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Orientações para realização da ficha. 
 

A ficha não é fácil mas a obra também não. Os alunos podem e devem 
“conversar” sobre os assunto/s que a ficha levanta. Não é absolutamente 

necessário ler a obra toda e se conversarem uns com os outros tanto melhor. 
Da lista de livros indicados e disponíveis na Biblioteca, este tem relação  com o 

que tem sido tratado nas aulas de CLC - escravatura (de forma um pouco 
simplista). 

 
A ficha é também informativa já que não têm acesso a Internet. 
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Parceria Educativa – Agrupamento de Escolas de Aveiro/Estabelecimento Prisional de Aveiro  

FICHA DE LEITURA  

FORMANDO: __________________________________________________ 

INI ́CIO DA LEITURA: ___ / ___ / ___ FIM DA LEITURA: ___ / ___ / ___  

 
 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe é uma das sugestões de leitura para este mês. Esta ficha pode ser 
parcialmente realizada pelos formandos do B2 + B3 e na totalidade pelos formandos do Ensino Secundário. 

 
Contexto  
O romance Robinson Crusoe deu ao romance como género literário a estrutura que ainda hoje se associa a 
este género – o romance é uma narrativa de ficção de alguma extensão em que as personagens e a ação são 
representadas com algum nível de realismo. 

 
Daniel Defoe nasceu talvez entre 1659 e 1662 provavelmente em Londres 
onde também faleceu em 1731. Entre várias obras escreveu Robinson 
Crusoe publicado pela primeira vez em 1719.O romance teve enorme 
sucesso ainda durante a vida do autor. Robinson Crusoe é um 
Bildungsroman uma palavra alemã intraduzível. Bildung significa algo 
como “desenvolvimento” e “Roman” romance ou seja um romance em 
que uma personagem cresce, amadurece e se desenvolve. Na leitura que 
pretendemos que faça gostaríamos que tivesse sempre em mente que o 
tema das últimas semanas tem sido tráfico de seres humanos, escravatura 
e cativeiro. Leu um excerto de A Vida de Frederick Douglass Um Escravo 
Americano e alguns textos sobre escravatura moderna. 
Esta ficha divide-se em duas partes. Na primeira terá de identificar 

algumas informações sobre a obra. Na segunda deverá problematizar a questão de alteridade e escravatura 
para onde Robinson enviou e onde sempre manteve Friday.  
Parte 1 
 

 
 

 

CLC – UFCD 6 
Nível Secundário 

2019/2020 

PROPOSTA DE TRABALHO Nº 6 

Março, 2020  

CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

  
 

Nome 
_____________________________________________________ 

Data: ___ /____/_______ 

Núcleo Gerador 6:   Culturas de Urbanismo e Mobilidade         Urbanidade e Ruralidade 
Proposta de Trabalho nº 6 



 3 

TI ́TULO DO LIVRO: _______________________________________________________________________________________ 

AUTOR: ________________________________________________________________________________________________ 

EDITORA: ______________________________________________________________________________________________ 

PERSONAGEM/PERSONAGENS PRINCIPAL/PRINCIPAIS: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

PERSONAGEM/PERSONAGENS SECUNDÁRIO/SECUNDÁRIOS: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 BREVE RESUMO DA OBRA:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Parte 2 
Robinson Crusoe e Direitos Humanos - Debate 
Joseph Slaughter é um académico que escreve sobre literatura e direitos humanos em particular sobre as 
potencialidades para o debate dos direitos humanos no Bildungroman. No livro Human Rights Inc. o autor 
escreveu que Daniel Defoe apresentou um imaginário colonialista e redutor da ordem social e civil em que 
Friday podia ser um homem mas nunca lhe era dada personalidade. Friday apresenta pois potencial para ser 
um protagonista dos direitos humanos. (Human Rights Inc. página 52 – 53).  
 
Reflita sobre a forma como Robinson sempre tratou Friday e redija um texto sobre o potencial de Friday como 
protagonista de Direitos Humanos. Alguns exemplos de alteridade – noção de Robinson de que era superior – 
são: 
- Friday não é um nome próprio mas Robinson que se sentia superior em tudo a um homem de cor diferente 
da sua nem se dignou a dar-lhe um nome próprio Inglês e muito menos a aprender o nome original de Friday; 
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- Robinson não se interessa pelo nome verdadeiro de Friday, pela sua língua, pela sua cultura, pela sua 
religião... 
- Robinson entende que Friday devia ser cristão e impôs-lhe o Cristianismo; 
- Friday é um servo, praticamente um escravo. 
- A Declaração Universal de Direitos Humanos apresenta os seguintes direitos:  

Artigo 1º 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.  

Artigo 3º 
Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

Artigo 4º 
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as 
formas, são proibidos. 
 
Como pode então Friday ser protagonista de Direitos Humanos? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Atividade extra 

Em Inglês há uma expressão que sugere a importância de pensar, problematizar e 
criticar. É a seguinte Food for Thought.  
Problematize agora o seguinte – a sua professora de Inglês não gosta do romance Robinson Crusoe, não 
trabalha esta obra nas aulas, não vê adaptações cinematográficas nem televisivas nem lê nenhum texto que 
não critique o ponto de vista colonialista, imperialista e desumano que Robinson personifica. Que motivos 
terá para esta recusa?  O que faria se fosse professor? Como o faria? 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


