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As imagens utilizadas neste material foram retiradas

do acesso público Google. Em respeito a seus autores,

citamos os links para as fontes dos textos ou imagens,

uma vez que nossa finalidade, com essa publicação, é tão

somente educativa.



Mestra em Ensino de Humanidades (IFES), especialista em Estudos Linguísticos: linguística e ensino da língua materna

pela Universidade Federal do Espírito Santo (2004), graduada pela mesma universidade em Letras- Português e Literatura

de Língua Portuguesa (2003) e graduada em Pedagogia pela Faculdade Capixaba da Serra, MULTIVIX (2013).

Atualmente, é professora de língua portuguesa e literatura na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo

(SEDU). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Letras e Educação.

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (1986). Mestre e doutor em Linguística e Língua

Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista - UNESP. É professor do IFES - Instituto Federal do Espírito Santo,

lecionando no Ensino Médio, na Graduação e Pós-graduação. É docente permanente do Mestrado Profissional em

Humanidades e do Mestrado Profissional em Letras - Profletras, além de responder pelo curso de Letras a Distância.



Caro leitor,

Este e-book é parte da pesquisa intitulada “A leitura de mundo em humanidades: discutindo os

preconceitos com operações epilinguísticas na Educação de Jovens e Adultos”; apresentada ao Programa

de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades - PPGEH, do Instituto

Federal do Espírito Santo - IFES, campus Vitória, sob orientação do professor doutor Antônio Carlos Gomes.

Trata-se de uma coletânea de oficinas de leitura e produção escrita inspiradas no referencial freireano,

utilizando uma abordagem epilinguística, com o tema preconceitos.

Este é um produto educacional resultante de um trabalho com educandos da Educação de Jovens e Adultos

(EJA), que nas aulas de Língua Portuguesa, muitas vezes, demonstraram dificuldade para compreender e

apreender os sentidos implícitos e subentendidos nos textos.

Desejamos uma boa leitura e boas inspirações!

Os autores.
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LEITURA DE MUNDO, LEITURA CRÍTICA E LEITOR CRÍTICO

A leitura é tida como um desafio em todos os níveis de
ensino. Na EJA, quer a leitura seja de fruição ou não,
também enfrenta resistências, falta de incentivos e, ainda, a
concorrência com outros atrativos advindos do crescente
universo tecnológico. Entre a falta de tempo, o envolvimento
com as redes sociais e os apelos que emergem de fora dos
muros da escola; como incentivar a leitura e aguçar a
criticidade dos alunos sobre o que leem? Acreditamos que
podemos encontrar algumas respostas em Paulo Freire, que
imaginou “[...] um método de educação construído em cima
da idéia de um diálogo entre educador e educando, onde há
sempre partes de cada um no outro, não poderia começar
com o educador trazendo pronto, do seu mundo [...]”
(BRANDÃO, 1986, p. 21). 1
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Na concepção de Freire (2011a) o processo de aprendizado deve
consistir no entendimento analítico do ato de ler o mundo, antes
mesmo de ler a palavra, compreendendo o texto e o contexto. Pois
a

[...] compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na
decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita,
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A
leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade

da leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada
por sua leitura crítica implica as relações entre o texto e o
contexto”(FREIRE, 2011a, p. 19-20, grifos nossos). 11

LEITURA DE MUNDO, LEITURA CRÍTICA E LEITOR CRÍTICO



Nessa perspectiva, o autor destaca a importância da leitura
de mundo, uma leitura com visão ampla e crítica da
realidade, valorizando a cultura popular, na qual o educando
está inserido. E a partir dessa cultura, buscar e investigar
seus conhecimentos, aprofundando as concepções de uma
prática permanente de libertação; utilizando-se de um
método fundamentado numa proposta humanizadora e
libertadora, trabalhada em Círculos de Cultura por meio do
diálogo e da conscientização.

É significativo destacar que Freire (2011a) afirma que somos
capazes de ler o mundo antes de ler as palavras. Assim, pela
leitura interagimos, relacionamos e participamos da
sociedade em que estamos inseridos.

12
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O leitor crítico, a partir da leitura crítica feita do

mundo mais a leitura crítica feita da palavra,

exprime o seu pensamento, a sua compreensão

das palavras, no sentido de saber utilizá-las no

local próprio e de maneira correta. Essa tomada

de consciência crítica oferece informações novas

para o sujeito crítico fazer a escrita, a reescrita da

palavra.

Freire como a ação decisiva, absoluta do leitor

crítico. É o momento que o indivíduo se

apresenta como sujeito crítico, transformador

da realidade. E assim consciente, agindo

no mundo, reescrevendo esse mundo, vai se

conduzindo como sujeito histórico que

compreende além dos textos transformando

os seus contextos.

Dessa maneira, essa ação consciente no

mundo, “[...] prepara os homens, no plano da

ação, para a luta contra os obstáculos à sua

humanização” (FREIRE, 2017, p. 158). 13

LEITURA DE MUNDO, LEITURA CRÍTICA E LEITOR CRÍTICO

Fonte:https://ficcao.emtopicos.com/leitura-critica-textos-historias/



PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO 
POPULAR LIBERTADORA

Freire é para nossa pesquisa e para todas as modalidades
de educação uma referência, principalmente, na EJA, visto
que suas ideias, suas reflexões e suas práticas contrapõem
a uma educação tradicional, na maioria das vezes,
opressora, hegemônica e excludente. Ele está “[...]
absolutamente convencido de que a educação, como prática
da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação
crítica da realidade” (FREIRE, 1979a, p. 25). Freire pauta-se
em uma educação dialógica, democrática, conscientizadora,
de modo que todos os indivíduos estejam envolvidos
ativamente no processo educativo, sendo que “A educação e
a investigação temática numa concepção crítica de
educação constituem somente diferentes momentos do
mesmo processo” (FREIRE, 1979a, p. 33).

Fonte: https://medium.com/neworder/quem-dera-tiv%C3%A9ssemos-uma-gera%C3%A7%C3%A3o-paulo-freire-1adb8f23ea24
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A educação libertadora é aquela capaz de formar e
transformar verdadeiramente os educandos, uma
vez que eles aprendem unindo uma prática
dialética com a realidade, ou seja, prática com
teoria – práxis (ação dialógica, na qual refletem e
problematizam suas ações e relações com o
mundo para modificá-lo), sendo capazes de criar e
de transformar a realidade. Colaborando assim,
com a formação da conscientização, uma vez que
ela “[...] não pode existir fora da “práxis”, ou melhor,
sem o ato ação-reflexão” (FREIRE, 1979a, p. 26).

Para a pedagogia libertadora freiriana, o diálogo é
uma das categorias centrais de um ensino
humanizador e transformador, uma vez que “O
diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que
supõe a ação, tem de ser feito com os oprimidos,
qualquer que seja o grau em que esteja a luta por
sua libertação [...] (FREIRE, 2017, p. 72). E esses
“[...] nos vários momentos de sua libertação,
precisam reconhecer-se como homens, na sua
vocação ontológica e histórica de ser mais”
(FREIRE, 2017, p. 72).

Fonte: https://jozz.myportfolio.com/quem-tem-medo-de-paulo-freire 16
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O nosso ser mais é construído nesse processo
dialógico, o qual na influência recíproca e na partilha
de conhecimentos e mundos distintos, buscamos
uma educação humanizadora, reflexiva e com
ênfase na conscientização.

Portanto, conforme Freire (2017), é necessário que
eduquemos para a libertação, já que a educação
libertadora é aquela capaz de formar e transformar
verdadeiramente os indivíduos, à proporção que
aprendam unindo uma prática dialética, ou seja, a
prática com a teoria, criando e transformando a
realidade a partir da constante reflexão. E para
proporcionar tal libertação aos educandos da EJA e
uma maior reflexão do mundo com criticidade, é
necessário que todos os educadores, como no caso
dessa pesquisa, os de Língua Portuguesa, estejam
conscientes de que é preciso ir além de conteúdos
enrijecidos, muitas vezes focados na gramática, em
regras abstratas, sem problematizações e sem
coerência para os alunos.

Fonte: https://www.elo7.com.br/azulejo-decorativo-paulo-freire/dp/E4D44D
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Fonte: https://www.pensador.com/frase/OTE4OTQ2/
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PRECONCEITOS E EDUCAÇÃO

Fonte: https://www.picuki.com/media/2220238990296872935 (adaptado)
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O PROBLEMA É SER TRATADO COM DISCRIMINAÇÃO  



Há vários significados para o vocábulo “Preconceito” de
acordo com o contexto enunciativo. O dicionário online
de Português descreve a palavra preconceito como

Juízo de valor preconcebido sobre algo ou
alguém; prejulgamento. Opinião ou pensamento
acerca de algo ou de alguém, construída a partir
de análises sem fundamento, conhecimento nem
reflexão. Repúdio demonstrado ou efetivado
através da discriminação de grupos religiosos,
pessoas, ideias; refere-se também à sexualidade,
à raça, à nacionalidade etc.; intolerância: o
racismo, a xenofobia, a homofobia são tipos de
preconceito. Comportamento que demonstra esse
repúdio ou aversão. Convicção fundamentada em
crenças ou superstições; cisma. Forma de
pensamento em que uma pessoa chega a
conclusões que entram em conflito com os fatos
por os ter prejulgado (PRECONCEITO, 2018).

Percebemos que o preconceito está presente no nosso
dia-a-dia e que todo espaço onde houver relações
humanas é passível de haver relações preconceituosas.
Por isso, faz-se necessário trabalhar essa questão na
sala de aula, já que é um espaço onde há a
oportunidade do convívio com as diferenças.
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Segundo Freire (1996), “[...] virtudes como amorosidade,
respeito aos outros, tolerância, humildade, [...]”
(FREIRE, 1996, p. 136), entre outras, são fundamentais
para uma prática pedagógico-progressista, dado que

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes
sem o que a escuta não se pode dar. Se discrimino o
menino ou menina pobre, a menina ou o menino negro,
o menino índio, a menina rica: se discrimino a mulher, a
camponesa, a operária, não posso evidentemente
escutá-las e não as escuto, não posso falar com eles,
mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo
entendê-los. Se me sinto superior ao diferente, não
importa quem seja, recuso-me a escutá-lo ou escutá-la.
O diferente não é o outro a merecer respeito é um isto
ou aquilo, destratável ou desprezível (FREIRE, 1996,
p.136).

Fonte: https://www.educacaoformal.com.br/curso/extensao-universitaria-ead-em-educacao-em-direitos-humanos-240h/
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Portanto, ainda consoante Freire (1996) observamos de que maneira
“[...] o respeito às diferenças e obviamente aos diferentes exige de nós a
humildade que nos adverte dos riscos de ultrapassagem dos limites além
dos quais a nossa autovalia necessária vira arrogância e desrespeito
aos demais” (FREIRE, 1996, p. 137).

A ética, virtude humana, dita por Freire (1996) é a “[...] ética universal do
ser humano [...]” (FREIRE, 1996, p. 17)

[...] que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de
gênero, de classe. É por essa ética inseparável da prática educativa, não
importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos
lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é
testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. Na
maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, no modo como
citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos
[...] (FREIRE, 1996, p. 17-18).

Em suma, a ética que reconhece o outro e respeita-o nas suas
diferenças nunca deve se separar da prática educativa.



EPILINGUAGEM 
E 

ENSINO

Fonte: https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/variacao-linguistica/ 22



Para entendermos sobre a epilinguagem. Iniciamos com a
elucidação de Romero (2011) quanto à origem do epilinguismo. Tal
autora afirma que

A origem do conceito de epilinguismo é atribuída por Sylvain
Auroux (1989) ao linguista francês Antoine Culioli [...] [Esse
conceito revela que] A compreensão da atividade de linguagem
esbarra justamente nesta questão, que é dar conta de uma
racionalidade que, embora não passe pelo dizível – uma
racionalidade “inacessível”, portanto –, tem como ser
apreendida por meio das línguas, desde que se considerem as
reduções que necessariamente ocorrerão. O epilinguístico, nas
palavras de Claudine Normand, é o modo encontrado por
Culioli para explicar porque “há língua e de que maneira ela
funciona” [...] O epilinguístico, atividade interna não consciente,

[...](ROMERO, 2011, p. 152-154).

Fonte: https://images.app.goo.gl/BdNxCcieiDLozB5g6
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Segundo Rezende (2008),

Podemos dizer que a atividade epilinguística é sinônimo de linguagem e definir essa última como uma
atividade, um trabalho de representação, referenciação e equilibração. Defender que o estudo das línguas
deva ser feito em articulação com a linguagem é dar ênfase a um trabalho interno de montagem e
desmontagem de arranjos, significados ou valores (REZENDE, 2008, p. 97).

Nesse sentido, analisar a linguagem cogitando essas atividades internas de montagem e desmontagem de
arranjos, significados ou valores, induz-nos a pensar sobre como se dá o ensino da nossa Língua
Portuguesa, pois em sua maioria, esse ensino enfatiza atividades envolvendo a leitura e a escrita
(atividades linguísticas) bem como a descrição e a análise da língua (atividades metalinguísticas) sem
trabalhar sequer, em nenhum momento, com ações que incluem atividades epilinguísticas (operação sobre
a linguagem), o que pode excluir os sujeitos, no caso os alunos, no decorrer do aprendizado

Fonte: https://www.cpp.org.br/informacao/noticias/item/11648-cursos-gratuitos-para-professores-de-portugues-e-alunos-da-see

Fo
n

te
: 

h
tt

p
:/

/c
lin

gu
is

ti
co

s.
b

lo
gs

p
o

t.
co

m
/2

0
1

2
/0

5
/f

o
n

o
lo

gi
a

-n
a-

e
sc

o
la

.h
tm

l

24



Certamente a linguagem se utiliza como instrumento
de comunicação, certamente comunicamos por ela,
aos outros, nossas experiências, estabelecemos por
ela, com os outros, laços “contratuais” por que
interagimos e nos compreendemos, influenciamos os
outros com nossas ações relativas ao modo peculiar
de ver e sentir o mundo, com decisões consequentes
sobre o modo de atuar nele. Mas, se queremos
imaginar esse comportamento como uma “ação” livre e
ativa e criadora, suscetível de pelo menos renovar-se
ultrapassando as convenções e as heranças, processo
em crise de quem é agente e não mero receptáculo da
cultura, temos então que apreendê-la nessa relação
instável de interioridade e exterioridade, de diálogo e
solilóquio: antes de ser para a comunicação, a
linguagem é para a elaboração; e antes de ser
mensagem, a linguagem é construção do pensamento;
e antes de ser veículo de sentimentos, ideias,
emoções, aspirações, a linguagem é um processo
criador em que organizamos e informamos as nossas
experiências (FRANCHI, 2011, p. 55).

Assim, a linguagem “[...] permite antes a reflexão e o
pensamento [...]” (FRANCHI, 2011, p. 56), bem como a
organização das nossas ideias, a fim de
informarmos as nossas experiências.

Fonte: https://images.app.goo.gl/BJTgNFZeGhyibq74A
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Fonte: https://images.app.goo.gl/A6D6PhCXy7hYRJZJ8
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Você já sofreu preconceito racial ou 

presenciou alguém sofrendo? O fato 

de alguém ter outra cor de pele ou 

traços diferentes lhe incomoda? Por 

que em um país com tanta 

diversidade esse problema ainda 

persiste?

3027



Temática PRECONCEITO RACIAL

Falas e situações- significativas dos educandos 

sobre o tema

"Que cabelo ruim!”

“Fala aí, neguinho!”

“O racismo de hoje é menor com relação ao do passado.”

“Quando entro no supermercado de chinelo e boné, sou vigiado.”

“Um amigo meu já foi abordado pelos seguranças de um shopping por ser negro e 

estar vestido de um determinado modo.”

“Se notar a quantidade de alunos negros nessa sala de EJA de uma escola pública 

e de uma sala de escola particular, vai ser bem diferente.”

Problematização das falas

Por que a nossa sociedade é racista?

De onde vem esse racismo presente na nossa sociedade?

Vemos preconceitos em vários lugares da sociedade, onde?

Gênero Textual Conto “O caso da vara” – Autor: Machado de Assis

Duração 06 aulas (02 semanas)

Objetivos

Incentivar a leitura de um texto literário; instigar a imaginação; observar o que se

encontra nas entrelinhas de um texto; compreender os jogos de poderes existentes

na sociedade de determinada época e relacioná-los com os dias de hoje; observar

como o racismo era “gritante” e fazer uma análise de como está na

atualidade.

Objetivos praxiológicos
Identificar, refletir em torno da importância de combater o preconceito racial,

e propor meios de combater o racismo em todas as esferas sociais. 28



Temática PRECONCEITO RACIAL

Desenvolvimento

1º momento: explicação aos alunos de dois contextos distintos para entender a narrativa:

- O conto foi publicado pela primeira vez em 1891, três anos após a lei de abolição à escravatura – Lei Áurea.

- No início da narrativa, o narrador deixa claro que o que narrará aconteceu antes de 1850 (ano no qual foi

instaurada a Lei Eusébio de Queiróz que proibia o tráfico negreiro).

- Leitura partilhada (professora lendo, comentando e discutindo as partes da narrativa com os alunos).

- Divisão dos grupos para discutirem sobre o enredo da narrativa e sobre as questões histórico-sociais

articuladas à escrita de Machado de Assis. Após 15 minutos de discussão, cada grupo produzirá um texto com

os apontamentos relacionados à narrativa, o qual será compartilhado oralmente para a sala.

2º momento: a partir dos apontamentos de cada grupo, discussão mais densa do conto, adicionando mais

informações e reflexões às que eles evidenciaram, tornando mais transparente o processo de entendimento.

Perguntas como “Quem é o autor na época?”, “Se fosse escrito hoje, conforme a sociedade atual, como poderia

ser escrito?” poderiam ser respondidas, refletidas e trabalhadas para introduzir o próximo momento.

3º momento: após, cada grupo fará uma releitura do conto, adotando como foco narrativo uma das

personagens (Damião, João Carneiro, Sinhá Rita, Lucrécia) para explorar os distintos olhares advindos de

lugares pré-estabelecidos por uma sociedade escravocrata e apresentará para a turma para nova discussão e

reflexão a partir dessas novas narrativas.

4º momento: à medida que o tema for explorado, esperamos que os educandos reflitam e promo-
vam mudanças significativas ao seu redor que combatam o preconceito racial. 29



Vamos ler o conto?

Professor, nesse momento, pode
ocorrer as problematizações das falas
e situações-significativas com
educandos. E convidá-los para ler o
conto.

Aqui pode acontecer uma leitura
partilhada com os alunos, parando
para discutir partes da narrativa com
eles.

Fonte: https://images.app.goo.gl/z5VDs9zz9HA47ADLA

30



Fonte: https://www.todamateria.com.br/machado-de-assis/

Joaquim Maria Machado de Assis
nasceu na Chácara do
Livramento no Rio de Janeiro, no
dia 21 de junho de 1839. Escritor
brasileiro, um dos nomes mais
importantes da literatura do
século XIX. Escreveu poesias,
contos, e romances. Foi também
jornalista, teatrólogo, crítico de
teatro e crítico literário.

O grande escritor foi o
responsável por inaugurar o
Realismo, que teve como marco
inicial a obra "Memórias
Póstumas de Brás Cubas",
publicada em 1881.
Em 1896, fundou com outros
intelectuais, a Academia Brasileira
de Letras. Nomeado para a
cadeira n.º 23, tornando-se, em
1897, seu primeiro presidente,
cargo que ocupou até sua
morte.

Fonte: https://www.ebiografia.com/machado_assis/

Antes da leitura do conto, um pouco 

sobre o autor Machado de Assis:
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Damião fugiu do seminário às onze horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano, foi

antes de 1850. Passados alguns minutos parou vexado; não contava com o efeito que produzia nos olhos da

outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e

desandava, finalmente parou. Para onde iria? Para casa, não, lá estava o pai que o devolveria ao seminário,

depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais

tarde; uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas o

padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o

apresentou ao reitor:

Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor.

- Venha, acudiu este, venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira

grandeza é chã. Moço...

Tal foi a entrada. Pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado,

incerto, sem atinar com refúgio nem conselho; percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se

fixar em nenhuma. De repente, exclamou:

- Vou pegar-me com Sinhá Rita! Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do

seminário... Talvez assim...

Sinhá Rita era uma viúva, querida de João Carneiro; Damião tinha umas idéias vagas dessa situação e tratou

de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado, que só daí a alguns minutos é que lhe acudiu

a casa; era no Largo do Capim.
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- Santo nome de Jesus! Que é isto? bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa, onde estava reclinada.

Damião acabava de entrar espavorido; no momento de chegar à casa, vira passar um padre, e deu um

empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar espiou pela

rótula, a ver o padre. Este não deu por ele e ia andando.

- Mas que é isto, Sr. Damião? bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. Que vem fazer

aqui!

Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo, não era nada; ia explicar tudo.

- Descanse; e explique-se.

- Já lhe digo; não pratiquei nenhum crime, isso juro, mas espere.

Sinhá Rita olhava para ele espantada, e todas as crias, de casa, e de fora, que estavam sentadas em volta

da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os bilros e as mãos. Sinhá Rita vivia

principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às

pequenas que trabalhassem, e esperou. Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário;

estava certo de que não podia ser bom padre; falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse.

- Como assim? Não posso nada.

- Pode, querendo.

- Não, replicou ela abanando a cabeça, não me meto em negócios de sua família, que mal conheço; e então

seu pai, que dizem que é zangado!

Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado.

- Pode muito, Sinhá Rita; peço-lhe pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado,

por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me, se voltar para aquela casa.

-
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Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era

santa e bonita, disse-lhe ela; o tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia...

- Não nada, nunca! redargüia Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era a sua

morte.

Sinhá Rita hesitou ainda muito tempo; afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho.

- Meu padrinho? Esse é ainda pior que papai; não me atende, duvido que atenda a ninguém...

- Não atende? interrompeu Sinhá Rita ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não...

Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à casa do Sr. João Carneiro chamá-lo, já e já; e se não

estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado, e corresse a dizer-lhe que precisava muito de

lhe falar imediatamente.

- Anda, moleque.

Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao

moço que o Sr. João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como

ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz, rindo:

- Ande lá, seu padreco, descanse que tudo se há de arranjar.

Sinhá Rita tinha quarenta anos na certidão de batismo, e vinte e sete nos olhos. Era apessoada, viva,

patusca, amiga de rir; mas, quando convinha, brava como diabo. Quis alegrar o rapaz, e, apesar da situação,

não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam, ela contava-lhe anedotas, e pedia-lhe outras, que

ele referia com singular graça. Uma destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de

Sinhá Rita, que esquecera o trabalho, para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de uma

vara que estava ao pé da marquesa, e ameaçou-a:

-
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- Lucrécia, olha a vara!

A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência; se à noitinha a

tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena; era

uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão

esquerda. Contava onze anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não

interromper a conversação. Teve pena da negrinha, e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinhá

Rita não lhe negaria o perdão... Demais, ela rira por achar-lhe graça; a culpa era sua, se há culpa em ter

chiste.

Nisto, chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado, e olhou para Sinhá Rita, que não gastou

tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para

a vida eclesiástica, e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a

Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos; afinal,

abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar "pessoas estranhas", e em seguida afirmou que

o castigaria.

- Qual castigar, qual nada! interrompeu Sinhá Rita. Castigar por quê? Vá, vá falar a seu compadre.

- Não afianço nada, não creio que seja possível...

- Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela com certo tom insinuativo, tudo se há de

arranjar. Peça-lhe muito, que ele cede. Ande, Senhor João Carneiro, seu afilhado não volta para o seminário;

digo-lhe que não volta...

- Mas, minha senhora...

- Vá, vá.

-
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João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe

importava, em suma que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou outra qualquer coisa, vadio que

fosse, mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem

certeza do resultado; e, se este fosse negativo, outra luta com Sinhá Rita, cuja última palavra era

ameaçadora: "digo-lhe que ele não volta". Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com

a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava a Sinhá Rita eram de

súplica, mesclados de um tênue raio de censura. Por que lhe não pedia outra coisa? Por que lhe não

ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, à Tijuca, ou Jacarepaguá? Mas logo persuadir ao compadre que

mudasse a carreira do filho... Conhecia o velho; era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah! se o rapaz

caísse ali, de repente, apoplético, morto! Era uma solução - cruel, é certo, mas definitiva.

- Então? insistiu Sinhá Rita.

Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. Deus do céu! um

decreto do papa dissolvendo a Igreja, ou, pelo menos, extinguindo os seminários, faria acabar tudo em bem.

João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os três-setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era

encarregado de comandar a batalha de Austerlitz... Mas a Igreja continuava, os seminários continuavam, o

afilhado continuava cosido à parede, olhos baixos esperando, sem solução apoplética.

- Vá, vá, disse Sinhá Rita dando-lhe o chapéu e a bengala.

Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu à campanha. Damião

respirou; exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinhá Rita

puxou-lhe desta vez o queixo.

- Ande jantar, deixe-se de melancolias.

-
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- A senhora crê que ele alcance alguma coisa?

- Há de alcançar tudo, redargüiu Sinhá Rita cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando.

Apesar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita, e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao

jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem; e, para o

fim, voltou às pilhérias da manhã. A sobremesa, ouviu um rumor de gente na sala, e perguntou se o vinham

prender.

- Hão de ser as moças.

Levantaram-se e passaram à sala. As moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar café com

Sinhá Rita, e ali ficavam até o cair da noite.

As discípulas, findo o jantar delas, tornaram às almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia a todo esse

mulherio de casa e de fora. O sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão

alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros

minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou

uma modinha, ao som da guitarra, tangida por Sinhá Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim,

Sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era a tal que fizera rir

Lucrécia.

- Ande, senhor Damião, não se faça de rogado, que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito.

Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação, que serviam a diminuir o

chiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente de si, não esqueceu

Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para

acabar a tarefa. Não ria; ou teria rido para dentro, como tossia. 1337



Saíram as vizinhas, e a tarde caiu de todo. A alma de Damião foi-se fazendo tenebrosa, antes da noite . Que

estaria acontecendo? De instante a instante, ia espiar pela rótula, e voltava cada vez mais desanimado. Nem

sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar dois negros, foi à polícia pedir um

pedestre, e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a Sinhá Rita se a casa não teria

saída pelos fundos, correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria modo de

fugir para a Rua da Vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a

batina; se Sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha... Sinhá Rita dispunha

justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro.

- Tenho um rodaque do meu defunto, disse ela, rindo; mas para que está com esses sustos? Tudo se há de

arranjar, descanse.

Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho, com uma carta para Sinhá Rita. O negócio ainda

não estava composto; o pai ficou furioso e quis quebrar tudo; bradou que não, senhor que o peralta havia de ir

para o seminário, ou então metia-o no Aljube ou na presiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que

o compadre não resolvesse logo, que dormisse a noite, e meditasse bem se era conveniente dar à religião um

sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por

ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem, e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a

casa dele.

Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou ele. Sinhá

Rita mandou vir um tinteiro de chifre, e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta:

"Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais nos vemos". Fechou a carta com obreia, e deu-a ao

escravo, para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no

-
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capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela.

- Hão de ver para quanto presto! Não, que eu não sou de brincadeiras!

Era a hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os, todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só

Lucrécia estava ainda à almofada, meneando os bilros, já sem ver; Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a

tarefa não estava acabada, ficou furiosa, e agarrou-a por uma orelha.

- Ah! malandra!

- Nhanhã, nhanhã! pelo amor de Deus! por Nossa Senhora que está no céu.

- Malandra! Nossa Senhora não protege vadias!

Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora, e fugiu para dentro; a senhora foi atrás e agarrou-a.

- Anda cá!

- Minha senhora, me perdoe!

- Não perdôo, não.

E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo; a outra dizendo que

não, que a havia de castigar.

- Onde está a vara?

A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala Sinhá Rita, não querendo soltar a pequena,

bradou ao seminarista.

- Sr. Damião, dê-me aquela vara, faz favor?

Damião ficou frio... Cruel instante! Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado

apadrinhar a pequena, que por causa dele, atrasara o trabalho...

- Dê-me a vara, Sr. Damião!

-
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Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo o que

houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por Nosso Senhor...

- Me acuda, meu sinhô moço!

Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora

presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido; mas ele precisava tanto sair do seminário!

Chegou à marquesa, pegou na vara e entregou-a a Sinhá Rita.

Glossário:

Vexado: que foi humilhado; afrontado.

Atinar: Atinar: encontrar (durante busca); achar, descobrir.

Marquesa: espécie de sofá antigo, largo, com assentos de palha.

Ferrolho: trinco de ferro usado para fechar portas e janelas; tranca, tranqueta: porta sem ferrolho.

Rótula: grade de madeira de certas janelas e portas que deixa entrar luz e ar pelo intervalo das

ripas entrecruzadas de que é feita; gelosia.

Bilros: peça semelhante ao fuso, de metal ou madeira, para fazer rendas e artefatos de cabelo.

Brio: sentimento de amor-próprio; expressão de honra e dignidade; valor: o time teve

brio e obteve a vitória com determinação.

-
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Patusca: amigo de patuscadas; brincalhão.

Estúrdia: extravagante.

Trejeitos: gesto cômico, afetado e exagerado.

Chiste: propriedade daquilo que tem graça; comicidade.

Preâmbulo: discurso desconexo que não demonstra claramente um fato; conversa fiada.

Afiançar: responsabilizar-se por.

Ingente: muito grande, desmedido, enorme.

Acabrunhado: humilhado, envergonhado.

Galhofeiro: divertido; que age sem seriedade.

Pilhérias: graças, chistes, facécias, gracejos, piadas.

Rodaque: tipo de casaco masculino que se abotoa até à cintura e com abas ao redor do corpo;

sobrecasaca.

Aljube: cárcere, masmorra, prisão.

Obreia: folha fina de massa usada para pegar papéis.

Consternação: tristeza imensa e profunda; dor: no velório a consternação dos parentes estava explícita.

Nhanhã: é uma palavra tupi guarani que significa parente, próximo, ligado, semelhante.
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SUGESTÕES 

DE 

ATIVIDADES

1º momento: explicação de dois contextos distintos para a compreensão da

narrativa e leitura partilhada do conto “O caso da vara”, de Machado de Assis;

- após a leitura, reúnem-se em grupo e discutem sobre o enredo e as questões

histórico-sociais presentes nessa narrativa machadiana para produzirem um texto

com os apontamentos do grupo sobre o conto e apresentarem oralmente para a

turma.

2º momento: após apresentação de cada grupo, vamos aprofundar algumas ques

tões dessa narrativa com mais informações e reflexões com

o intuito de serem respondidas, refletidas e trabalhadas para introduzir o próximo
momento.

Professor(a), você pode abrir um debate interessante com as perguntas:

1. Quem é o autor na época?

2. Se esse conto fosse escrito hoje, conforme a sociedade atual, como poder
ia ser escrito?

3º momento: agora chegou o momento do seu grupo soltar a criatividade na

escrita e produzir a reescritura desse conto na visão de uma das seguintes

personagens: Damião, João Carneiro, Sinhá Rita, Lucrécia. Após a reescritura e

correção do texto. Reescrevê-lo e apresentá-lo para turma da forma que o grupo

achar melhor (leitura encenada, cada um do grupo lendo

uma parte, teatro) para nova discussão a partir dessas novas

narrativas. 1342



4º momento: debater com os alunos quais mudanças poderíamos

buscar para combater o preconceito racial?

Ainda sobre o conto, sugestões para refletir com os alunos:

1) Observamos a violência verbal, simbólica e física com Lucrécia no

conto. Como e com quem acontece esses tipos de violência nos dias

atuais?

2) Lucrécia lembra como uma criança era explorada antigamente. Você

acredita que há crianças sofrendo exploração infantil em pleno século

XXI? Quais medidas precisam ser tomadas para evitar que isso continue

acontecendo?

3) Hoje temos pessoas que se comportam como Damião na sociedade?

4) Se fosse você no lugar do Damião, daria a vara?

5) Damião tinha como convencer Sinhá Rita a não dar a vara?

6) Existem Sinhás Ritas no dia de hoje? Como são?

7) Alguém ou algum parente já vivenciou abuso no trabalho?

Professor(a), pode colocar os nomes
das personagens no quadro,
deixando cada grupo interagir e
escolher a que mais chamou
atenção. Caso mais de um
grupo demonstre interesse pela
mesma personagem deixe-o à
vontade para produzir a narrativa
com a personagem que mais se
identificou.

Professor(a), a apresentação em
grupo da reescritura pode ser feita
além da sala de aula como:
auditório, biblioteca, quadra, entre
outros.
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Professor(a), nesse momento de debate, pode ser

observado mudanças de falas, de atitudes dos

alunos com relação à temática preconceito racial.



Fonte: https://www.geledes.org.br/racismo-na-cabelereira/

Professor(a), aproveite para trabalhar com
propagandas. Essa campanha ao lado
apresenta uma série de depoimentos de
pessoas que foram vítimas de discriminação
racial no Brasil. Podemos também
aproveitar para discutir com os alunos se as
pessoas nascem racistas ou a educação que
eles recebem as tornam racistas?
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Fontre: https://www.geledes.org.br/racismo-na-cabelereira/

Analise e discuta sobre a campanha publicitária ao 

lado. Após análise e discussão, considere as seguintes 

afirmações:

I – Miriam Leitão sofreu preconceito e por isso fará um

debate sobre o tema.

II- O uso da crase está correto em “11 de Maio de 2006

às 10:00h”.

III- A palavra “BLITZ” é um estrangeirismo.

Pode-se afirmar que está (ao) correta(s):

a) I b) II e III c) II d) III e) I, II e III

Professor(a), além da reflexão dessa campanha 
publicitária, pode aproveitar e trabalhar com os alunos 

os conteúdos Crase e Estrangeirismo a partir dos 
exemplos da atividade acima e com outros exemplos 

trazidos pelos alunos e por você.
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DICAS DE
FILMES

Professor(a), os alunos, antes de assistirem
ao filme, podem escolher um e recriar
a sinopse dele pela observação da
capa. Após, podem apresentar a sua recriação
para a turma e dialogarem sobre as diferentes
interpretações. Por fim, lerem a sinopse
original e compararem com a que criaram.
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FILME: BIENVENUE À MARLY-

GOMONT

Direção: Julien Rambaldi (2016)

FILME: CORRA!

Direção: Jordan Peele (2017)

FILME: HISTÓRIAS CRUZADAS

Direção: Tate Taylor (2011)
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DICAS DE LIVROS

Fonte: https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/livros-
download.jpg?quality=70&strip=all
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ROMANCE: ÚRSULA

Autora: Maria Firmina dos Reis

Editora PUC Minas - 7ª edição

LIVRO: QUARTO DE DESPEJO

Autora: Carolina Maria de Jesus 

Editora Ática - 9ª edição

LIVRO: OLHOS D'ÁGUA

Autora: Conceição Evaristo

Editora Pallas - 1ª edição
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OFICINA 2:
PRECONCEITO 

SOCIAL
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Você já sofreu 
preconceito social?

Já presenciou alguém 
sofrendo? 

O fato de alguém ser 
mais ou menos 

favorecido 
economicamente lhe

afeta?

Fonte: https://images.app.goo.gl/WTGR7qyRLNBPNHgd9
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Temática PRECONCEITO SOCIAL

Falas e situações- significativas dos 

educandos sobre o tema

“Quando entro no supermercado de chinelo e boné, sou vigiado.”

“Algumas pessoas passam por mim e me olham achando que vou roubar.”

“É muito mais difícil uma pessoa como eu conseguir um trabalho hoje. Nas entrevistas de 

trabalho, as pessoas já te julgam por algumas características relacionadas a certa classe 

social: o seu tipo de roupa, o modo como fala, a sua cor.”

“Se um jovem de classe média alta é encontrado com drogas e isso aparecer no jornal, 

ele será chamado de estudante na manchete; agora se for um jovem pobre, ele será 

chamado de traficante, bandido, delinquente...”

“Eu já trabalhei limpando apartamentos. Minha patroa, muitas vezes, me oferecia seus 

sapados e roupas velhas e danificadas, achando que estava sendo uma grande caridosa, 

quando, na verdade, estava demonstrando que achava que, por ser mais pobre, eu 

deveria agradecer por ganhar qualquer coisa.”

Problematização das falas

O que vocês entendem e como vocês veem o preconceito social?

Onde presenciamos esse tipo de preconceito?

Quais fatores podem contribuir com o preconceito social?

Há relação entre o preconceito social e a mentalidade de classe média?
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Temática PRECONCEITO SOCIAL

Gênero Textual Tira e Charge

Duração 06 aulas (02 semanas)

Objetivos

Revisar o conceito de dos gêneros textuais que serão trabalhados nessa oficina;

Incentivar a leitura e a análise crítica da tira e das charges propostas;

Instigar a imaginação e a observação do que se encontra nas entrelinhas das charges;

Compreender as mensagens e as críticas feitas pelos cartunistas em uma nova leitura

crítica de mundo.

Produzir novas tiras e charges a partir dessas leituras críticas da realidade;

Produzir relatos com opinião sobre essa oficina e reescrevê-los após correção;

Reescrever as falas das tiras e das charges após correção.

Objetivos praxiológicos

Identificar, analisar o contexto e discutir sobre a relevância de combater o preconceito

social, e propor situações concretas de combate a essa forma de discriminação

independentemente da situação .
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Temática PRECONCEITO SOCIAL

Desenvolvimento

1º momento: Leitura da tira fatiada e junção coerente dela pelos discentes. Formação de

grupos para analisarem, discutirem e responderem às questões propostas sobre a tira,

tais como: explicação do contexto, dos personagens, das falas e da situação retratada;

produção escrita de novas falas e sobre ser um super herói.

2º momento: leitura e análise crítica das charges que demonstram cenas de

desigualdades sociais que remetem ao preconceito social. a partir dos apontamentos dos

alunos, houve uma discussão mais densa das charges, adicionando mais informações e

reflexões às que eles evidenciaram, tornando mais transparente o processo de

entendimento. Perguntas como O que leva as pessoas a praticarem preconceito social

com alguém? Por que em pleno século XXI ainda existem pessoas que se julgam

superiores a outras? Como é possível combater esse tipo de violência?

3º momento: reunião em grupos para analisar e responder questões relacionadas às

charges, seguido de produção escrita das falas presentes nas charges pelas perspectivas

e experiências de vida de cada sem que fugir do contexto apresentado.

4º momento: à medida que o tema for explorado, esperamos que os educandos reflitam

e promovam mudanças significativas ao seu

redor que combatam o preconceito social. 1354



DESCRIÇÃO DOS MOMENTOS DO PLANO ACIMA COM OS EXERCÍCIOS ABAIXO:

1) Explique o contexto, os personagens, as falas e a situação retratada nessa tira.

2) Recrie, pelo menos duas vezes, todas as falas dessa tira.

3) Se nos dois primeiros quadrinhos a personagem falasse “não sou” e “não tenho”, o que mudaria no sentido da história?

4) O que é ser invisível em nossa sociedade?

5) Se você fosse um super-herói, qual seria seu super poder?
Professor(a), após 

suscitar debate em grupo, 
pode promover uma “roda 

de conversa”, momento muito 
significativo e de aprendizado, 

para os alunos falarem o 
que compreenderam da tira 

e discutirem sobre as 
questões propostas 

respondidas.

1355
Fonte: https://www.leiaja.com/carreiras/2018/09/28/saiba-responder-questoes-envolvendo-charge-e-tirinhas/

Professor(a), pode entregar a tira recortada a cada estudante e solicitar que identifique a 

sequência da estrutura coesiva apresentada na tira. Após, cada um pode localizar entre eles a 

sequência lógica formada, analisar as imagens e falas de cada parte, e,  a partir disso, formarem 

grupos para refletirem e debaterem sobre as seguintes questões:



2º momento: ainda sobre essa temática, apresentamos quatro charges, por meio de slides, a fim de iniciar

as reflexões a partir da linguagem verbal e não-verbal.
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Professor(a), após a observação e análise de cada charge, você pode abrir um debate a partir das

seguintes questões:

1) O que leva as pessoas a praticarem preconceito social com alguém?

2) Por que em pleno século XXI ainda existem pessoas que se julgam superiores?

3) Como é possível combater esse tipo de violência?

3º momento: Após observarem, analisarem e debaterem as charges, resolvam às questões seguintes:

1) Expliquem sobre cada charge.

2) Em dupla escolham, pelo menos duas charges, e reescreva-as reunindo a linguagem verbal e não

verbal em uma narrativa, criando o contexto e outros elementos que forem necessários. Professor(a), essa

atividade é uma boa alternativa para os alunos trabalharem e refletirem sobre a língua(gem).

4º momento: professor(a), pode ser suscitada uma discussão sobre o tema estudado nessa oficina

que pode auxiliar na observação de mudanças de falas, de atitudes dos alunos na questão de

combate ao preconceito social.
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OFICINA 3:
PRECONCEITO 

DE 
GÊNERO

Fonte: http://site.veracruz.edu.br/blogs/8ano2017/2017/11/22/preconceito-inconsciente/ 58



Você sabe o que é

preconceito de gênero? Já

sofreu, já ouviu relatos de

alguém ou já presenciou

alguém sofrendo esse tipo
de preconceito?
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Temática PRECONCEITO DE GÊNERO

Falas e situações- significativas 

dos educandos sobre o tema

“Fulana virou mãe solteira.”

“Iiiiih, só podia ser mulher!”,

“Ela apanhou porque mereceu. Bem feito!”;

“Mulher no trânsito é um problema sério”;

“Quando éramos crianças, nos ensinaram que meninas devem assistir certos tipos de desenhos e

meninos outros. Talvez isso esteja mudando hoje, mas, naquela época, não tinha tantos desenhos

“de menina” em que as personagens não eram um modelo estereotipado desse gênero. Os meninos

crescem assistindo na tela personagens poderosos que conseguem o que querem. Isso não

acontecia, na maior parte das vezes, com as meninas.”

Problematização das falas
Por que, em pleno século XXI, existe discriminação de gênero?

Como o machismo pode ser combatido?

Gênero Textual Crônica, Fábula, Poema e Música.

Duração 06 aulas (02 semanas)

Objetivos

Ler e refletir sobre a temática abordada nos gêneros textuais estudados; observar as características

de cada gênero textual analisado; interpretar os textos; reescrever

conto, fábula e texto poético a partir das reflexões feitas.
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Temática PRECONCEITO DE GÊNERO

Objetivos praxiológicos
Identificar, refletir e discutir como combater o preconceito de gênero a partir das problematizações das falas e

das vivências dos estudantes; e propor formas de combater esse tipo de preconceito em nossa sociedade.

Desenvolvimento

1º momento: reflexão e problematização das falas; revisão dos gêneros textuais abordados nesta oficina com

características e exemplos.

2º momento: apresentação do conto "Conto de fadas da mulher moderna", de Luis Fernando Veríssimo e da

fábula "A galinha reivindicativa", de Millôr Fernandes pelo data show para leitura silenciosa e após leitura oral

dos alunos que quisessem fazê-la; análise oral do conto, comparação com conto de fada tradicional, da fábula

observando as características presentes nela, a moral. Interpretação desses dois textos, produção escrita e

atividades envolvendo a reflexão da língua.

3º momento: slide com a música Tieta e som para os alunos lerem e ouvirem melodia da canção; análise oral

de partes dela e relação com a temática da oficina; leitura do poema "Mulher de Respeito, de Angélica Freitas,

reflexão sobre ele e relação com a música; interpretação e atividades de linguagem envolvendo-os.

4º momento: a partir das respostas dos alunos em algumas questões e da observação dos comportamentos

em sala de aula, esperamos que ao refletirem, discutirem sobre a temática, tenham mudanças nas falas, nas

atitudes e consciência de que o preconceito de gênero ainda é forte em nossa sociedade patriarcal.
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Fonte: https://juntas.geledes.org.br/o-que-e-igualdade-de-generos/

Professor(a), antes das leituras dos textos,

pode iniciar problematizando as falas e

discutindo com os alunos:

1. Por que, em pleno século XXI, existe

diferença de gênero?

2. Como o machismo pode ser combatido?
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CONTO DE FADAS DA MULHER MODERNA

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, 

independente e cheia de auto estima que, enquanto 

contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso

lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades 

ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o 

seu colo e disse:

- Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma 

bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta 

rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos 

casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe 

poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu 

jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e 

viveríamos felizes para sempre...

... E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã 

à sautée, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e 

de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: 

Eu hein?... nem morta!

Luis Fernando Veríssimo

Fonte: https://www.ebiografia.com/luis_fernando_verissimo/

Sobre Luis Fernando Veríssimo

Luis Fernando Verissimo

(1936) é um escritor

brasileiro. Famoso por suas

crônicas e contos de humor,

é também jornalista,

tradutor, roteirista de

programas para televisão e

músico.

Nasceu em Porto Alegre (RS), no dia 26 de setembro

de 1936. Viveu parte de sua infância nos Estados

Unidos, época em que seu pai lecionou literatura

brasileira nas universidades de Berkeley e de

Oakland, entre 1941 e 1945.

Primeiros Livros: Em 1973, Luis Fernando Verissimo

publicou O Popular, uma coletânea de textos já

publicados nos jornais
onde trabalhou.

Fonte: https://educador-antenado.fandom.com/pt-
br/wiki/Sequ%C3%AAncia_did%C3%A1tica:_%22Conto_de_fadas_para_mulheres_modernas%22
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Fábula: A GALINHA REIVINDICATIVA

Em certo dia de data incerta, um galo velho e uma galinha nova
encontraram-se no fundo de um quintal e, entre bicada e outra,
trocaram impressões sobre como o mundo estava mudado. O
galo, porém, fez questão de frisar que sempre vivera bem, tivera
muitas galinhas em sua vida sentimental e agora, velho e
cansado, esperava calmamente o fim de seus dias.

-- Ainda bem que você está satisfeito – disse a galinha – E
tem razão de estar, pois é galo. Mas eu galinha, posso estar
satisfeita? Não posso. Todo dia pôr ovos, todo semestre chocar
ovos, criar pintos, isso é vida? Mas agora a coisa vai mudar.
Pode estar certo de que vou levar uma vida de galo, livre e feliz.
Há já seis meses que não choco e há uma semana que não
ponho ovo. A patroa se quiser que arranje outra para esses
ofícios. Comigo não, violão!

O velho galo ia ponderar filosoficamente que galo é galo e
galinha é galinha e que cada ser tem sua função específica na
vida, quando a cozinheira, sorrateiramente, passou a mão no
pescoço da doidivanas e saiu com ela esperneando, dizendo
bem alto: -- “A patroa tem razão: galinha que não choca nem põe
ovo só serve mesmo é pra panela”!

MORAL: Um trabalho por jornada mantém a faca afastada.

Millôr Fernandes. Fábulas Fabulosas, editora nórdica.

Millôr Fernandes
(1923-2012) foi um

desenhista,

humorista, tradutor,

escritor e dramaturgo

brasileiro. Era um

artista com múltiplas

funções. Escreveu

colunas de humor
para as revistas

Millôr deu o nome de “Poste-Escrito” ao

conjunto de frases, versos, textos inteligentes

e engraçados. A página fez sucesso imediato
e acabou por virar uma coluna fixa na revista.

Além de seu espírito provocador, Millôr tinha

uma grande capacidade de criar aforismos e

suas ilustrações estavam repletas de
humor e criatividade.
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VOCABULÁRIO:

doidivanas – imprudente, adoidava

específico – próprio

filosoficamente – com razões, com motivos

frisar – realçar, destacar

função – encargo, dever

jornada – duração do trabalho diário

oficio – trabalho, ocupação

trocar impressões - trocar idéias, trocar opiniões

sorrateiramente – disfarçadamente, manhosamente

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1) Em quais aspectos a fábula e o conto
se aproximam?

2) E em quais aspectos essa fábula e o conto
se distanciam?

3) Como essa fábula ou esse conto poderia

ser reescrito conforme a realidade de

hoje? Escolha um dos dois e faça a sua

reescritura.

Fonte: https://www.tribunapr.com.br/mais-pop/a-
influencia-dos-contos-de-fadas-nas-mulheres/

1365
Fonte: https://armazemdetexto.blogspot.com/20

18/11/fabula-galinha-reivindicativa-millor.html

https://armazemdetexto.blogspot.com/20


Faça uma releitura da fábula, reflita e responda às

seguintes questões:

1) As personagens das fábulas têm a característica da

personificação, figura de linguagem que consiste nos seres

em geral apresentarem atributos humanos. Cite o fragmento

do texto que exemplifica o galo e a galinha com ações

humanas. Aproveite e acrescente qual representação

humana tem o galo e a galinha nessa fábula.

2) O fato de o galo ser velho e de a galinha ser nova

influencia o desenrolar da fábula?

3) O pretérito mais que perfeito significa uma ação acabada.

Portanto, o que o velho galo quis dizer com o fragmento

"tivera muitas galinhas"? Será que ele tem muitas galinhas

ao seu redor?

4) A conjunção mas indica oposição de ideias. A que ideias a

galinha estava se opondo quando disse "(…) Mas eu,

galinha, fêmea da espécie, posso estar satisfeita?"

5) A galinha dessa fábula pode ser vista como uma mulher

feminista? Por quê?

6) Cite duas linguagens coloquiais da galinha para o galo.

7) Qual a diferença do adjetivo velho durante a narração: "um

galo velho" e "o velho galo"?

8) Pela fim da fábula, galo e patroa estão em concordância

em relação às funções de uma galinha? Explique.
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Sobre Caetano Veloso

Tieta
Caetano Veloso

Todo dia é o mesmo dia
A vida é tão tacanha
Nada novo sob o sol
Tem que se esconder no escuro
Quem na luz se banha
Por debaixo do lençol...
Nessa terra a dor é grande
A ambição pequena
Carnaval e futebol
Quem não finge
Quem não mente
Quem mais goza e pena
É que serve de farol...
Existe alguém em nós
Em muitos dentre nós
Esse alguém
Que brilha mais do que
Milhões de sóis
E que a escuridão
Conhece também...
Existe alguém aqui
Fundo no fundo de você
De mim
Que grita para quem quiser ouvir

Quando canta assim...

Toda noite é a mesma noite
A vida é tão estreita
Nada de novo ao luar
Todo mundo quer saber
Com quem você se deita
Nada pode prosperar...
É domingo, é fevereiro
É sete de setembro
Futebol e carnaval
Nada muda, é tudo escuro
Até onde eu me lembro
Uma dor que é sempre igual...
Existe alguém em nós
Em muitos dentre nós
Esse alguém
Que brilha mais do que
Milhões de sóis
E que a escuridão
Conhece também...
Existe alguém aqui
Fundo no fundo de você
De mim
Que grita para quem quiser ouvir
Quando canta assim...
Êta!
Êta, êta, êta
É a lua, é o sol é a luz de tiêta
Êta, êta!...(2x)

Caetano Emanuel Vianna

Teles Veloso nasceu em

Santo Amaro da

Purificação, na Bahia, no

dia 07 de agosto de

1942. músico brasileiro, um

dos criadores do Movimento

Tropicalista no Brasil, sendo

um dos músicos mais

influentes do país. Criou e
cantou canções de destaque como “Sozinho”

(intérprete), “Leãozinho”, “Você é Linda” e

"Sampa”. Em 1960, passou a cantar com sua

irmã Maria Bethânia, em bares de Salvador.

Ingressou na Faculdade de Filosofia da

Universidade Federal da Bahia.

Fonte: https://www.ebiografia.com/caetano_veloso/
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Sobre Angélica Freiras

POEMA: “MULHER DE RESPEITO”,
DE ANGÉLICA FREITAS

mulher de respeito

diz-me com quem te deitas
angélica freitas

Fonte: https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=03222

ANGÉLICA FREITAS

nasceu em 1973, em

Pelotas, no Rio Grande do

Sul. Publicou Rilke shake,

em 2007, e Um útero é do

tamanho de um punho, em

2012 (Cosac Naify),

reeditado pela Companhia

das Letras em 2017. Sua

obra já foi traduzida na

Argentina, na Espanha, no

México, nos Estados

Unidos, na Alemanha e na

França.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1) Após lermos e refletirmos sobre a composição “Tieta”, de 

Caetano Veloso e o poema “Mulher de Respeito”, de Angélica 

Freitas, como poderia ser reescrito os 6 primeiros versos da 2ª 

coluna da canção? O que mudaria em relação ao poema?

2) Tanto a música quanto o poema fazem intertextualidade 

com um provérbio popular. Qual seria? O que ele significa?

3) Identifique nos provérbios populares a seguir, o papel 

retratado pelas mulheres:

A) À mulher casada o marido lhe basta.

B) Do homem a praça, da mulher a casa.

C) Formosura de mulher não enriquece o homem.

D) Homem velho e mulher nova, ou corno ou cova.

E) A mulher e o vinho tiram o homem do seu juízo.

4) Você considera esses ditados populares preconceituosos? 

Por quê? 13

Fonte: https://www.polemicaparaiba.com.br/brasil/a-igualdade-de-genero-como-pauta-
politica-rui-leitao/
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Releia o poema "Mulher de Respeito", 

observando-o com mais atenção e responda:

5) Qual significado teria o nome da "Angélica Freitas" 

escrito com iniciais maiúsculas e o nome "angélica freitas" 

redigido com iniciais minúsculas no segundo verso do 

poema?

6) Podemos entender com o primeiro verso que a 

personagem está sendo questionada. Esse questionamento 

pode está sendo feito por quem? Você concorda com ele? 

Justifique.

7) Se fôssemos reescrever o verso "diz-me com quem te 

deitas" na linguagem coloquial, cotidiana como ele ficaria?

8) Que sentido a expressão do título "de respeito" nos 

remete e qual relação essa expressão tem no poema.

9) Se mudássemos o gênero nesse poema, como ele 

poderia ser escrito? Permaneceria a mesma ideia do 

gênero feminino? Explique.

13

Fonte: https://nossacausa.com/por-que-precisamos-falar-sobre-genero-na-escola/
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Pesquise sobre a igualdade de direitos e

oportunidades entre todos. Encontre biografias de

mulheres que revolucionaram a história.

Depois, apresente para a turma.

Fonte: https://sites.google.com/site/bertholdtenglish2013/othello-final

1371

SUGESTÕES DE ATIVIDADES



DICAS
DE

FILMES
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FILME: ESTRELAS ALÉM DO TEMPO

Direção: Theodore Melfi (2016)

FILME: ADORÁVEIS MULHERES

Direção: Greta Gerwig (2019)
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Fonte: https://factoagencia.wordpress.com/2016/04/14/voce-sabe-o-que-e-o-preconceito-linguistico/



Existe prestígio social nos regionalismos?

Por que algumas pessoas ainda sofrem

com isso em um país tão diverso quanto
o nosso?

1375

Fonte: http://observatoriojirau.com.br/2018/04/04/preconceito-linguistico/

Você tem preconceito linguístico? Já sofreu

com o preconceito linguístico? O fato de

alguém falar diferente de você incomoda?



Temática PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Falas e situações- significativas 

dos educandos sobre o tema

“Sou do Sul do país e sofri preconceito de alguns colegas da sala pelo meu jeito de falar, meu sotaque.”

“Minha mãe já me disse que falando dessa forma (com o português errado) eu não vou chegar em

nenhum lugar na vida.”

Problematização das falas
Por que há prestígio social em algumas falas e desprestígio em outras?

Apesar do Brasil ser um país tão diverso, por que o preconceito linguístico ainda persiste?

Gênero Textual Conto e Canção

Duração 06 aulas (02 semanas)

Objetivos

Responder às perguntas do início da oficina e às problematizações de falas refletindo sobre como há

preconceito linguístico em nosso país; ler, interpretar oralmente o conto "Nóis mudemo" e debater como

a falta de respeito em relação à variação linguística acontece dentro do ambiente escolar e pode

prejudicar a permanência na escola; refletir sobre a importância das variações linguísticas; ouvir a

canção "Cuitelinho", interpretá-la, analisar a questão da variação e da concordância verbal e nominal,

resolver atividades de reescritura e operação com a linguagem; identificar o meme e recriar sua

linguagem verbal; produzir, em grupo, um dicionário linguístico a partir da pesquisa das variedades

linguísticas das cinco regiões do nosso país no Laboratório de Informática e apresentar para a turma.
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Temática PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Objetivos praxiológicos
Identificar e debater a importância de combater o preconceito linguístico; propor medidas de combate a essa

forma de discriminação presente em nosso meio.

Desenvolvimento

1º momento: discussão a partir das respostas às perguntas e problematizações de falas envolvendo a

temática; leitura do conto "Nóis mudemo", de Fidêncio Bogo, refletindo sobre a importância de entender e

respeitar as variações linguísticas existentes em nosso país; refletir com os alunos como essas variações têm

sido trabalhadas em nosso escola a partir do que lemos no conto, observar exemplos de memes sobre a

temática e recriar a sua linguagem verbal.

2º momento: apresentar a letra da canção "Cuitelinho" pelo slide e ouvi-la na voz de Nara Leão, observando

as variações linguísticas presentes nessa canção; interpretação de questões referentes à canção e resolução

de atividades de linguagem envolvendo concordância verbal e nominal, reescrita de fragmentos dessa canção

e produção de cartas para situações diferentes.

3º momento: pesquisa das variações linguísticas em cada região do Brasil; produção de um Dicionário de

Regionalismo no Laboratório de Informática e apresentação desse dicionário para a turma.

4º momento: observar mudanças significativas nas atitudes, nas falas em relação à temática, nos exemplos

trazidos da vivência em casa, no trabalho e nas interações dos alunos em sala de aula que demonstram o

entendimento deles sobre a relevância de combatermos o preconceito linguístico ainda muito presente em

nosso meio, apesar de vivermos em um país imenso e que abriga muitas variações linguísticas.
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Conto: "Nóis Mudemo"

O ônibus da Transbrasiliana deslizava manso pela 

Belém-Brasília rumo ao Porto Nacional.

Era abril, mês das derradeiras chuvas. No céu, uma 

luazona enorme pra namorado nenhum botar 

defeito. Sob o luar generoso, o cerrado verdejante 

era um presépio, todo poesia e misticismo.

As aulas tinham começado numa segunda-feira. Escola 

de periferia, classes heterogêneas, retardatários. Entre 

eles, uma criança crescida, quase um rapaz.

- Por que você faltou esses dias todos?

- É que nóis mudemo onti, fessora.

Nóis veio da fazenda.

Risadinhas da turma.

- Não se diz “nóis mudemo” menino!

A gente deve dizer: nós mudamos, tá?

- Tá fessora!

Fonte: https://fidenciobogo.blogspot.com/2015/05/oracao-do-amanhecer.html?m=0

1378

Sobre Fidêncio Bogo

Fidêncio Bogo era

catarinense de Rio

do Oeste, Alto Vale do Itajaí,

Santa Catarina, onde

nasceu em 12 de maio de

1931, neto de italianos e

filho dos colonos Frederico

Bogo e Ermínia Demarchi.

Morreu em 13 de abril de em Palmas (TO). Com a

criação do Estado do Tocantins (TO), o emérito

professor Fidêncio Bogo foi nomeado membro do

Conselho Estadual de Educação, de 1989 a 1995; e

membro da comissão de implantação da

Universidade do Tocantins (Unitins), isso ainda na

capital provisória, Miracema. Mais tarde, foi diretor

de educação junto à Prefeitura de Palmas.

Como escritor, publicou "Aprendizagem", "Poesia

Um", "O Quati e Outros Contos", "Coluna Presta",

"Minha Escola", "Escola de Vida" e "Noções de

Teoria da Literatura".
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No recreio as chacotas dos colegas: Oi, nóis mudemo! Até amanhã, nóis mudemo!

No dia seguinte, a mesma coisa: risadinhas, cochichos, gozações.

- Pai, não vô mais pra escola!

- Oxente! Módi quê?

Ouvida a história, o pai coçou a cabeça e disse:

- Meu fio, num deixa a escola por uma bobagem dessa! Não liga pras gozações da mininada!

Logo eles esquece.

Não esqueceram.

Na quarta-feira, dei pela falta do menino. Ele não apareceu no resto da semana, nem na segunda-feira 

seguinte. Aí me dei conta de que eu nem sabia o nome dele. Procurei no diário de classe e soube que se 

chamava Lúcio – Lúcio Rodrigues Barbosa. Achei o endereço.

Longe, um dos últimos casebres do bairro. Fui lá, uma tarde. O rapaz tinha partido no dia anterior para casa 

de um tio, no sul do Pará.

-É, professora, meu tio não aguentou as gozações da mininada. Eu tentei fazê ele continuá, mas não teve 

jeito. Ele tava chateado demais. Bosta de vida! Eu devia di tê ficado na fazenda coa famia. Na cidade nóis

não tem veis. Nóis fala tudo errado.

Inexperiente, confusa, sem saber o que dizer. Engoli em seco e me despedi.

O episódio ocorrera há dezessete anos e tinha caído em total esquecimento, ao menos de minha parte.

Uma tarde, um povoado à beira da Belém-Brasília, eu ia pegar o ônibus, quando alguém me chamou.
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Olhei e vi, acenando para mim, um rapaz pobremente vestido, magro, com aparência doentia.

-O que é, moço?

-A senhora não se lembra de mim, fessora?

Olhei para ele, dei tratos à bola. Reconstitui num momento meus longos anos de sacerdócio, digo de 

magistério. Tudo escuro.

-Não me lembro não, moço. Você me conhece? De onde? Foi meu aluno? Como se chama?

Para tantas perguntas, uma resposta lacônica:

-Eu sou “Nóis mudemo”, lembra?

Comecei a tremer.

-Sim, moço. Agora lembro. Como era mesmo o seu nome?

-Lúcio – Lúcio Rodrigues Barbosa.

- 0 que aconteceu? Ah! Fessora! É mais fácil dizê o que não aconteceu. Comi o pão que o diabo amasso. E 

êta diabo bom de padaria! Fui garimpeiro. Fui boia-fria, um “gato” me arrecadou e levou num caminhão 

pruma fazenda no meio da mata. Lá trabaiei como escravo, passei fome, fui baleado quando conseguir fugi. 

Peguei tudo quando é doença. Até na cadeia já fui pará. Nóis ignorante as veis fais coisa sem querê fazê. A 

escola fais uma farta danada. Eu não devia tê saído daquele jeito, fessora, mais não aguentei as gozação 

da turma. Eu vi logo que nunca ia consegui falá direito. Ainda hoje não sei.

-Meu Deus!
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Aquela revelação me virou pelo avesso. Foi demais para mim. Descontrolada, comecei a soluçar 

convulsivamente. Como eu podia ter sido tão burra e má? E abracei o rapaz, o que restava do rapaz que me 

olhava atarantado.

O ônibus buzinou com insistência.

- O rapaz afastou-me se si suavemente.

- Chora não, fessora! A senhora não tem cura.

Como? Eu não tenho culpa? Deus do céu!

Entrei no ônibus apinhado. Cem olhos eram cem flechas vingadoras apontadas para mim. O ônibus partiu. 

Pensei na minha sala de aula. Eu era uma assassina a caminho da guilhotina.

Hoje tenho raiva da gramática. Eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos... Super usada, mal usada, 

abusada, ela é uma guilhotina dentro da escola. A gramática faz gato e sapato da língua materna, a língua 

que a criança aprendeu com seus pais e irmãos e colegas – e se torna o terror dos alunos. Em vez de 

estimular e fazer crescer, comunicando, ela reprime e oprime, cobrando centenas de regrinhas estúpidas para 

aquela idade.

E os lúcios da vida, os milhares lúcios da periferia e do interior, barrados nas salas de aula:

“Não é assim que se diz, menino!” Como se o professor quisesse dizer: “Você está errado! Os seus pais 

estão errados! Seus irmãos e amigos e vizinhos estão errados! A certa sou eu! Imite-me! Copie-me! Fale 

como eu! Você não seja você! Renegue suas raízes! Diminua-se ! Desfigure-se! Fique no seu lugar!

Seja uma sombra!”

E siga desarmado para o matadouro da vida...
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1º momento: explicar aos alunos sobre norma-

padrão e não-padrão. Pedir para que eles

identifiquem no texto "Nóis Mudemo" algumas

partes em que o autor utilizou essas duas

linguagens.

2º momento: Refletir a partir do trecho a seguir a

forma como a escola tem trabalhado com a

variação linguística "Hoje tenho raiva da

gramática. Eu mudo, tu mudas, ele muda, nós

mudamos... Super usada, mal usada, abusada, ela

é uma guilhotina dentro da escola."

3º momento: Apresentar o gênero meme para

a turma, depois de debater sobre o assunto

tratado, incentivar os discentes a recriarem a parte

verbal desse gênero.

Professor(a), com esse texto é
possível debater sobre a norma padrão e o
preconceito linguístico.

Fonte: http://www.itabirito.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Bloco-de-Atividades-Pedag%C3%B3gicas-
9%C2%BA-ANO.pdf

82



CANÇÃO de domínio público

Cuitelinho

Cheguei na beira do porto

Onde as ondas se espáia

As garça dá meia volta

E senta na beira da praia

E o cuitelinho não gosta

Que o botão de rosa caia, ai, ai, ai

Aí quando eu vim de minha terra

Despedi da parentaia

Eu entrei no Mato Grosso

Dei em terras paraguaia

Lá tinha revolução

Enfrentei fortes bataia, ai, ai, ai

A tua saudade corta

Como aço de navaia

O coração fica aflito

Bate uma, a outra faia

Os óio se enche d`água

Que até a vista se atrapaia, ai, ai, ai

Fonte: http://jundiagora.com.br/cancoes-todos/
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SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES

- Leia a canção "Cuitelinho" atentamente e responda às questões:

1) Qual a temática da letra dessa canção?

2) Pela leitura dessa, o que seria "cuitelinho"? Quais outras palavras

poderiam ser o título dessa canção sem prejudicar o contexto?

3) Ao relermos os versos de 9 a 12, deparamo-nos com qual fato histórico

apresentado neles?

4) A palavra que resume o conteúdo da canção é saudade. Que outras

palavras estão associadas a ela?

5) O que significa a expressão "Bate uma, a outra faia" no texto?

6) Quais outras palavras poderiam substituir os seguintes versos:

"Cheguei na beira porto/ Onde as onda se espaia/ As garça dá meia-volta/

E senta na beira da praia".

Professor(a), essas sugestões de
atividades estão relacionadas à
interpretação e reflexão da
linguagem. 1384



SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES

1º momento: Pedir ao alunos que reescrevam a letra da música, 

adequando-a ao português padrão.

2º momento: Retirar partes do texto para trabalhar com concordância

verbal e nominal, como por exemplo: fortes bataia, as ondas se espáia etc

3º momento: Solicitar aos discentes que escrevam uma carta para um

amigo e outro texto para reclamar sobre um defeito de um produto

observando a mudança da linguagem para os dois tipos de textos.

Professor(a), o objetivo dessas atividades é
levar os alunos a entenderem a existência de
variações no uso da língua
Portuguesa decorrentes de fatores
diversos: geográficos, sociais, profissionais,
culturais e situacionais.
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SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES

1º momento: explicar aos alunos o gênero verbete.

2º momento: dividir a sala em 5 grupos e distribuir o nome das regiões

do Brasil. Cada grupo deverá pesquisar sobre os falares dessas regiões

e elaborar um pequeno dicionário com pelo menos 10 verbetes.

3º momento: levar a turma para o laboratório de informática para que

eles montem o dicionário e depois os grupos devem compartilhar e

apresentar para os demais colegas.

Elaboração de um Dicionário de Regionalismo

Professor(a), você pode abrir um
debate interessante com as perguntas:
1.Qual a importância do combate ao preconceito
linguístico?
2. A escola combate ou reforça o preconceito
linguístico?

1386



1387

DICAS DE LIVROS

Fonte: https://www.zoom.com.br/livros/deumzoom/melhores-livros-black-friday-2019



LIVRO: RACISMO LINGUÍSTICO

Autor: Gabriel Nascimento 

Editora Letramento

LIVRO: A LÍNGUA DE EULÁLIA

Autora: Marcos Bagno

Editora Contexto - Nova edição

LIVRO: PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

Autor: Marcos Bagno

Editora Loyola- 49ª edição
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1389
Fonte: https://www.facebook.com/DiversidadenasEmpresas/photos/respeite-a-diversidade-intoler%C3%A2ncia-religiosa-%C3%A9-crime/227735234665682/



Você tem preconceito religioso?

Você já sofreu preconceito

religioso? O fato de alguém ter

uma religião diferente da sua te
afeta?

O que leva as pessoas a acharem que há

religião superior a outras? Por que as
pessoas em pleno modernidade ainda se

julgam superiores a outras?

Fonte: https://twitter.com/advsandoval/status/1255034334815363072 (adaptado)
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2Clique para adicionar texto

Temática PRECONCEITO RELIGIOSO

Falas e situações- significativas 

dos educandos sobre o tema

“Me chamaram de macumbeira por ser do candomblé.”

“Os meninos me apelidaram de beata por gostar de ir na igreja.”

Problematização das falas
Por que existe fudamentalismo religioso?

Quais os fatores que levam a considerar uma religião superior a outra?

Gênero Textual Charge e Reportagem

Duração 06 aulas (02 semanas)

Objetivos

Discutir com os educandos as experiências deles a partir das perguntas que introduzem a oficina e as problematizações

das falas; refletir sobre a pluralidade de crenças, a laicidade do Estado e o respeito pelas culturas, pelos rituais e pelos

cultos praticados, entre outras formas de manifestações religiosas; debater sobre as causas e as consequências do

preconceito religioso cada vez mais presente em nosso meio; interpretar e analisar charges e a partir do filme "O auto da

compadecida", construir um júri simulado com os alunos; refletir sobre o conceito histórico do preconceito religioso trazido

pela entrevista com a antropóloga Roseane Rodrigues e, por fim, realizar as atividades de interpretação, reflexão e

produção escrita propostas.
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Clique para adicionar texto

Temática PRECONCEITO RELIGIOSO

Objetivos praxiológicos
Identificar e debater a importância do respeito à pluralidade de crença e laicidade do estado; propor medidas de combate ao
preconceito religioso presente na sociedade.

Desenvolvimento

1º momento: Explicação sobre a laicidade do estado e o direito a manifestação ao culto, como "inviolável à liberdade de

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção

aos locais de culto e a suas liturgias".

- Leitura sobre entrevista com a antropóloga Roseane Rodrigues sobre intolerância religiosa (alunos lendo, comentando e

discutindo as partes da narrativa entre eles e com o professor(a)).

- Divisão dos grupos para discutirem sobre a temática proposta. Após 15 minutos de discussão, cada grupo poderá fazer os

apontamentos relacionados ao entendimento da temática por escrito e trazer suas experiências oralmente para todos da

sala.

2º momento: com o compartilhamento com a turma sobre o que fora produzido e discutido nos grupos, poderá ser aberto

um momento de perguntas e respostas sobre dúvidas em relação ao conteúdo proposto e dar oportunidade para que

o aluno exponha de forma voluntária sua opção religiosa ou não, com o objetivo de propagar o conhecimento de várias

crenças e assim desenvolver o respeito pela escolha do outro .

3º momento: em seguida, propor uma produção escrita sobre a temática com o seguinte questionamento: O que leva as

pessoas a acharem que há religião superior a outras? Por que as pessoas em plena modernidade ainda se julgam

superiores as outras? Assistir ao filme "O auto da compadecida" para a realização de júri simulado e análise de charges.

4º momento: espera-se com a troca de experiência e o esforço para responder às perguntas propostas, os

alunos consigam compreender que é necessário respeitar a escolha ou não de crença de cada um à sua volta.
92



Promover o debate sobre:
Toda religião desvela ou responde a uma busca de 
sentido?

Por que há intolerância religiosa? Quais as causas e 
consequências?

Os símbolos religiosos são extremamente
importantes para as pessoas que comungam
uma religião, logo todos os mitos e símbolos
religiosos devem ser respeitados?

Fonte: https://galeri.uludagsozluk.com/r/tesett%C3%BCr-
689058/

Fonte: https://pt-
br.facebook.com/cnj.oficial/posts/1110676732338419:0

Fonte: https://www.tecconcursos.com.br/questoes/579743
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Júri simulado

Nesse júri simulado deverá, pelo menos, ter um
grupo para representar a defesa, outro, para a
acusação e, outro, para os jurados. Os grupos
deverão argumentar o porquê das personagens
entrarem no céu, e depois de acordo com o
posicionamento da defesa e da acusação, os
jurados definirão a sentença.

Fonte: hhttps://www.saraiva.com.br/o-auto-da-compadecida-dvd-653019/p

94

Professor(a), você pode selecionar partes do filme ou
apresentar toda a película e depois promover o júri
simulado sobre o Julgamento após a morte; a decisão
entre céu e inferno.

Professor(a), aproveite também e
aborde sobre a linguagem nordestina
presente no filme.



1) A leitura da charge nos informa sobre um dos

elementos marcantes da cultura brasileira:

A) A existência do hibridismo religioso.

B) Cultura do “jeitinho brasileiro”.

C) Convivência da pluralidade do folclore.

D) Essência do multiculturalismo racial.

E) Presença da diversidade religiosa.

2) Desenvolva um parágrafo argumentando sobre

a seguinte questão: Por que não vale a pena ter

preconceito religioso?

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1395
Fonte: https://www.waldineypassos.com.br/a-liberdade-de-crenca-e-a-intolerancia-religiosa/
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FRAGMENTO DA ENTREVISTA COM ROSIANE RODRIGUES

Rede Mobilizadores – Como surge a intolerância religiosa no
Brasil e qual é o panorama das religiões no país de hoje?

R.: Esta pergunta não é simples. Ela tem uma vertente histórica. E

penso que existem dois momentos fundamentais para isso:

1) Se pensarmos no Brasil colônia, com a chegada dos

portugueses, podemos dizer que a “intolerância religiosa” é algo

fundante da nossa sociedade. Catequizar e civilizar os ‘primitivos’

(ou aqueles que não eram cristãos) era a missão dos europeus

por aqui. Esta tradição não mudou muito depois da República.

Devemos também considerar o papel de protagonismo da Igreja

Católica nos vários momentos da vida nacional. Mesmo com a

separação da Igreja dos poderes do Estado, vários privilégios

foram mantidos. A meu ver, este seria o primeiro momento do que

hoje chamamos de intolerância religiosa;

2) A entrada das igrejas neopentecostais, na década de 1970, com

a implantação do modelo midiático-empresarial da Igreja Universal

do Reino de Deus tem dado o tom contemporâneo ao debate.

Bom, se pensarmos no panorama das religiões no Brasil de hoje,

não podemos mais falar de intolerância religiosa, mas, sim, de

violência. A busca pela hegemonia político-eleitoral dos

neopentecostais – que é uma categoria muito diferente do ‘ser

evangélico’ – tem desenhado um mapa de ataques a religiosos de

várias denominações em todo país, com ênfase aos afro-

religiosos.

Rosiane Rodrigues
Antropóloga pela Universidade Federal Fluminense

Entrevista concedida à Rede Mobilizadores em 20 de

julho de 2015.

Fonte: Disponivel em http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/nao-

podemos-mais-falar-de-intolerancia-religiosa-mas-sim-de-violencia/



PRODUÇÃO DE TEXTO

- Após a leitura e reflexão desse fragmento da

entrevista da antropóloga Rosiane Rodrigues,

produza um texto expondo se concorda ou não

com a opinião dela quanto à questão da origem e

da atualidade do preconceito religioso. Ao

terminar sua produção escrita, leia-a revisando o

seu texto para, caso queira, expô-lo para a turma.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
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Rede Mobilizadores – Por que as pessoas que praticam

religiões de matriz africana são as que mais sofrem

preconceito no Brasil?

R.: Pela própria constituição histórica do Brasil. Quando os

neopentecostais adotaram como estratégia o discurso

demonizador e beligerante do tempo da Inquisição católica,

em pleno século XX, a população achou – e tem muita gente

que ainda acha! – normal. As religiões tradicionais afro-

indígenas (Candomblé, Batuque, Jurema, Xango, Tambor de

Minas, Tereco…) sempre foram demonizadas e perseguidas,

fosse pela Igreja Católica, no tempo da Colônia, fosse pelo

Estado, até muito recentemente. Isso tudo aliado ao

racismo, que também é um dado que constitui todas as

nossas relações. “Macumba é coisa de preto”, “Chuta que é

macumba”… a gente foi impregnado por isso. Aprendemos a

não respeitar o que é diferente – porque culturalmente

aprendemos que os cultos afro-brasileiros e indígenas não

poderiam nem ser considerados como

religião. Recentemente um juiz federal apelou para este

argumento para tentar arquivar uma ação na justiça. A

intolerância (eu prefiro o termo violência, porque estamos

falando de uma representação) às religiões afro-brasileiras é

algo que está incorporado em nossas relações sociais.
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TEXTO COMPLEMENTAR 

PARA REFLEXÃO:

Os ninguéns – Eduardo Galeano

As pulgas sonham com comprar um cão, e os ninguéns com deixar a 

pobreza, que em algum dia mágico a sorte chova de repente, que chova a 

boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem 

amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por 

mais que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce, ou 

se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura.

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada.

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e 

mal pagos:

Que não são, embora sejam.

Que não falam idiomas, falam dialetos.

Que não praticam religiões, praticam superstições.

Que não fazem arte, fazem artesanato.

Que não são seres humanos, são recursos humanos.

Que não têm cultura, têm folclore.

Que não têm cara, têm braços.

Que não têm nome, têm número.

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais 

da imprensa local.

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata.

— Eduardo Galeano, no livro “O livro dos abraços”. tradução Eric 

Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 2002 98
Fonte: https://www.revistaprosaversoearte.com/os-ninguens-eduardo-galeano/
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