser substituída
pela proposta de atividade de pós-leitura da seção seguinte (“Propostas de atividades ii”). Opte por uma delas, a partir de sua avaliação do perfil da turma e da
escola em que atua. Mesmo no formato apresentado a seguir, a participação de
colegas de outras disciplinas, de outros campos do conhecimento, poderá tornar o trabalho mais completo e significativo.
É muito importante, nesse tipo de atividade, produzida no dia a dia do estudante e ao longo de um período mais extenso, que sejam criados espaços de conversas (presenciais, em sala de aula, ou virtuais, em fóruns ou reuniões) sobre
o desenvolvimento da atividade. Esses ambientes de sustentação da atividade
servirão para sanar dúvidas, ouvir leituras parciais, conversar livremente sobre
trabalhos autobiográficos, além das próprias cartas de Françoise Ega. Poderão
ser estabelecidas datas intermediárias para entregas parciais do trabalho, a seu
julgamento. As entregas parciais servem tanto para ajustar caminhos como para
evitar que o trabalho se acumule muito proximamente às datas de entrega final.

AtividAde:
Cartas Para o futuro.
eM13lP01; eM13lGG703

Françoise Ega

A autobiografia de um(a) jovem brasileira(o), de (cidade, estado, região), durante e após a pandemia conhecida por Covid-19, provocada pelo coronavírus
SARS-Cov-2.
A autobiografia poderá ser organizada do modo que o estudante achar mais
adequado ao seu perfil e estilo. Contudo, será muito importante que ofereça ao
leitor fatos, reflexões, acontecimentos significativos no plano pessoal ou público.
Citações, referências históricas, localizações geográficas, pequenas narrativas, conhecimentos adquiridos em vários ambientes sociais, atividades frequentes, enfim, a descrição da vida em seu dia a dia. As ponderações acerca dos fatos noticiados; as ações motivadas por ambiente cultural, esportivo, acadêmico; um episódio
especial entre amigos ou familiares; os costumes vinculados às datas específicas
acomodam-se bem no amplo gênero textual chamado autobiografia.
O estudante poderá se valer de formatos analógicos (enviando cartas pelo correio tradicional, redigindo em um caderno ou imprimindo e elaborando seu livro
de modo artesanal) ou digitais (enviando mensagens eletrônicas, postando uma
“carta” ao dia em rede social ou para contatos de aplicativos do tipo WhatsApp).
O subtítulo dessa atividade é apenas uma sugestão a ser usado como leitmotiv ou
como contextualização fixa, uma espécie de “pano de fundo” para a narrativa. Dessa
forma, poderá ser substituído a seu julgamento ou por opção do próprio estudante.
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(31 de março de 1963) Agora que terminei o livro, que não suspeito de mais suposições e que escrevi pedindo conselhos a quem me permitiu conhecer você,
sinto vergonha. É inexplicável, mas eu tinha mesmo o direito de maltratar a língua de Molière? Eu, uma pobre negra? Tinha eu o direito de dizer coisas bonitas em um francês meia-boca? É isso o que me preocupa! Os particípios irregulares vão embora justo no momento em que estou escrevendo uma frase! E
minhas retinas tão fatigadas pelas madrugadas sem dormir fazem os toques da
máquina de escrever dançarem quando trabalho à noite, de tal modo que não há
uma linha que não traga consigo uma gralha! E a fala bonita daqueles que tiveram a sorte de estudar literatura, em que buraco ela se esconde quando sou eu
que escrevo? Ouço então um imenso clamor e um monte de gargalhadas! A multidão diz: ela foi corajosa, tendo só o diploma do curso primário! Que atrevida!
O clamor aumenta, ressoa na minha cabeça com tanta intensidade que acabo
largando tudo para voltar ao universo do qual nunca deveria ter saído. Limpo o
cocô de uma das crianças, descasco batatas e penso em procurar uma patroa. É
a minha sina: só tenho que ficar no meu lugar e não vou me incomodar. (p. 88)
Lida com a atenção devida, essa confissão abre para o leitor os temas mais nítidos que, em nossos tempos, no Brasil, têm ganhado algum espaço nos meios
de comunicação de massa: o racismo e as lutas antirracistas, as desigualdades
sociais, amplificadas pela pandemia (ou sindemia, como alguns cientistas têm
reclassificado a atual crise mundial) de Covid-19; os fluxos migratórios contemporâneos, forçados pela pobreza e pelas guerras; a crise habitacional nos grandes centros urbanos brasileiros; os debates acerca do colonialismo, do neocolonialismo e da decolonialidade.
Conforme afirmam alguns cientistas, vivemos uma sindemia, e não uma
pandemia. Conforme Richard Horton, editor-chefe da revista científica
The Lancet, “por um lado existe o SarS-CoV-2 (o vírus que causa a doença
Covid-19) e, por outro, uma série de doenças não transmissíveis. E esses
dois elementos interagem em um contexto social e ambiental caracterizado
por profunda desigualdade social. Essas condições”, argumenta Horton,
“exacerbam o impacto dessas doenças e, portanto, devemos considerar a
Covid-19 não como uma pandemia, mas como uma sindemia”. Leia mais
em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54493785>. Acesso
em: 18 dez. 2020.
As leituras, reflexões, debates e demais atividades sugeridas nesta seção foram
idealizadas a partir das atividades propostas para as aulas de língua portuguesa,
correspondentes à leitura crítica do romance epistolar de Françoise Ega, Cartas a uma negra, que, dada sua temática, tende a acionar assuntos específicos de
História, Geografia, Sociologia e Arte. Assim sendo, estarão em estreito e constante diálogo com as atividades indicadas na seção anterior, a serem desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa.
Estas atividades, nas primeiras etapas, estão divididas em temática e gênero e
poderão ser distribuídas entre as disciplinas, de acordo com o andamento e adequação dos conteúdos, mas terão de se manter em constante diálogo com as leituras de tema e gênero já iniciadas na seção anterior, “Propostas de atividades I”.
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O mais importante, nesta fase, será desenvolver a leitura interdisciplinar da obra
de Françoise Ega, que possa ampliar e adensar as conversas e reflexões iniciadas
nas aulas de Língua Portuguesa. Depreendem-se dessas cartas, como vimos, temas que perpassam aspectos multidisciplinares no tempo de escrita e nos tempos de leitura; no espaço da emissora martinicana e nos variados ambientes dos
destinatários brasileiros. A obra de Ega, “postada” nos anos de 1960, na França,
oferece pistas fundamentais e testemunho suficiente para questões aquecidas em
nossos tempos, deste início da terceira década do século XXI.
Ao final dos estudos desenvolvidos, nas etapas de pré-leitura e de leitura, e
reunidas as considerações e análises acerca dos temas tratados, seguirá, na etapa
de pós-leitura, a proposta de atividade de expressão artística que pretende sintetizá-los para expandi-los. Atividade que poderá ser complementar ou alternativa à proposta na etapa de pós-leitura da seção anterior.
As atividades poderão ser distribuídas por prazos variados, administrados
pelo grupo de professores, não sendo necessário que se prendam a um só período. Sob julgamento do grupo de professores, a sequência completa poderá,
inclusive, ser absorvida como um trabalho de fim de ano letivo para o conjunto
de disciplinas envolvidas.
As atividades propostas estão alinhadas à BNCC. No primeiro grupo, são habilidades que se juntam às competências específicas para linguagens e suas tecnologias, já indicadas na seção anterior. No segundo, são competências e habilidades vinculadas às Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o Ensino Médio.

Habilidades mobilizadas

Inseridas nas competências específicas de linguagens e suas tecnologias, já registradas na seção anterior deste manual
EM13LGG603: Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais
e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança,
música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.
EM13LP06: Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação,
combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.
EM13LP54: Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias — mediante seleção e apropriação de recursos textuais e expressivos do repertório artístico —, e/
ou produções derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma
de dialogar crítica e/ou subjetivamente com o texto literário.
EM13LP49: Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação
livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.
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CompetênCias espeCífiCas
de CiênCias humanas e
soCiais apliCadas para o
ensino médio

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos
âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da
pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos
e fontes de natureza científica.
2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.
3. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios,
contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.
4. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Habilidades mobilizadas

EM13CHS102: Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/
desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
EM13CHS201: Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e
a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais,
políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender
e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
EM13CHS402: Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda
em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.
EM13CHS502: Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos
Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

pré-leitura
Gênero

Em meio à sequência de cartas destinadas, a princípio, à Carolina Maria de Jesus,
Françoise Ega seleciona e reproduz, do trânsito das que envia e recebe, outras
tantas cartas, reafirmando uma possibilidade de leitura que se multiplica quando
as palavras enviadas a outros espaços, por meio dos correios, passam a integrar as
conversas e pensamentos entre as “irmãs”, como ela entendia serem as mulheres
de condições semelhantes às suas. Para esse movimento se realizar, mudava-se,
momentaneamente, da condição de emissor (sem deixar de sê-lo!) para a função
de destinatário e, em seguida, para a função de meio ou de facilitador do envio
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de cartas, “seladas e registradas” em seu ambiente de escrita. Projetava, assim,
fóruns temáticos, ativando o sistema entre o emissor, a mensagem, o meio e o
leitor, no ato da leitura, fossem quem fossem seus destinatários, além da escritora brasileira explicitada.
Apesar do título, por si só, ser definidor de gênero e de certa linearidade cronológica da narrativa, a obra Cartas a uma negra, de Françoise Ega, aciona, em
seu percurso, variados outros gêneros textuais além da carta, podendo ser classificada, em certa medida, como um gênero híbrido.
Além disso, as cartas de Ega flexibilizam-se a ponto de romper o progresso
de enredos anteriores, em digressões que acomodam novas narrativas em outros tempos e espaços. Como nos ensina Adriana Silvina Pagano, professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais:
O hibridismo parece surgir, assim, da práxis ou da produção textual, que, se
bem participa de um gênero específico ou se vincula a ele, está sempre ativando outros gêneros. Embora diferenciados no início, esses outros gêneros vão aos poucos incorporando-se e misturando-se com o gênero predominante em primeira instância. (PAGANO, 2001, p. 88)
Entre o diário e a autobiografia, Françoise Ega oferece, vez ou outra, aos seus
“destinatários”, cenas colaterais e independentes. Há uma passagem que se estende por nove cartas, de 2 a 15 de agosto de 1963, elaborada como uma sequência narrativa, de tal modo autônoma, que acaba por entregar ao leitor algo entre o conto e a novela com todos os seus componentes essenciais. Do episódio
final desse “conto”, extraímos o seguinte trecho:
(15 de agosto de 1963) Os cartões-postais devem ser enviados no calor da emoção causada pela beleza das coisas vistas ou ouvidas: decidi então redigir sem
demora os meus. Mas nesse ato havia também algo provocador. O que seria
mais divertido do que escrever as seguintes palavras a uma patroa que a imagina enraizada numa região: “Envio lembranças de uma Paris ensolarada”. Já
a vejo jogando com desprezo o cartãozinho numa cesta de lixo, ou dizendo:
“Só faltava essa!”. Já vejo a minha amiga velhinha perto do rio Durance ajeitando os óculos e chamando os amigos, o rosto radiante, os olhos azuis turvos de lembranças, sacudindo o meu cartão retangular e exclamando: “Minha
negra pensa em mim! Ela virá me visitar antes do inverno”. Já vejo Angèle irradiando emoção no asilo dos velhos, lendo e, de vez em quando, esfregando
as mãos: “A martinicana vai me trazer um suvenir.”
Para escrever, voltei ao local em que tínhamos almoçado; as minhas crianças que também sabiam escrever se regozijavam. Os dois mais novos tinham
recomeçado a brincar de pega-pega: assim, tive um tempinho de sossego, pois
se esqueceram de me encher de perguntas começando com “por que”. (p. 173)
Curiosamente, nesse caso, o gênero — a carta — passou a tema, considerando-se uma variação, ou, como queiram, um “gênero de mesma família”, o cartão-postal. Um convite bastante generoso para que se produza uma leitura ativa,
uma abordagem que interfira para além da fruição.
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Separamos alguns momentos da obra em que esse trânsito de cartas se dá
mais explicitamente para que sejam lidos em classe, coletivamente, a fim de
aquecer ideias que possam auxiliá-los na elaboração da atividade que será proposta na etapa seguinte.
Caso julgue adequado, ao final das leituras dos excertos, estabeleça uma roda
de conversas espontâneas motivadas pelos temas em circulação nas mensagens,
tanto os que chegam à Françoise Ega quanto os que são enviados à Carolina e
para nós, é claro.
(8 de julho) Da minha terra recebi uma carta e recortes de jornais: era minha mãe me contando sobre o acidente com um Boeing em Pointe-à-Pitre.
Mãe é mãe! Ela não quer que eu esqueça, fica falando sobre os acontecimentos mais irrelevantes possíveis da nossa terra: há anos ela mantém o meu coração aceso, e agora, enquanto procuro no porão as malas da patroa, que se
prepara para tirar férias, é como se o vento alísio refrescasse todo o cheiro
insosso que emana deste antro bolorento. Pensar na minha terra sem porões
aquece o meu coração! (p. 20)
(3 de janeiro de 1963) A jovem que tirei do meu bairro me escreveu. Ela subiu um degrau na sociedade, “chegou” a Paris, é auxiliar de serviços gerais
num hospital, para ela não se trata de um sonho realizado, mas lhe permite
sentir o gostinho da liberdade. Carolina, olha o que ela me diz: é mais simples copiar a carta do que explicá-la a você.
“Apenas antilhanas fazem esse tipo de trabalho. Não tem graça nenhuma,
mas vejo outras compatriotas e isso me dá força. Dizem que em breve poderei me tornar auxiliar de enfermagem. Faz cinco meses que estou em Paris e ainda não vi quase nada: só ando de metrô, é mais rápido; tenho dois
dias de descanso por semana, aproveito para escrever à minha família, lavar
roupa e cozinhar um pouco. Moro no Quai de la Rapée, da minha janela só
vejo o Sena, nesses dias o rio leva consigo cubos de gelo, e um nevoeiro me
impede de distinguir as barcaças que ali circulam: isso dura quase toda a manhã (quando estou em casa). Divido meu quarto com outras duas compatriotas, que também trabalham em hospitais. Não há problema para dormir,
pois à noite sempre tem uma fora de casa, na labuta. Assim, ficamos menos
espremidas. O dono do apartamento nos dá um recibo de sete mil francos,
em nome de uma de nós, e pagamos individualmente vinte mil francos velhos: as duas outras inquilinas do quarto têm direito a um atestado de acolhimento. Nunca recebi um comprovante pelos vinte mil francos que pago, não
posso fazer nada nem dizer nada, é igual em todo lugar; e, se o fizer, corro o
risco de ser despejada. Nesse frio, não seria nada divertido. É difícil, mas é
melhor que a patroa em Marselha.”
“Agradeço antecipadamente etc.”
Este é, Carolina, o sonho parisiense das antilhanas […]. (pp. 58-9)
(6 de maio) Cécile se arriscou a escrever, o que gerou um resultado inesperado:
o agente literário me respondeu. Em um belo envelope com papel timbrado,
lia-se “Maméga, Escritora”. Sentei na frente da porta, a emoção me deixou
de perna bamba, olhei novamente para a palavra “Escritora” do envelope,
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esfreguei os olhos para ver se não estava me enganando: mas alguém escrevera mesmo “Maméga, Escritora”. Chamei as crianças:
“Venham rápido! Vejam o que está dito no envelope!” Uma delas leu e perguntou para quem eu tinha escrito, não expliquei nada e disse:
“Para um sujeito aí! Olhe o que tem dentro!”
Sentada no meio da molecada, esperava o veredicto negativo do agente
literário! Era certo que ele dissera “Escritora” para me encorajar a engolir
o que viria a seguir: “A senhora é um asno”, ou algo do tipo. Foi quando um
dos meninos começou a ler, e eu toquei meus ouvidos, minha velha amiga
Carolina, para ter certeza de que eram meus, a voz do meu filho dizendo:
“Senhora, li com grande prazer os fragmentos do seu manuscrito, cujo final
aguardo ansiosamente. Há muita poesia e um verdadeiro charme nessas páginas”. O pequeno lia, os outros ouviam. Foram apenas parabéns e incentivos. O agente terminava dizendo: “É aconselhável revisar o texto antes de
apresentá-lo a um editor…” (pp. 112-3)

tEMática

As cartas de Ega para Carolina revelam experiências vividas pela autora e por
suas conhecidas próximas, destacadamente mulheres antilhanas que chegam a
Marselha, na França, em busca de perspectivas socioeconômicas mais adequadas à vida, mas que, rapidamente, são submetidas às regras culturais estabelecidas pelas famílias brancas europeias, via de regra, quem as absorverão como
faxineiras, babás, cozinheiras, passadeiras, serviçais domésticas multifuncionais. A carta do dia 3 de janeiro de 1963, reproduzida acima, revela mais um aspecto desse fluxo migratório de mulheres negras antilhanas para a França.

AtividAde:
roda dE LEitura crítica
EM13cHS102; EM13cHS201;
EM13cHS402

Releia a carta com os alunos e estabeleça um primeiro questionamento acerca
da migração das regiões mais pobres para países mais desenvolvidos ou mesmo
para outras regiões do mesmo país.
Sugestões
-> O que sabemos sobre as migrações latino-americanas?
-> Que notícias temos sobre os fluxos migratórios em nosso país?
-> O que nos chegou pela mídia, nos últimos tempos, acerca dos movimentos migratórios no mundo?

Para subsidiar a leitura temática, caso julgue necessário, sugerimos a
publicação Migrações e trabalho, organizada pelo Ministério Público do
Trabalho. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/
BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Livro_Migracoes_e_
TrabalhoWEB.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2020.

Em seguida, solicite aos alunos uma breve pesquisa que busque ampliar os conhecimentos prévios revelados na conversa. (EM13LP30)
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Leitura
gênero
a arte postaL

Para estabelecer uma leitura ativa, capaz de produzir intervenção que possa
expandir e vivificar a obra de Françoise Ega, propomos a arte postal. Na primeira concepção, os correios serão parte integrante das obras a serem produzidas. Evidentemente, isso dependerá de circunstâncias favoráveis. Avalie o perfil da turma e as condições necessárias para desenvolver a atividade, em todas
as suas etapas. Contudo, caso alguma situação impeça a sequência dos trabalhos, não desanime. Os obstáculos em meio à realização também poderão ser
incorporados à atividade, sem perder de vista a referência, já que as cartas de
Françoise Ega a Carolina Maria de Jesus também estão pontuadas por obstáculos, por “realidades”.
(6 de maio) “Quanto vai custar para você publicar seus rabiscos? Você já pensou nisso?”, e logo se dirigiu às crianças: “Não se esqueçam então de trabalharem bastante se quiserem pagar a publicação do livro da mãe de vocês!
Enquanto isso, parem de fazer piadas.”
Foi um balde de água fria sobre mim, e felizmente foi assim, existe um
mundo inteiro entre o sonho e a realidade. (p. 114)
(9 de agosto) Fui até o metrô Odeon, segurando com cuidado um endereço
que me fora dado havia quase três meses. Embora prevenida, achei que encontraria aberta a primeira porta em que bati.
Simplesmente li, num cartaz pendurado nessa bendita porta, as palavras
Fechado durante o mês de agosto. Peguei um ônibus para ir a Saint-Sulpice, onde planejava recuperar meus manuscritos das mãos do agente
literário, também li na porta Fechado em agosto Já era meio-dia e eu só
tinha conseguido visitar dois lugares. Bateu uma tristeza, quis pegar o trem
de volta. (pp. 164-5)
(17 de setembro) Enquanto escrevia as últimas frases, Carolina, encostada na
máquina de lavar (é preciso encontrar um cantinho tranquilo), meu marido,
desanimado, disse que o que eu escrevia seria um fiasco, que não era necessário falar de coisas que não me diziam respeito. Se ninguém não está nem aí
para nada, a palavra “egoísmo” faz mais sentido do que nunca. Logo depois,
comentou que folheio meu dicionário com muita frequência; segundo ele,
os romancistas não necessitam de dicionário. Maldosamente, acrescentou:
“Sua papelada é um papelão, um mamoeiro macho! Flores ao vento! Nunca
dará frutos! Você tem que falar sobre lanchonetes e piscinas! Garotas bronzeadas tomando banho nas praias, as pessoas adoram isso! Quem vai se interessar por histórias de negros?”. Eu poderia ter desanimado. Mas, Carolina,
vejo você escrevendo à luz de vela, sem a presença de ninguém para lhe dizer que tipo de mamoeiro você é, me debruço então sobre uma nova página
e a encho de realidade. (p. 33)

temática atividade:
roda de Leitura crítica
em13chs102; em13chs402;
em13chs502

O racismo e assuntos que acompanham o tema, como o colonialismo e o neocolonialismo e a exploração da mulher negra, foram abordados na seção anterior, sugeridos após leitura de excertos da obra de Françoise Ega e, também,
após exibição do filme do cineasta senegalês Ousmane Sembène, A negra de…
Do mesmo modo, a carta do dia 17 de setembro também chegou a ser incluída
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nos textos a serem lidos em sala de aula, sem, contudo, nesse caso, terem sido
explorados assuntos ligados ao racismo.
Assim, sugerimos que nesta fase os alunos sejam orientados a recuperar as
anotações, a fim de ampliar os debates iniciados nas aulas de Língua Portuguesa.
Sugerimos, para leitura em sala de aula, os seguintes excertos como elemento
motivador para análises e reflexões.
(2 de fevereiro de 63) […] Dou uma olhada nos túmulos dos mártires, desconhecidos por muitos, que lá dormem, e sinto inveja de todos os povos que só
precisam virar-se para trás para ler a história do seu passado, e grito no meu
íntimo: “Onde está o meu passado? Trata-se de um nada?”. É quando o sorriso da Virgem Negra me tranquiliza, me acalma. Tem que ser idiota, Carolina, para pensar tal tipo de coisa, não é? (pp. 72-3)
(2 de abril de 63) […] E, para ganhar coragem, Carolina, olhei o cartaz de uma
propaganda de viagens: havia um anúncio elogiando o Caribe e mostrando
garotas indolentes acenando lenços de adeus. Minha alma caiu na gargalhada,
ela já viu mulheres suadas carregando enormes cachos de bananas, ou então
curvadas nas plantações de abacaxi, ou ainda amarrando um monte de cana-de-açúcar sem pausa para o xixi. E minha alma gritava:
“Enganem, continuem enganando, já que a vida é uma grande mentira.”
Eu precisava calar o que vinha do fundo da minha alma, arrumei de novo
a acelga na sacola e disse em voz alta:
“Tenho que voltar para casa e dar um jeito nisto aqui!”
Uma mulher ao meu lado sorriu, e minha alma definitivamente se recolheu à sua carapaça: há muita coisa a ser feita agora para eu deixar a minha
alma se divertir em passeios pelas Antilhas. (p. 94)
(30 de abril) […] Eu estava com raiva, porém ainda sabia contar, até reivindiquei as horas extras acumuladas desde a minha chegada; caso contrário, iria
à Inspeção do Trabalho, que também está lá para mim, não é? A patroa pensou que eu sabia coisas demais, ela precisava de negras vindas diretamente
do mato, que nunca ouviram falar sobre direitos sociais. Ela me pagou e me
deixou ir embora. (p. 109)
(3 de julho de 63) […] Como de hábito, Solange está alegre, está confiante
sobre o futuro, afirma ter aprendido a conviver com suas patroas:
“Quando somos empregadas faz-tudo, estamos vacinadas contra o que a vida
pode apresentar, porque facilmente nos despojamos de qualquer pretensão à
dignidade humana, somos uma coisa, como uma vassoura ou uma geladeira!
Se um dia eu for rica, fico enojada só de pensar em contratar uma faxineira,
tenho medo de me tornar uma daquelas mulheres que ainda se dizem cristãs! Que comédia!”
[…] A menina que sempre ouve “vai”, zanzando para lá e para cá como palha ao vento, veio apertar minha mão e desapareceu no meio da noite, carregando consigo a sua desilusão e a minha. Mas por que há negros que fecham
os olhos para o que é a nossa negritude? Não é escondendo uma ferida que
a curamos, pelo contrário. (pp. 139-42)
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(13 de julho de 1963) […] Dezenove horas — ainda é dia, e até o último segundo a patroa aproveita os meus serviços: do porão ao sótão, mexemos em
tudo, meu rosto ficou cinza de tanta poeira, mas não fiquei irritada, pois sabia que, depois da minha saída, quando a madame tiver uma italiana ou uma
marselhesa, vai perceber que pegou pesado e poderá dizer, do fundo do seu
coração: “Pois é, exagerei com aquela negra”. Empurrei o enorme fogão a
óleo para dentro do porão, levei os cobertores de lã para o sótão nos cestos
de vime, coloquei gesso em uma fenda que as crianças tinham feito na garagem, lavei por três vezes a grande escadaria de pedra, pois os meninos subiam e desciam sem esperar que ela secasse, e desentupi o cano que liga a
caixa-d’água à casa. A patroa me dizia com sua vozinha doce:
“Faça o serviço para mim, já que a senhora não volta mais!” Ela não acrescentava: “E já que nenhuma branca o faria”. Dei-lhe o prazer de possuir uma
mulher negra até o último minuto, e saí rindo ao longo do caminho que me
levava para casa. (p. 146)

AtividAde:
IdEAlIzAção E orgAnIzAção
do produTo fInAl
EM13lp54; EM13lgg603

Converse com os alunos para encontrarem as melhores soluções, dentro das experiências vivas na memória do grupo, e adapte a atividade às suas realidades.

PRIMEIRA EtAPA

Em duas aulas, organize os alunos para a leitura de material teórico, informativo e ilustrativo, verbal e não verbal. Ainda que não utilize o material sugerido,
lembre-se de que será muito importante oferecer aos estudantes, nesta etapa,
material visual que possa auxiliá-los na produção.

Seguem algumas sugestões de material útil à motivação e preparação
dos estudantes em relação à Arte Postal. Evidentemente, poderão ser
substituídos a seu critério, de acordo com sua avaliação do perfil do grupo
e dos equipamentos disponíveis na escola.
Material para leitura na primeira aula
Luise Malmaceda. Intercâmbios solidários à distância. Instituto Tomie Ohtake.
In: <https://www.institutotomieohtake.org.br/o_instituto/interna/artepostal>. Acesso em: 21 dez. 2020.
Ludimila Britto. Paulo Bruscky e a Arte Postal: Na contramão dos circuitos
oficiais. IX EHA, Encontro de História da Arte, Unicamp, 2013. Disponível
em: <https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2013/Ludimila%20Britto.
pdf> Acesso em: 21 dez. 2020.
Vídeo para exibição na primeira ou na segunda aula
Arte Postal: comunicação e generosidade. Direção de Rosa Melo e Anna
Azevedo. TV Brasil, programa Brasil Visual, 12 jul. 2016. Disponível em:
<https://tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/arte-postal-comunicacaoe-generosidade>. Acesso em: 21 dez. 2020
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Material para consulta permanente
Catálogo da exposição Arte Postal, parte da XVI Bienal de São Paulo (1981)
Idiomas: português/ inglês, Publicado em 4 de junho de 2009. Disponível
em: <https://issuu.com/bienal/docs/name4dc6c4>. Acesso em: 20 dez. 2020.

SEGUNDA EtApA

Estabeleçam a autoria (individual ou coletiva), os modelos de produção (material de suporte e de ilustração), trechos reflexivos de Françoise Ega extraídos das
cartas, temas da nossa atual realidade a serem enviados nos cartões e, finalmente,
os destinatários. Uma aula será suficiente para que encontrem bons caminhos.
Solicite aos alunos que destaquem pensamentos de Françoise Ega nascidos
em uma situação específica, mas de características universais, ou seja, que poderiam ser adequados também a outras realidades. Lembremos de que uma das
motivações da autora, ao longo de toda a obra, é comparar, por aproximação, sua
vida a de Carolina Maria de Jesus, separadas por situações socioculturais diferentes e por um oceano imenso.
(maio de 62) Meu marido diz: “O importante é o pão de cada dia, o resto a
gente dá um jeito”. Acho, Carolina, que você conhece essas palavras. Na favela, você nunca foi capaz de pensar em nada além do pão de cada dia. Penso
que é isso que me aproxima de você, Carolina Maria de Jesus. (p. 7)
(8 de fevereiro de 63) […] há momentos de sinceridade que a dúvida não
deve macular. (p. 76)
(27 de março) A consciência é algo que deveríamos colocar ou tirar quando
quiséssemos, infelizmente ela está atrelada ao nosso corpo […] (p. 85)
(14 de julho de 1963) Há coisas que não se podem esconder, as mãos são os
cartões de visita dos indivíduos. (pp. 146-7)
(8 de julho) Quando penso, esqueço os lugares e as pessoas ao meu redor,
possuo um universo próprio, sou um robô, trabalho três vezes mais do que o
normal, mas são apenas os braços que se movem, a mente está em outro lugar.
(15 de agosto) […] salvar-se de si próprio é uma batalha árdua, a qual só se
pode lutar dentro de si. (p. 20)

AtiviDADE:
leItura seletIVa
eM13lP06

De todas as formas, permita que os estudantes escolham livremente trechos, frases, expressões que se incorporem à arte produzida para os cartões-postais. As
reflexões destacadas acima são apenas ilustrações a serem apresentadas durante
a aula desta segunda etapa. Os alunos devem ser estimulados a inclusive ressignificar excertos, desde que sirvam aos seus propósitos temáticos. Será, justamente,
durante a leitura individual, em ambiente doméstico, que eles deverão estabelecer os textos verbais a serem incorporados à arte produzida para os cartões.
Autoria
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Pós-leitura

É preciso determinar a autoria, se individual ou coletiva, assim como a quantidade mínima e máxima de cartões a serem produzidos.

atividade:
Produção e envio do
cartão Postal
eM13lP54; eM13lGG603

Prazo
Deve ser fixado um prazo final para a postagem dos cartões.
Forma
As dimensões do cartão-postal podem variar, chegando a 150 x 220mm ou mais.
Sejam quais forem as dimensões escolhidas pelo aluno, individualmente, ou
pelo grupo, é importante que não sejam menores do que as mais comuns, de
100 x 150mm. Assim não faltará espaço para acomodar tanto os textos verbais
escolhidos como as ilustrações, sejam elas desenhos, colagens, formas originais das letras, formas carimbadas etc.
O material de suporte deve ser firme, para resistir a qualquer tipo de aplicação (carimbo, guache, tinta acrílica, canetas hidrográficas, colagens) propiciando maior liberdade para os estudantes leitores artistas. O papel-cartão ou
outros que possuam espessura semelhante serão mais adequados.
Textos verbais
Junto às ilustrações não verbais, o estudante deverá acomodar os excertos de
Cartas a uma negra selecionados anteriormente.
Postagem
Os cartões-postais deverão ser postados em uma agência dos correios até a data
limite determinada pelo grupo.
Convocatória(s) e exposição
Normalmente o trânsito da arte postal é disparado por uma convocatória. Um
centro cultural, uma galeria de arte, um artista interessado em determinado
tema publicam uma chamada convocando quem desejar a enviar sua arte postal para determinado endereço, muitas vezes com a garantia de que a obra fará
parte de uma exposição coletiva. É possível determinar a própria escola como
destinatário e, assim, determinar o endereçamento dos cartões-postais para a
futura exposição.
Avalie a possibilidade de enviar uma seleção dos cartões-postais ao Mam’Ega
Vivre Ensemble (https://vivreensemble.org) por ocasião da edição brasileira das
Cartas a uma negra.
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Aprofundamento

NÃO TOTALMENTE FRANCESA
RiCaRdo aleixo

Soam
sob o silêncio
da noite da cidade
de Paris
A língua-fetiche
de Jeanne Duval
— a “Vênus negra”
de Baudelaire
a língua
dos poemas negros
de Tzara
a língua da ilha-litania
de Aimé Césaire
A língua-balafong
de Sèdar Senghor
a língua franca
de um Orfeu Negro
ou muitos
conforme ouvida
por Jean Paul Sartre
a língua sem máscaras
brancas
de Frantz Fanon
A língua-música
sem vibrato
de Miles Davis
a língua toda sol
de Henri Salvador
a língua-sound system
do MC Solaar
a língua-exílio
de Richard Wright

a língua-zona de fronteira
de Patrick Chamoiseau
a língua dos três rios
que correm nas veias
de Leon-Gontran Damas
a língua errante
do caos-mundo
de Édouard Glissant
A língua da estrela
que brilhou uma só vez
de Depestre
a língua da estrela púrpura
de Rabearivelo
a língua dos pequenos
contos negros
também para crianças brancas
de Blaise Cendrars
A língua da Marselhesa
convertida em samba
por Clementina de Jesus
no Olympia
anterior à fadiga
de todas as línguas
A língua dos que
ninguém nunca ouve — não
totalmente francesa

a língua do canto-exílio
da Josephine Baker
figurada em fio de ferro
por Alexander Calder
a língua-duplo exílio
em terra estranha
de James Baldwin
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Cartas a uma negra, de Françoise Ega, abre outros livros, obras de outros prosadores, de outros poetas, de outros artistas, a começar com Carolina Maria de
Jesus, como vimos ao longo deste manual. E o faz a partir dos temas tratados
nos registros de suas vivências, memórias e reflexões franco-martinicanas, na
cidade de Marselha. O modo de abordar certos costumes franceses e, entre eles,
as intrincadas culturas dos imigrantes antilhanos e africanos podem despertar
no leitor outras tantas expressões de seu próprio universo cultural, movendo
aquele sistema permanente entre o autor, a obra e o público de que nos fala Antonio Candido em seu Literatura e sociedade (1965). Seja esse leitor, em relação
à obra e à autora, contemporâneo ou não, conterrâneo ou não, de mesma condição socioeconômica ou não.
Abstraindo-nos do fato de que Carolina Maria de Jesus, especialmente, é leitora-personagem estratégica, calculada como tal, e ampliando o público para
todo e qualquer leitor, as reflexões de Maméga vislumbram esse encontro “autor-obra-público” como retroalimento para sua escrita, em algumas passagens,
chegando, mesmo, a explicitá-lo.
(10 de agosto de 1962) Faz um mês que parei de escrever, de falar com você,
Carolina, porque meu primogênito riu, ele me disse, com sua lógica infantil, que era ridículo escrever para uma pessoa que jamais vai me ler. Sei disso,
repetia para mim mesma, bem baixinho, mas naquele momento ele me disse
em alto e bom som, tanto que seus irmãos repetiram em coro: “Pois é! Por
que você conta coisas para a Carolina? Ela não fala francês”. Nós não falamos o mesmo idioma, é verdade, mas o do nosso coração é o mesmo, e faz
bem se encontrar em algum lugar, naquele lugar onde nossas almas se cruzam. Hoje, recuperei a paz de espírito e converso com você, sinto-me descansada. (p. 21)
O poema de Ricardo Aleixo, que abre esta seção de aprofundamento de estudos
das cartas, vasculha a comunicação que se produziu em ares franceses como um
sumário de culturas e contraculturas por linguagens e “línguas” variadas, em
tempos diversos. Faz da França uma efervescência atemporal, catalisadora dos
pensamentos vanguardistas, mas, inicialmente, desenha o mapa daquilo que
pode ser lido como uma resposta à questão proposta pela teórica indiana Gayatri Chakravorty Spivak, “Pode o subalterno falar?”. Spivak considera que “Devemos acolher também toda recuperação de informação em áreas silenciadas”,
mas não deixa de se preocupar, prioritariamente, com o emudecimento da mulher subalterna. Ficamos, por enquanto, com a pergunta, que é o título de sua
obra publicada em 1985, Pode o subalterno falar?
Em sua lista de falantes, Ricardo Aleixo mantém latente a língua “não totalmente francesa” daqueles “que ninguém nunca ouve”. Assim, imbrica-se à temática das cartas, em uma das questões problematizadas por Françoise Ega, às
vezes sutilmente, às vezes de modo mais contundente.
(20 de janeiro) Como não rir quando Solange aparece? Ela chega com sua
dose de humor de todo dia, tem o dom de ver a vida em cor-de-rosa. Solange
é a madrinha da minha filha. Ela é uma mulata vivaz que se recusa a falar
francês, mesmo com as “suas madames”. Ela encontrou uma linguagem

Françoise Ega

Cartas a uma negra

34

pnld 2021

Material digital do professor
intermediária entre o crioulo e a língua de Voltaire, o suficiente para se comunicar. E ainda assegura que, quando fala sem utilizar algumas sílabas do
patoá, sente muito mais frio. (p. 62)
(28 de maio de 1963) Ufa! Consegui sair e quase terminei meu trabalho: hoje,
a hoteleira, diante do meu constante silêncio, estava menos feroz, veio me
perguntar se eu gostava da casa, ofereceu um café, finalmente falou comigo
em patoá e até me confidenciou:
“É maçante administrar uma casa dessas, é preciso ficar de olho em tudo!
Não posso contratar um vigia noturno, não boto fé. Estou sozinha! Meu marido me abandonou por uma branca! (p. 124)
Entre o francês e o patoá há uma constante e, por vezes, tensa negociação.
A língua, a serviço de certa segregação e delimitação dos espaços sociais, divide os tabuleiros propostos por Ega para descrever os movimentos de peças
em que francesas negras, antilhanas, trabalham para as patroas francesas brancas, europeias.
E, afinal, pelo uso da língua que a liberta, Françoise Ega, paradoxalmente,
expõe seu medo de permanecer muda como toda mulher negra a cumprir seu
destino, entre as antilhanas subalternas às famílias brancas, na França. Mas parece ser por todas as mulheres que teme. Teme por ela, por Carolina e por toda
submissão da mulher negra.
A nítida exposição da barreira criada por uma variante estigmatizada da língua francesa, quando questiona, no destaque a seguir: “É inexplicável, mas eu
tinha mesmo o direito de maltratar a língua de Molière? Eu, uma pobre negra?
Tinha eu o direito de dizer coisas bonitas em um francês meia-boca? É isso o
que me preocupa!”, é importante debate aberto na sociolinguística e que, a seu
critério, também poderá ser apresentado aos estudantes durante as aulas de leitura. (EM13LP10)
(31 de março de 1963) Agora que terminei o livro, que não faço mais suposições e que escrevi pedindo conselhos a quem me permitiu conhecer você,
sinto vergonha. É inexplicável, mas eu tinha mesmo o direito de maltratar
a língua de Molière? Eu, uma pobre negra? Tinha eu o direito de dizer coisas bonitas em um francês meia-boca? É isso o que me preocupa! Os particípios irregulares vão embora justo no momento em que estou escrevendo
uma frase! E minhas retinas tão fatigadas pelas madrugadas sem dormir fazem os toques da máquina de escrever dançarem quando trabalho à noite, de
tal modo que não há uma linha que não traga consigo uma gralha! E a fala bonita daqueles que tiveram a sorte de estudar literatura, em que buraco ele se
esconde quando sou eu que escrevo? Ouço então um imenso clamor e um
monte de gargalhadas! A multidão diz: ela foi corajosa, tendo só o diploma
do curso primário! Que atrevida! O clamor aumenta, ressoa na minha cabeça
com tanta intensidade que acabo largando tudo para voltar ao universo do
qual nunca deveria ter saído. Limpo o cocô de uma das crianças, descasco batatas e penso em procurar uma patroa. É a minha sina: só tenho que ficar no
meu lugar e não vou me incomodar. (p. 88)
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A abordagem da obra de Françoise Ega por meio da temática, registrada também
em outras formas de expressão, às vezes mais próximas dos estudantes brasileiros
da terceira década do século XXI, é uma possibilidade de adensar as leituras e debates promovidos em sala de aula, como sugerimos nas “Propostas de atividades II”.
Depois de pesquisar e destacar o pensamento e a obra dos estudiosos, prosadores, poetas e musicistas Frantz Fanon, Aimé Césaire, Sèdar Senghor, James
Baldwin, Patrick Chamoiseau, Leon-Gontran Damas, Édouard Glissant, René
Depestre, Jean-Joseph Rabearivelo, Henri Salvador, Miles Davies, MC Solaar, Josephine Baker e Clementina de Jesus, todos listados no poema de Ricardo Aleixo,
a fim de ecoar ideias consistentes e de estimular a leitura crítica, poderá ser produtivo também seguir a trilha pelas produções contemporâneas brasileiras.
Além das indicações sugeridas ao longo das seções anteriores, seguem mais
algumas sugestões de articulação da obra de Ega com outros materiais — e de
variados gêneros —, sempre em busca de maior criticidade para a leitura das
Cartas a uma negra.
-> “Negros e negras brasileiros que deveriam ser mais estudados nas escolas”
Material elaborado por Laís Modelli para a BBC News; basicamente, oferece
breve lista de biografias instigada por uma afirmação do antropólogo
Kabengele Munanga, professor do Centro de Estudos Africanos da
Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e Humanidades da USP: “Parece
que os negros não têm passado, presente e futuro no Brasil. Parece que
sua história começou com a escravidão, sendo o antes e o depois dela
propositalmente desconhecidos”. Disponível em: <https://www.bbc.com/
portuguese/brasil-42033622>. Acesso em: 18 dez. 2020.
-> “Fosso salarial entre homem branco e mulher preta cai só R$ 40,83 em 5 anos”
Reportagem de Ricardo Marchesan e Helton Simões Gomes publicada nas
páginas de economia do UOL em dezembro de 2020. Ilustrada por gráficos
bastante elucidativos, o material jornalístico analisa a diferença histórica
entre homens brancos e mulheres negras, no mercado de trabalho brasileiro.
Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/12/02/
diferenca-salarial-entre-mulheres-negras-e-homens-brancos.htm>. Acesso
em: 18 dez. 2020.
-> Canal ENTRELINHAS, de Silvio Almeida
Em seu canal ENTRELINHAS, no YouTube, o renomado filósofo, advogado
e professor universitário Silvio Almeida conversa com o rapper Mano
Brown, um dos músicos negros mais influentes de sua geração. A partir de
memórias expostas, tanto do entrevistado quanto do entrevistador, temas
ligados ao racismo estrutural, à violência nas periferias, ao samba, ao futebol
e, é claro, ao movimento hip-hop no Brasil, são abordados sem torneios.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jLYM6Slieug>.
Acesso em: 18 dez. 2020.
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-> MUSEU AFRO BRASIL
Em meio a rico material teórico e visual, o portal do Museu Afro Brasil disponibiliza visita virtual e acervo digital que poderá ser acessado, a fim de que se estabeleçam contatos, ainda que à distância, com obras de artistas negros do Brasil e do continente africano. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.
br>. Acesso em: 18 dez. 2020.

Sugestões de referências
complementares
IMpREnSA

“Ruth Guimarães: o centenário da escritora pioneira que colocou a identidade
negra no centro de sua obra”
Essa reportagem traça um perfil bastante detalhado da vida e da trajetória
literária de Ruth Guimarães. Elaborada por Edison Veiga, de Bled, na Eslovênia,
para a BBC News Brasil.
Edison Veiga. “Ruth Guimarães: o centenário da escritora pioneira que
colocou a identidade negra no centro de sua obra”, BBC NEWS, 2020.
Reportagem de Edison Veiga. Disponível em: <https://www.bbc.com/
portuguese/brasil-55024124>. Acesso em: 20 dez. 2020.
Entrevista com a educadora espanhola Teresa Colomer
Em entrevista à revista Nova Escola, a professora Teresa Colomer, da
Universidade Autônoma de Barcelona, aborda questões ligadas diretamente
à literatura em sala de aula e, de certa forma, estimula reflexões acerca do
encontro entre a ficção e a realidade. A mobilização de habilidades para a
formação do leitor literário competente, a leitura autônoma, o uso de livros
adaptados e a organização do ensino de literatura estão entre elas. Teresa
Colomer é doutora em Ciências da Educação e coordenadora do Grupo de
Pesquisa de Literatura Infantil e Juvenil e de Educação Literária (Gretel).
TAKADA, Paula. “Teresa Colomer: ‘Literatura não é luxo. É a base para a
construção de si mesmo’”, 2014. Disponível em: <https://novaescola.org.br/
conteudo/928/teresa-colomer-literatura-nao-e-luxo-e-a-base-para-a-construcaode-si-mesmo>. Acesso em: 22 dez. 2020.
“Faço faxina, se eu trabalhar, como! Se eu não trabalhar, não como!”
Professora de História e mestra em Educação pela Universidade Federal de
Ouro Preto, Luana Tolentino aborda questões fundamentais do ambiente
escolar, quanto aos relacionamentos entre educadores, estudantes e seus
familiares. Na crônica “Faço faxina, se eu trabalhar, como! Se eu não trabalhar,
não como!”, a autora do livro Outra educação é possível (Mazza, 2018) reflete
sobre os caminhos das trabalhadoras domésticas brasileiras em tempos de
pandemia, a partir da memória da convocação da mãe de um de seus alunos
à escola.
TOLENTINO, Luana. “Faço faxina, se eu trabalhar, como! Se eu não trabalhar,
não como!”, Carta Capital, São Paulo, 2 abr. 2020. Disponível em: <https://
www.geledes.org.br/faco-faxina-se-eu-trabalhar-como-se-eu-nao-trabalharnao-como>. Acesso em: 20 dez. 2020.
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“Maria Firmina dos Reis, primeira autora brasileira”
Material informativo preparado por Maria Angélica Bouzada para a Biblioteca
Nacional que noticia a publicação, em 1859, do romance Úrsula, de Maria
Firmina dos Reis, e que se inicia com os seguintes dizeres: “Mesquinho e
humilde livro é este que vos apresento, leitor. […] Sei que pouco vale este
romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação
acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados”.
A navegação pelo conteúdo oferece ainda acesso aos anúncios do romance na
imprensa da época.
Maria Angélica Bouzada. “Maria Firmina dos Reis, primeira autora brasileira”.
Biblioteca Nacional, 9 maio 2020. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/
acontece/noticias/2020/05/maria-firmina-reis-primeira-autora-brasileira>.
Acesso em: 22 dez. 2020.
Quem foi Carolina Maria de Jesus?
Vídeo breve em que o jornalista e biógrafo de Carolina Maria de Jesus, Tom
Farias, fala sobre seu livro Carolina, uma biografia, abordando aspectos
essenciais do fenômeno literário que foi o Quarto de despejo: Diário de uma
favelada. O vídeo conta com raras imagens de época, nas quais a própria
Carolina pode ser vista.
Carolina, uma Biografia. Produção de Ana Paula Mansur. Realização Canal
Curta!. Roteiro de Ana Paula Mansur, 2018. (4 min.), son., color. Cinegrafista:
Greg Cheskis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6P_
q9O3VtIU>. Acesso em: 24 dez. 2020.

Artigo de divulgAção
científicA

PAlestrA

Françoise Ega

Os desafios do passado no trabalho doméstico do século XXI: Reflexões para
o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD
Esse estudo das pesquisadoras Luana Pinheiro, Fernanda Lira, Marcela
Rezende e de Natália Fontoura revela que “o trabalho doméstico segue
como uma atribuição eminentemente feminina” e, no Brasil, assumido,
particularmente por “negras, de baixa escolaridade e oriundas de famílias
pobres”. Trabalho publicado pelo Ipea em dezembro de 2019, vale-se do último
levantamento do IBGE sobre essa categoria profissional.
PINHEIRO, Luana et al. “Estudo do Ipea traça um perfil do trabalho doméstico no
Brasil”. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=35255&Itemid=9>. Acesso em: 24 dez. 2020.

Em “Poesia e ficção na autobiografia”, estudo oriundo de uma palestra, o
crítico Antonio Candido analisa obras de Pedro Nava, Carlos Drummond de
Andrade e Murilo Mendes, elaboradas a partir de elementos pessoais de cada
um desses autores mineiros. Poderá auxiliar nas análises, debates e propostas
de atividades acerca do encontro da ficção e da realidade na obra de Françoise
Ega. Assim inicia suas análises: “Nesta palestra desejo comentar certos livros
recentes produzidos por escritores mineiros, que podem ser qualificados
de autobiografias poéticas e ficcionais, na medida em que, mesmo quando
não acrescentam elementos imaginários à realidade, apresentam-na no
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todo ou em parte como se fosse produto da imaginação, graças a recursos
expressivos próprios da ficção e da poesia, de maneira a efetuar uma alteração
no seu objeto específico. Além disso a palestra visa a sugerir que estes traços
imprimem um cunho de acentuada universalidade à matéria narrada, a partir
de algo tão contingente e particular como é em princípio a vida de cada um”.
CANDIDO, Antonio. “Poesia e ficção na autobiografia”. In: A educação pela noite.
5. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, pp. 61-83.

Documentário

Eu não sou seu negro (I Am Not Your Negro, Bélgica, EUA, França, Suíça, 2016)
Dirigido por Raoul Peck
A partir do livro inacabado Remember this house, de James Baldwin, Raoul Peck
constrói esse filme que reflete sobre as questões raciais nos Estados Unidos.
Veja o trailer. Disponível em: <https://ims.com.br/filme/eu-nao-sou-seu-negro>.
Acesso em: 6 fev. 2021.

Cinema brasileiro

Domésticas, o filme (Brasil, 2001)
Dirigido por Fernando Meirelles e Nando Olival, o filme conta a história de
Cida, Roxane, Quitéria, Raimunda e Créo. Uma quer casar. A outra é casada,
mas quer um marido melhor. Outra sonha em ser artista de novela. Uma
acredita que sua missão é servir a Deus e sua patroa. Elas têm diferentes visões
do paraíso, mas dividem o mesmo inferno: a profissão de doméstica. Embora
seja uma ficção, é calcada no dia a dia das trabalhadoras domésticas brasileiras.

televisão

Greg News — Empregadas domésticas (Brasil, HBO, 2020)
Programa no estilo talk-show apresentado por Gregório Duvivier. No episódio
aqui sugerido, com humor crítico e pautado por dados atualizados de fontes
confiáveis, Gregório Duvivier apresenta, em discurso contínuo, um quadro
panorâmico das empregadas domésticas, no Brasil, a partir de vários aspectos
que envolvem a profissão.
Greg News — Empregadas Domésticas. Direção de Alessandra Orofino.
Produção de Tereza Gonzalez. Intérpretes: Gregório Duvivier. Roteiro:
Gregorio Duvivier e Alessandra Orofino Bruno Torturra. Rio de Janeiro, Porta
dos Fundos; HBO Brasil, 2020. (26 min.), 11º episódio da quarta temporada do
Greg News, com Gregório Duvivier. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=v7V4tIUYLP8>. Acesso em: 22 dez. 2020.
Roda Viva — Djamila Ribeiro
No tradicional programa de entrevistas da TV Cultura, Roda Viva — criado
pelo jornalista Rodolpho Gamberini, em 1986 —, a atual apresentadora, Vera
Magalhães, recebeu a escritora e filósofa Djamila Ribeiro. O programa foi
transmitido no dia 9 de novembro de 2020.
“Natural de Santos, litoral de São Paulo, Djamila Taís Ribeiro dos Santos é
mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo e autora
dos livros best-sellers Lugar de fala, Quem tem medo do feminismo negro? e
Pequeno manual antirracista. Em 2019, foi considerada pela BBC uma das

Françoise Ega

Cartas a uma negra

39

pnld 2021

Material digital do professor
cem mulheres mais influentes do mundo. A escritora ganhou, no mesmo
ano, o prêmio Prince Claus Awards, concedido pelo governo holandês, por
produção cultural no Brasil”.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jn1AtnzTql8>. Acesso
em: 20 dez. 2020.

Internet

Portal Geledés
O GELEDÉS (Instituto da Mulher Negra) foi fundado em 30 de abril de 1988 e
apresenta-se como “uma organização da sociedade civil que se posiciona em
defesa de mulheres e negros por entender que esses dois segmentos sociais
padecem de desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades sociais
em função do racismo e do sexismo vigentes na sociedade brasileira. Dessa
perspectiva, as áreas prioritárias da ação política e social do Geledés são a
questão racial, as questões de gênero, as implicações desses temas com os
direitos humanos, a educação, a saúde, a comunicação, o mercado de trabalho,
a pesquisa acadêmica e as políticas públicas”.

Arte PostAl

O portal bilingue Mailart & ArtByMail oferece lista de convocatórias para Arte
Postal ativas no Brasil e em vários outros países coordenadas por data limite de
postagem. Oferece ainda exposições, artistas e hiperligações atualizadas para os
mais interessados. Poderá ser de grande valia para uma das propostas de atividades
deste manual.
Mailart & ArtByMail, repositório de convocatórias e exposições. Disponível em:
<https://mailart.yzonk.com>. Acesso em: 22 dez. 2020.
Catálogo da Exposição Arte Postal da XVI Bienal de São Paulo
Disponível na plataforma de publicações digitais ISSUU, o Catálogo da
Exposição Arte Postal, sob curadoria de Julio Plaza, registra todos os artistas
que participaram daquele evento colateral à XVI Bienal de São Paulo, em 1981,
que esteve, por sua vez, sob aclamada curadoria de Walter Zanini. Trata-se
de material bastante elucidativo sobre arte postal e arte correio, dentro do
ambiente da arte contemporânea das décadas de 1970 e 1980.
BOCCHINI, Marília Otília et al (Org.). XVI Bienal de São Paulo (1981) —
Exposição Arte Postal, 1981. Disponível em: <https://issuu.com/bienal/docs/
name4dc6c4>. Acesso em: 22 dez. 2020.
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Bibliografia comentada

ALEIXO, Ricardo. Pesado demais para a ventania: Antologia poética. São Paulo:
Todavia, 2018.
Nascido em Belo Horizonte, em 1960, Ricardo Aleixo é poeta, músico, artista
visual e pesquisador intermídia. Filia-se à Etnopoesia e ao Concretismo e
sua obra se alberga em variados formatos, da palavra impressa ao verso
digital. A música, o teatro, a performance, a videoarte, a poesia sonora, a
crônica e artigos na mídia mineira são alguns suportes de sua obra, que
se amplia em blogs e mesmo em perfis de redes sociais, quando registra
e anuncia curadorias de festivais e de exposições, vinculadas a artistas
de sua família literária ou a temas de suas investigações. Apresentado
em sala de aula, durante os estudos sobre Françoise Ega, Pesado demais
para a ventania: Antologia poética pode abrir portas para temáticas afins.
O racismo, a ancestralidade africana, a família nuclear, a obra de arte, a vida
urbana mineira e o sentimento afetivo se depreendem de seus versos por
formas de um multiletramento inequívoco, ancorado em uma perspectiva
de resistência literária popular e sofisticada.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília,
2018. In: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 11 out. 2020.
CABELO. Arte Postal: Comunicação e generosidade. 2016. Disponível em:
<https://tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/arte-postal-comunicacaoe-generosidade>. Acesso em: 22 dez. 2020.
Reportagem da TV Brasil sobre a Arte Postal e a Arte Correio, com as
principais características do gênero. Inclui vídeo-documentário que conta com
depoimentos de importantes artistas acerca das próprias trajetórias e a análise
de especialistas brasileiros da produção desse segmento na arte contemporânea.
Entre textos verbais e em vídeo, pode-se ter acesso a definições variadas sobre
esse segmento da arte contemporânea — como, por exemplo, a do artista
alemão Robert Rehfeldt: “Sua caixa postal é a minha galeria” —, elucidando
conceitos e ampliando as possibilidades de uso didático e de elaboração da arte
correio junto aos estudantes.
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia
das Letras, 1990.
Um dos escritores italianos de maior relevo no século XX, autor de As cidades
invisíveis, Se um viajante numa noite de inverno, Palomar, O cavaleiro inexistente,
O visconde partido ao meio, As cosmicômicas, debruça-se sobre a literatura
universal, em textos que pretendem discutir a Leveza, a Rapidez, a Exatidão,
a Visibilidade e a Multiplicidade da linguagem literária de variadas épocas e
espaços literários.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre
Azul, 2005.
Uma das principais referências nos estudos literários brasileiros, Antonio
Candido (1918-2017), em Literatura e sociedade (1965), dentro do que considerava
a terceira fase de seus estudos de literatura, vai fixar uma posição fundamental
para a leitura crítica da obra literária quando afirma que “os impulsos pessoais
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predominam na verdadeira obra de arte sobre quaisquer elementos sociais a
que se combinem. Mas num plano mais profundo, encontraremos sempre
a presença do meio”, para em seguida formular: “na medida em que a arte é
um sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo
permanente de relações [entre o público, o autor e a obra]”.
CEIA, Carlos. E-dicionário de termos literários.
Disponível em: <https://edtl.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 18 dez. 2020.
Dicionário eletrônico de uso prático criado em 2005 e em constante atualização.
Além dos verbetes mais correntes na teoria e na crítica da literatura, o professor
português Carlos Ceia, seu idealizador, oferece ainda ampla bibliografia de
grande interesse ao professor de literatura.
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia
das Letras, 1994.
Nessa obra, o escritor, filósofo, semiólogo e linguista italiano Umberto Eco apresenta sua série de seis conferências realizadas, no ano anterior, na Universidade
Harvard. Em linguagem bastante humorada, estabelece reflexões nítidas acerca
do trânsito do texto literário entre autores, narradores, personagens e leitores,
destacando, como objeto de estudo, a leitura em si, expandindo-a por vários universos em que se dão os encontros entre esses seus principais atores, para além
dos limites da ficção ou da realidade.
michaelis moderno dicionário da Língua Portuguesa.
Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues>. Acesso em:
6 fev. 2021.
Versão revista, atualizada e ampliada do prestigiado Michaelis moderno
dicionário da Língua Portuguesa, em formato eletrônico.
Conta com 167 mil verbetes, 350 mil acepções, 27 mil expressões e 47 mil
exemplos e abonações.
OLIVEIRA, Gláucia. “Sembène Ousmane e as Invenções verídicas da África”,
2019. Disponível em: <http://www.afreaka.com.br/notas/sembene-ousmane-eas-invencoes-veridicas-da-africa>. Acesso em: 20 dez. 2020.
Gláucia Oliveira, estudiosa da literatura africana de língua francesa e
portuguesa e do cinema africano da África Francófona, apresenta, em sua tese
de mestrado — La Noire de… em novela e filme: Uma visão da identidade cultural
senegalesa — defendida na FFLCH-USP, uma consistente abordagem da vida e
da produção do escritor e cineasta senegalês Ousmane Sembène. A partir do
conceito de pós-colonialíssimo, sua dissertação amplia a parca visão cultural
que aportou no Brasil.
No artigo “Sembène Ousmane e as invenções verídicas da África” há uma
sucinta mas abrangente biografia de Sembène, que voltou sua obra e sua
militância à visibilidade da África, que poderá auxiliar tanto na análise do filme
sugerido nas atividades propostas como em temas de interesse aos estudos
das Cartas a uma negra.
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PAGANO, Adriana Silvina. “Gêneros híbridos”. In: MAGAlhães, Célia Maria
(Org.) et al. Reflexões sobre análise Crítica do Discurso. Belo Horizonte:
Faculdade de Letras da UFMG, 2001, pp. 83-119.
Para formar suas reflexões sobre os gêneros híbridos, a professora Adriana
Silvina Pagano transita entre vários campos da produção textual como o
acadêmico, o publicitário, o cinematográfico, o da ficção literária, alargando
a tese de Jacques Derrida, para quem o hibridismo é “a norma do gênero e
não sua exceção”.
seReZA, Haroldo Ceravolo. “A literatura como sistema: Alcance social da
obra de Antonio Candido foi além da universidade”.
Pesquisa Fapesp, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://revistapesquisa.
fapesp.br/a-literatura-como-sistema>. Acesso em: 20 dez. 2020.
Artigo de divulgação científica publicado na revista Pesquisa Fapesp e que
aborda vários aspectos da produção teórica do professor e crítico literário
Antonio Candido. Sob variados pontos de vista de professores, críticos e
poetas, há considerações e análises de Marisa Lajolo, Roberto Schwarz,
Haroldo de Campos, Pedro Dolabela Chagas, Ruivo Lopes, Leda Tenório
da Motta, Maria Elisa Cevasco e Valentim Facioli sobre as obras, artigos e
principais ideias de Antonio Candido.
sPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar?. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010.
Texto fundamental da autora indiana Gayatri Chakravorty Spivak, relevante
pesquisadora dos estudos de gênero e feminismos, Pode o subalterno falar?
busca problematizar uma epistemologia lançada pelo pensamento do Ocidente
voltado à interpretação do “outro”, de forma a torná-lo neutro e invisível em
sua existência subalterna.
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