


GÊNERO TEXTUAL:

DESCRITORES:

 D21 Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao
mesmo fato ou ao mesmo tema.

 D12 Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
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Muito poderia ser dito acerca das belezas deste filme. Seja com relação à trama tocante,
sem jamais escorregar no sentimentalismo piegas; ou então sobre os belíssimos planos
fechados, capazes de causar sensações as mais diversas e que exprimem mais que palavras.
Prefiro, no entanto, dar ênfase à força dos personagens e à entrega dos atores, aspectos
capazes de arrepiar o espectador. Os protagonistas – o idoso Maruge e a professora Jane –
colocam a determinação como base para se operar mudanças e apontam a educação como a
ferramenta principal para isso.

Através de flashbacks bem situados, adentramos o passado de Maruge e somos
confrontados com a chocante realidade da luta pela liberdade da ex-colônia britânica. A
crueldade extrema e as condições mais desumanas foi o que Maruge encontrou nos campos
de detenção na década de 50, após ter tido sua esposa e filhos cruelmente assassinados. Veio
a liberdade para o Quênia, a vida continuou. O passado, porém, nunca foi de todo extinto e
permanece como uma ferida que dói, além de uma dívida histórica.

3



Uma Lição de Vida é a história de uma luta que atravessa gerações. A luta
de Maronge para superar seu passado, ir à escola e aprender a ler; a luta de
Jane pelo amor à educação; a luta diária das crianças em face das condições
precárias da escola, em que cinco alunos dividem uma carteira e tantos outros
estudam sentados no chão. Mas também, trata-se de uma inspiradora história
de conquista, portadora de uma verdade incontestável: “o aprendizado só
termina quando tivermos terra nos ouvidos”.
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Autor (a) da resenha

Objeto resenhado

Suporte da resenha

Objetivo de quem a 
produziu

Público a que se 
destina

1. A partir da leitura da resenha, preencha o quadro a seguir:
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2. A resenha apresenta um resumo do filme e comentários da autora sobre
esse filme. Circule os trechos que resumem o enredo do filme e grife os
trechos que apresentam comentários da autora sobre o objeto resenhado.
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3. Identifique a crítica negativa feita pela autora da resenha acerca do filme.
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