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RESUMO: 
 

Ao observarmos os livros didáticos que tratam sobre Língua e Literatura Brasileira, 
produzidos para aulas do Ensino Médio, percebemos que a presença de escritoras é mínima

Apesar da promulgação da Lei n
História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial das escolas, quando procuramos por 
escritoras negras, há uma grande lacuna nos livros didáticos. Que significados essa ausência 
pode representar? Mulheres negras não escrevem? O que pensam os estudantes ao abrirem um 
livro que apresenta os marcos da nossa literatura e nele encontrarem um núm
mulheres, e, dentre elas, não haver mulheres negras?

Várias pesquisadoras (XAVIER, 2005; SCHWANTES, 2006) têm observado que esse 
apagamento de autoras da História da Literatura Brasileira não deriva apenas das questões 
estéticas apresentadas em suas obras. Segundo elas, o silêncio em torno de varias escritoras 
reifica ideais de um mundo onde a prática intelectual é identificada como própria aos homens e 
pouco comum às mulheres. 

Com o objetivo de dar espaço, nas aulas de literatura, a autoras que ainda não 
frequentam os livros didáticos do Ensino Médio, este trabalho lançar luz sobre as obras de 
Maria Firmina dos Reis (1825
as especificidades dos trabalhos destas escritoras faz
Gênero, Raça e Classe Social. 

Além do resgate dos textos escritos por estas mulheres e da necessidade de pensarmos 
sobre as possíveis razões associadas ao q
necessidade de utilizá-los em sala de aula, para fomentarmos questionamentos sobre problemas 
sociais que marcam as experiências de vida em nossa sociedade e ultrapassaram os limites da 
São Luís escravocrata do século XIX e da metrópole paulista de 1950, como o subemprego, a 
pobreza e a violência contra as mulheres.
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Apesar da promulgação da Lei no 10.639/2003 que trata da obrigatoriedade da temática 
Brasileira no currículo oficial das escolas, quando procuramos por 
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reifica ideais de um mundo onde a prática intelectual é identificada como própria aos homens e 

Com o objetivo de dar espaço, nas aulas de literatura, a autoras que ainda não 
frequentam os livros didáticos do Ensino Médio, este trabalho lançar luz sobre as obras de 
Maria Firmina dos Reis (1825-1917) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Para pensar 
as especificidades dos trabalhos destas escritoras faz-se necessário observar os recortes de 
Gênero, Raça e Classe Social.  

Além do resgate dos textos escritos por estas mulheres e da necessidade de pensarmos 
sobre as possíveis razões associadas ao quase “esquecimento” de suas obras, destacamos a 

los em sala de aula, para fomentarmos questionamentos sobre problemas 
sociais que marcam as experiências de vida em nossa sociedade e ultrapassaram os limites da 

o século XIX e da metrópole paulista de 1950, como o subemprego, a 
a violência contra as mulheres. 
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Sobre mulheres e literatura 

 

Historicamente, a produção literária realizada por mulheres recebeu um 

tratamento assimétrico se a compararmos aos textos literários escritos por homens 

(SCHWANTES, 2006). Os Cânones e várias instituições de consagração literária, como 

as Academias de Letras, têm tido em seus quadros uma participação bastante reduzida 

de mulheres. Essa restrição do acesso de mulheres ao reconhecimento literário parece 

representar uma barreira que, até hoje, reduz o Pantheon de autores a listas quase, 

exclusivamente, compostas por homens. 

Desde a emergência do Feminismo, no século XIX, como forma de crítica à 

divisão social do trabalho a partir da dicotomia Homens x Mulheres, muitas mulheres 

têm questionado as razões da ausência da mulher da posição de produtora de literatura, 

sobrando-lhes, nos caso das mulheres que tinham acesso à leitura e à escrita, apenas a 

posição de leitoras (BRANCO, 1991). 

Como um texto importante para compreender as barreiras impostas às mulheres 

no mundo da literatura, encontramos o ensaio de Virginia Woolf (2005), Um quarto todo 

seu. Um dos trabalhos de grande destaque para despertar questionamentos sobre a 

reduzida quantidade de livros de escritoras nas casas e bibliotecas da Inglaterra. Nesse 

trabalho, Woolf levanta a tese de que as mulheres para poderem escrever, necessitariam 

no mínimo de “um quarto para si”. Dizendo isso, ela queria explicitar que a forma de 

vida das mulheres da sociedade britânica da primeira metade do século XX e antes 

desse período também, impediam-nas de dedicarem o tempo necessário ao trabalho 

literário que poderia consagrá-las como escritoras. 

Atualizando esse pensamento ao contexto brasileiro do século XIX e início do 

século XX. É preciso destacar que o acesso à educação de mulheres, mesmo nos 

extratos econômicos médios e altos, era bastante restrito. Nesse sentido, a formação 

intelectual parecia acessível apenas a homens. 

O pouco acesso de mulheres ao mundo das letras e à função de escritoras gerou 

um limitado número de autoras de destaque. Se observarmos os livros didáticos 

desenvolvidos para aulas de Literatura do Ensino Médio, a presença de escritoras 

brasileiras é mínima, normalmente, reduzida aos trabalhos de autoras do século XX, 

como Rachel de Queiroz, Cecília Meireles e Clarice Lispector. 

Várias pesquisadoras e pesquisadores (XAVIER, 2005; DUARTE, 2011; 

SCHWANTES, 2006) têm observado que esse apagamento de autoras da História da 
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Literatura Brasileira não deriva apenas das questões estéticas apresentadas em suas 

obras. Segundo eles, o silêncio em torno de varias escritoras reifica ideais de um mundo 

onde a prática intelectual é identificada como própria dos homens e incomum às 

mulheres. 

Com o intuito de dar espaço nas aulas de literatura a autoras nunca citadas nos 

livros didáticos do Ensino Médio, lançamos luz sobre os trabalhos de Maria Firmina dos 

Reis (1825-1917) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Para pensar sobre as 

especificidades dos trabalhos destas escritoras faz-se necessário observar os recortes de 

Gênero, Raça e Classe Social. Ao observar o apagamento de suas obras, é preciso 

destacar que as duas escritoras estavam inseridas nos extratos mais pobres da sociedade 

brasileira, nos quais o machismo orientava os pensamentos e ações de muitas pessoas; 

eram mulheres negras em uma sociedade onde a escravidão era legalmente permitida 

(no caso de Maria Firmina) e o racismo servia como base para distinção que estabeleceu 

uma assimetria entre sujeitos brancos e negros (para as duas escritoras). 

Neste ponto, é importante destacar o caráter interdisciplinar ao qual este trabalho 

propõe-se, estabelecendo diversas conexões com áreas do conhecimento, como os 

Estudos Literários, a Sociologia e a História. Além disso, deve-se destacar a necessidade 

de abordarmos em salas de aula temas relacionados à história e cultura dos povos  de 

origem africana colaborando assim, para a efetivação da Lei no 10.639/03, no que diz 

respeito ao ensino da cultura e História afro-brasileira. 

 

Os Estudos de Gênero e a presença de Escritoras Negras nos livros didáticos 

 

O Processo de educar deve ser inclusivo, receber todos os alunos observando as 

suas especificidades. Isso têm se tornado um dos pontos importantes nas discussões 

sobre a educação brasileira e foi fortemente influenciado por movimentos sociais  

“principalmente os de caráter identitário (indígenas, negros, quilombolas, feministas, 

LGBT, povos do campo, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, 

entre outros), que, a partir dos anos de 1980, no Brasil, contribuem para a entrada do 

olhar afirmativo da diversidade na cena social” (GOMES, 2012). 

Além da necessidade de inclusão de diferentes sujeitos, diversas organizações 

sociais, sobretudo, relacionados ao movimento negro e indigenista, observam que os 

conteúdos escolares também devem ser inclusivos. Sendo assim, diversas disciplinas 

escolares deveriam inserir conteúdos que abordassem a participação de grupos 
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minoritários no processo de construção da História e Cultura Brasileira. 

Neste ponto, dois elementos devem ser destacados: a resistência de muitos 

professores à inclusão destes conteúdos e o limitado número de livros didáticos que 

abordam temáticas fora da História/Cultura hegemônica (marcadamente relacionada à 

cultura de países europeus). 

Ao analisar os livros que tratam sobre a literatura brasileira, é facilmente 

percebido o reduzido número de mulheres citadas, dentre elas, as mulheres negras 

beiram a inexistência. Que significados esse silêncio pode representar? Mulheres negras 

não escrevem? Não têm nada relevante pra contar? 

Apesar dos Estudos Literários observarem que o autor, na maioria das vezes, não 

deve ser tomado como a referência para análise da sua obra, proponho que devemos 

buscar uma equiparação entre os escritores apresentados aos estudantes através de livros 

didáticos. Afinal, o que pensamos ao abrir um livro que apresenta os marcos da nossa 

literatura e nele há um número mínimo de mulheres? 

O silenciamento dessas vozes parece ter o efeito de produzir um mundo onde 

apenas uma parcela da população tem histórias que devam ser preservadas. Mas como 

entender isso em uma sociedade como a nossa, na qual mulheres e homens negros têm 

colaborado de forma intensa na nossa formação cultural e histórica? 

Com o objetivo de realizar a crítica a esse silêncio que apaga a importância de 

muitos personagens da nossa história e elaborar formas de ações para denunciar esses 

esquecimentos, a partir dos anos de 1960 e 1970, começaram a formar-se as áreas de 

estudos que hoje conhecemos como os Estudos Culturais e os Estudos de Gênero. As 

pesquisas realizadas por estudiosos dessas áreas identificaram que a História e várias 

outras áreas do conhecimento apresentavam um mundo que era descrito pelos ideais de 

homens, majoritariamente, brancos, cristãos e heterossexuais (LOURO, 2002). 

Um dos objetivos claros desses pesquisadores era buscar visões de mundo, 

formas de interpretar a sociedade, que incluíssem a visão de diversos povos de origem 

não europeia, como os diversos povos africanos e indígenas, além de incluir a visão das 

mulheres. 

Apesar de não ser um processo recente, a busca por essa inclusão, no Brasil, 

caminha a passos lentos (JESUS, 2012). No que diz respeito ao que é ensinado nas 

escolas e nos materiais didáticos utilizados ainda permanecem muitas lacunas, pois 

ainda há uma grande ausência de visões de mundo excluídas do espaço escolar, mesmo 

com a promulgação da Lei no 10.639/2003, que trata do ensino da Cultura e História 
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Africana e Afro-brasileira nas escolas, ainda há um grande caminho a ser percorrido. 

Ao buscar o resgate dos trabalhos das escritoras Maria Firmina dos Reis e 

Carolina Maria de Jesus, com o intuito de divulgar as produções literárias realizadas por 

estas mulheres negras, colabora-se com a divulgação de formas de expressões culturais 

produzidas por autoras que foram silenciadas por muitos anos. 

O referencial teórico que serve de ponto de partida para a realização desta 

pesquisa tem por base os Estudos de Gênero. Esta escolha leva em consideração a ideia  

de que as distinções estabelecidas entre homens e mulheres não são de origem natural, 

nem baseados em referenciais biológicos. Pelo contrário, as hierarquias que diferenciam 

os sujeitos a partir da inserção dos mesmos em classificações do tipo: homem ou 

mulher, dentre outras, são histórica e socialmente construídas (SCOTT, 2005). Além 

disso, essas classificações são constantemente atualizadas por discursos formulados por 

sujeitos e instituições, as mais diversas possíveis (BUTLER, 2003). 

Um dos efeitos dessa distinção entre homens e mulheres foi a divisão social do 

trabalho. Junto com essa divisão construiu-se um ideal de homem, ao qual caberia as 

atividades públicas, e um ideal de mulher, a quem restaria as atividades possíveis de 

serem realizadas dentro de casa. 

A categoria Gênero apresenta-se, assim como sugere Joan Scott, como “uma 

primeira maneira de dar significado às relações de poder [...] um primeiro campo no 

seio do qual, ou por meio do qual o poder é articulado” (SCOTT, 2005) a partir do qual 

os homens definiram seus locais de forma diferenciada em relação às mulheres. 

 
Ao utilizar gênero, deixa-se de fazer uma história, uma psicologia, ou 
uma literatura das mulheres, sobre as mulheres e passa-se a analisar a 
construção social e cultural do feminino e do masculino, atentando 
para as formas pelas quais os sujeitos se constituíam e eram 
constituídos, em meio a relações sociais de poder (LOURO, 2002, p. 
15). 

 
Gênero seria, além disso, o elemento que possibilitaria a inteligibilidade dos 

sujeitos (BUTLER, 2003), a partir da dicotomia homem ou mulher, e da inserção de 

indivíduos em um desses dois polos os sujeitos teriam seus papéis sociais definidos. 

As pesquisadoras orientadas por perspectivas baseadas nos Estudos Feministas 

e/ou nos Estudos de Gênero têm observado nas mais diversas áreas do conhecimento 

que a ausência de mulheres ocorre de forma arbitrária. 

Em relação aos Estudos Literários, a partir dos anos de 1960, iniciou-se um 

processo de resgate da literatura produzida por mulheres, organizado e empreendido, 
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inicialmente, pelos grupos de Estudos Literários Feministas. Segundo Schwantes 

(2006): 

 
Os estudos de Gênero [partiram] de uma ampla operação de revisão do 
Cânone Literário, na tentativa de demonstrar que as escritoras mulheres são, 
a longo prazo, defenestradas do Cânone. Não necessariamente porque suas 
obras não tenham qualidade, mas porque, para tornarem-se capazes de 
expressar uma experiência especificamente feminina, recusada no contexto 
de uma instituição literária falologocêntrica, elas precisam, de alguma forma, 
trair e subverter os pressupostos que aparentemente, abraçam. Dessa forma, o 
que pareceu falha [nessa literatura] é exatamente o que lhe confere 
especificidade. 

 

Ao analisar a ideia de Schwantes, parece fácil destacar alguns elementos que 

facilitariam o processo de esquecimento de algumas obras literárias e de suas autoras. 

No caso do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, a obra quase perdeu-se. 

Publicado inicialmente no ano de 1859, o romance é considerado um dos primeiros 

livros publicados no Brasil cuja autoria está associada a uma mulher. 

Esquecido por muitos anos, restou apenas um volume original, descoberto, por 

acaso, por Horácio de Almeida que, depois de algumas pesquisas, conseguiu descobrir a 

autoria desse livro, cuja capa apenas dizia “Por uma Maranhense”. Ao comentar sobre o 

assunto, Almeida (1975) observa ser espantoso o fato de um livro e sua autora quase 

nem serem citados em vários cânones de literatura como o de Antônio Henriques Leal, 

Francisco Sotero do Reis e Mário Martins Meireles, específicos sobre autores 

maranhenses, quando encontramos nesses compêndios “o que havia de melhor entre os 

filhos da terra, de cambulhada com figuras menos expressivas” (ALMEIDA, p. II, 

1975). 

Esse “esquecimento” não deve ser entendido como casual. Deve-se destacar 

também que os eventos que colaboram, ou não, para a permanência de um autor 

dependem de um intricado jogo de relações que extrapolam as questões estéticas. Como 

analisa Bourdieu (1996), o processo de reconhecimento de um autor e de sua 

consagração no campo literário (através de sua citação em antologias, livros didáticos, 

acesso a Academias de Letras, dentre outros) dependem da articulação de vários 

capitais. Relações de amizades, ocupação de cargos públicos, ou reconhecimento de 

uma elite intelectual, poderiam facilitar a permanência de um autor e o esquecimento de 

outro. 

É difícil imaginar que esse conjunto de relações estaria acessível à uma mulher 

mestiça que trabalhava como professora no interior da província do Maranhão e que 
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tinha como uma de suas principais temáticas a luta pelo fim da escravidão em uma terra 

que dependia essencialmente da mão de obra escrava. 

No caso de Carolina Maria de Jesus, outros elementos devem ser destacados. 

Catadora de lixo e tendo apenas dois anos de estudo formal, Carolina tornou-se um 

fenômeno editorial do ano de 1960. Após a publicação de “Quarto de Despejo: diário de 

uma favelada” ela viu-se no centro das atenções após vender mais de cem mil 

exemplares, ter seu diário traduzido para mais de treze idiomas e ser vendido em mais 

de 40 países. 

O texto realista de Carolina expôs, como poucos, a realidade miserável da autora 

e da favela do Canindé, onde ela vivia. Santos (2009) destaca que a rapidez com que 

Carolina foi esquecida pode estar associada ao contexto político brasileiro após o golpe 

de estado de 1964, pois, mesmo em seus livros publicados após “Quarto de Despejo”, 

havia uma forte crítica social, o que não era muito apreciado pelo regime vigente. 

Apesar de Identificar elementos que podem ter colaborado com o esquecimento 

destas autoras e de suas obras, o objetivo deste trabalho centra-se no resgate dos 

trabalhos destas autoras, análise dos seus textos e apresentação destes aos estudantes do 

Ensino Médio, colaborando, assim, para a ampliação de suas visões de mundo. 

 
 

Os textos e a sala de aula 

 

Apesar dos distintos momentos em que foram escritos e dos diferentes gêneros 

textuais apresentados, há importantes pontos de contato entre as obras que são 

aproximadas neste trabalho. 

No romance “Úrsula” (1859) e no conto “A escrava” (1887) Maria Firmina dos 

Reis produz textos de cunho claramente abolicionistas. Em Úrsula, modelo clássico de 

narrativa do Romantismo, cujo foco principal é dado às peripécias enfrentadas pelos 

protagonistas Úrsula e Tancredo, Maria Firmina introduz, com a presença dos 

personagens Túlio e Mãe Susana, uma nova visão sobre negros, humanizando-os e 

denunciando a vida que levavam como escravos. “O romance e a assumida 

afrodescendência da escritora soam como gestos revolucionários que a distinguem do 

restante da literatura brasileira da época” (DUARTE, 2008, 16). 

Ao apresentar o personagem Túlio o foco da narradora fixa-se sobre suas 

virtudes: 
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“E o mísero sofria; porque era escravo, e a escravidão não lhe 
embrutecera a alma; porque os sentimentos generosos, que Deus lhe 
implantou no coração, permaneciam intactos, e puros como sua alma. 
Era infeliz; mas era virtuoso; e por isso seu coração enterneceu-se” 
(REIS, 2004, p. 23). 

 

Além disso, durante a narrativa, Maria Firmina abre espaço, a partir da voz de 

Mãe Susana, para resgatar a história do aprisionamento de homens e mulheres negras: 

 

Ainda não tinha vencido cem braças de caminho, quando um assobio, 
que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente, 
que aí me aguardava. E logo dois homens aparecem, e amarraram-me 
com cordas. Era uma prisioneira – era uma escrava! Foi embalde que 
supliquei em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade: os 
bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e olhavam-se sem 
compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi 
possível... a sorte me reservava ainda longos combates (REIS, 2004, 
p.116). 
 

A partir da personagem Mãe Susana, Maria Firmina denuncia a terrível viagem a 

que os negros eram submetidos ao serem trazidos para as Américas: 

 

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e 
de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de 
cruéis tormentos, e de falta de absolutamente tudo quanto é mais 
necessário à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as 
praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos 
amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, 
acorrentados como os animais ferozes de nossas matas... davam-nos 
água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda 
mais porca (REIS, 2004, p.117). 
 

A distância temporal de separa os textos de Maria Firmina dos Reis e de 

Carolina Maria de Jesus evidenciam a situação marginal a qual mulheres e homens 

negros foram submetidos em nossa sociedade. Apesar da liberdade, os negros que 

viviam nas senzalas, descritos por Maria Firmina, viram os negros favelados que 

Carolina Maria de Jesus registra em seu diário. Quarto de despejo: diário de uma 

favelada (1960) registra o cotidiano da favela do Canindé situada, geograficamente, às 

margens do Rio Tietê e, simbolicamente, às margens da sociedade paulista. Um 

ambiente de extrema pobreza e marcado pela exclusão de seus moradores de um mundo 

cheio de benesses acessíveis apenas a uma parcela da população da cidade de São Paulo 

dos anos de 1950. 

O texto de Carolina da Jesus é baseado nas suas atividades do cotidiano, as 
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experiências de vida da autora são a base para os relatos apresentados. 

 

6 de janeiro, Deixei o leito a 4 horas, liguei o radio e fui carregar água. 
Que suplicio entrar na água de manhã. Eu sou frienta! Mas a vida é 
assim mesmo. Os homens estão saindo para o trabalho. Levam as 
meias e os sapatos nas mãos. As mães prendem as crianças em casa. 
Elas ficam ansiosas para ir brincar na água. As pessoas de espírito 
jocoso dizem que a favela é a cidade náutica. Os outros dizem que é a 
Veneza Paulista (JESUS, 1960, p. 144). 
 

A rotina e a agruras enfrentadas preenchem várias páginas de desabafo/denuncia: 
 

“Cheguei no açougue, a caixa olhou-me com um olhar descontente. 
- Tem banha? 
- Não tem. 
- Tem carne? 
- Não tem. 
Entrou um japonês e perguntou: 
- Tem banha? 
Ela esperou eu sair para dizer-lhe: 
- Tem. 
Voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem 
valor? Pensei: 
Hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa do Açougue Bom jardim. 
Ordinária! (Jesus, 1960, p. 144-145). 
 
 

Aqui faz-se importante lembrar que o texto de Carolina de Jesus situa-se nas 

bordas do que costuma ser chamado de língua culta. O pouco acesso à educação formal 

que a autora teve insere a escritora nas “franjas do universo letrado”. “Quarto de 

despejo é um livro que marca uma fenda entre dois mundos: o da totalidade e o dos 

restos, o mundo burguês que idealizava e a sobrevivência no universo infeliz da favela, 

o uso do português formal e do português falado na favela” (FERNANDES, p. 103, 

2006). Além disso, o texto de Carolina de Jesus aborda os diversos elementos sociais 

que influenciavam na vida dos favelados, desde o preço dos gêneros alimentícios às 

disputas  políticas que ocorriam na cidade e no país. 

 
[...] Quando uma senhora perguntou-me o que acho do Carlos 
Lacerda, respondi concientemente: 
- Muito inteligente. Mas não tem iducação. É um politico de cortiço. 
Que gosta de intriga. Um agitador. 
Uma senhora disse que foi pena! A bala que pegou o major podia 
acertar no Carlos Lacerda. 
- Mas o seu dia... chegará – comentou outra. 
Varias Pessoas afluiram-se. Eu, era o alvo das atenções. Fiquei 
apreensiva, porque eu estava catando papel, andrajosa. (JESUS, 1960, 
p. 12) 
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Ao analisarmos as obras de Maria Firmina (Úrsula, 1959) e Carolina de Jesus (Quarto 

de despejo, 1960), percebemos a presença de um discurso de denúncia e crítica às condições de 

vida de homens e mulheres negros que não apresentam mudanças significativas apesar dos cem 

anos que separam as publicações das autoras. Ao pensarmos sobre o apagamento de suas obras, 

é preciso destacar que as duas escritoras estavam inseridas nos extratos mais pobres da 

sociedade brasileira; eram mulheres negras em uma sociedade onde a escravidão era legalmente 

permitida (no caso de Maria Firmina) e o racismo servia como base para uma distinção que 

estabeleceu, socialmente, uma assimetria entre sujeitos brancos e negros (para as duas 

escritoras). 

Para concluir, destacamos a necessidade de pensarmos sobre os problemas da 

sociedade brasileira e os processos históricos envolvidos na trajetória de formação desta 

sociedade nos ambientes escolares. Destacamos alguns dos vários pontos em que os 

textos apresentados podem ser inseridos para despertarem o pensamento crítico sobre os 

conteúdos escolares e suas relações exteriores à sala de aula, tais como: A discussão 

sobre Níveis de Linguagem e os pré-conceitos que os cercam; As adaptações 

relacionadas ao uso da Linguagem Formal e Linguagem Coloquial; Os contextos que 

estabelecem o destaque de determinados estilos e Escolas Literárias e as possíveis 

influências que envolvem o esquecimento e a permanecia de alguns autores e obras. As 

distinções entre tipologias textuais e gêneros textuais, como romance, novela, conto e 

diário; As características entre texto ficcional e texto biográfico etc. 
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