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       Este e-book  integra a dissertação intitulada "Leitura e Escrita para Multiletramentos: Caindo

na Rede, Saindo do Papel", de autoria de Vanessa da Silva Marcon, sob orientação da Professora

Doutora Veronice Camargo da Silva, desenvolvida no Mestrado Profissional e Educação - UERGS, na

Linha de Pesquisa Currículos e Políticas na Formação de Professores.

        Apresentamos uma proposta desenvolvida com uma turma de terceiro ano de Ensino Médio, mas

que pode (e deve!) ser adaptada a outras realidades, a outros gêneros discursivos e a outros

contextos. Essa proposta foi planejada seguindo a metodologia da Sequência Didática (SD), definida

por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.97) como “um conjunto de atividades escolares

organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito”, na qual foram

desenvolvidos os quatro eixos dos Multiletramentos, conforme do Grupo de Nova Londres (1996),

Cope e Kalantzis (2000), Rojo (2012, 2019) e Ribeiro (2020), em consonância com a abordagem dos

Letramentos Acadêmicos, de Lea e Street (2014) e, também, buscamos desenvolver técnicas de

Metodologias Ativas de acordo com Bacich e Moran (2018).  

      Um dos diferenciais desse trabalho é justamente o fato de ser adaptável, visto que a temática

deve envolver o interesse dos estudantes. As atividades sugeridas também foram adequadas à

realidade do Ensino Remoto Emergencial e a Sequência Didática tem foco no artigo de opinião,

respeitando a preocupação manifestada pelos estudantes com relação às redações para

vestibulares e Enem, pois o gênero se assemelha às redações exigidas nos referidos concursos. 

      O "sair do papel" que aparece no título da dissertação transita pelas atividades propostas e se

encontra aqui, enquanto compartilho com estudantes, professores e pesquisadores um pouco

daquilo que já fazia parte de meu cotidiano como professora. Com a vivência do Mestrado, esse

conhecimento empírico veio a ser pesquisado e tratado através do método científico para mostrar,

mais uma vez, o que já se comprovou pelo olhar de tantos grandes pesquisadores: a escola é viva, os

Letramentos são múltiplos e as novas tecnologias estão dentro das salas de aula (ou as salas de

aula dentro das novas tecnologias?). 

       

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
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      Como integrantes de um Programa de Pós-Graduação de uma universidade pública estadual,

vemos ainda maior o compromisso com um trabalho com valor social diante dos desafios em que

vivemos na área da educação. 

        Compartilhar o fruto de uma pesquisa é uma oportunidade de fazer com que as teorias que

circulam nos meios acadêmicos cheguem, de fato, ao seu objetivo, possibilitando transformações

na Educação, pois torna-se possível cair da rede, divulgar e ampliar os alcances deste trabalho,

para levar ao campo da prática – sair do papel – o que foi pesquisado, discutido e consolidado no

meio acadêmico. 

        O e-book está organizado de forma a apresentar o mesmo conteúdo de  maneiras diferentes a

fim de facilitar o acesso dos interessados por meio de diferentes tecnologias: uma versão

“analógica” em preto e branco, com os textos e as propostas de atividades; uma versão

“imprimível” colorida, com QR Codes disponíveis para acesso a vídeos e publicações e esta, que é

uma versão digital, com hiperlinks e vídeos integrados ao material.  

         Enfim, chega de papo por aqui porque nas próximas páginas vamos fazer atividades e dialogar

com os pesquisadores, então, se o interesse é apenas nas atividades, ótimo! Se o interesse é só na

parte científica, beleza! Essa é mais uma riqueza dos Multiletramentos! 
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VAMOS COMEÇAR?VAMOS COMEÇAR?
            

                  Primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre os Multiletramentos!Primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre os Multiletramentos!

                  Um acróstico parece boa ideia!Um acróstico parece boa ideia!
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       O modelo desenvolvido nessa proposta segue as proposições de Schneuwly e Dolz (2004), em
que uma sequência didática apresenta quatro etapas: apresentação da situação, produção inicial,
módulos e produção final. 
       Na primeira etapa, são definidos aspectos como o gênero que será produzido, para quem será
escrito, qual tema será desenvolvido. A segunda etapa diz respeito à produção do primeiro texto do
gênero solicitado, que possibilita um diagnóstico do conhecimento prévio dos estudantes. A etapa
dos módulos é o desenvolvimento da sequência didática, com atividades voltadas para aprimorar os
letramentos dos estudantes na perspectiva do gênero em estudo; nessa etapa, há uma previsão
inicial que pode ser adaptada de acordo com as necessidades e interesses dos estudantes, mas que,

de modo geral, deve abordar questões de níveis diferentes, variar atividades e textos e ampliar os
conhecimentos. Por fim, a quarta etapa encerra a sequência didática com “a possibilidade de pôr
em prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente nos módulos”. (DOLZ;

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 107).

       Com o desenvolvimento dessa proposta, espera-se provocar reflexões no sentido de desenvolver
Letramentos visando a consciência das práticas sociais envolvidas nos processos de produção e de
leitura de um gênero discursivo. Dessa forma, que o estudante seja capaz de conhecer e utilizar as
particularidades do gênero artigo de opinião a partir de sua bagagem de conhecimentos para
ampliar os letramentos acadêmicos. 

        A seguir, compreenda como estão articuladas as atividades apresentadas neste e-book: 

- Brainstorm
- Busca nas redes

sociais
- Leitura de artigo de

opinião

- Análise de artigo
de opinião
-Quadro

comparativo entre
gêneros discursivos

- Produção
escrita coletiva

- Roteiro de leitura
- Vídeos

explicativos

MODELO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICAMODELO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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SOBRE O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃOSOBRE O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO
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       As Práticas de Letramentos são episódios observáveis que se formam e perpassam as
práticas sociais, conforme Street (2014). Assim, o texto escrito se compõe como parte da
interação do sujeito com o contexto comunicativo e as formas de falar, ouvir, ler, escrever, agir,
interagir, acreditar, valorizar e sentir, transformadas pelas mudanças na sociedade, implicam
Novos e Multiletramentos, de acordo com o Grupo de Nova Londres (1996), Rojo (2012) e Ribeiro
(2020), constituindo o que entendemos por linguagem a partir dos Discursos (FISCHER, 2007;

GEE, 2011).

          O percurso acadêmico do jovens no Ensino Médio é marcado pela exposição a variados
gêneros discursivos (BAKHTIN, 2016) em uma relação que engloba contextos linguísticos,

cognitivos e socioculturais. No entanto, somente a apresentação, a análise linguística e a
reprodução dos gêneros discursivos não garante a evolução dos Letramentos Acadêmicos dos
estudantes, pois as práticas de uso da escrita são consideradas práticas situadas (KLEIMAN,

2005). 

      A proposta deste trabalho, ao fazer a escolha pelo gênero discursivo artigo de opinião,

considerou o interesse dos estudantes por um trabalho voltado ao Enem e aos vestibulares e
buscou promover os Multiletramentos, de forma a destacar aspectos sociais das práticas de
Letramento conforme modelo ideológico de Street (2014) com vistas à evolução dos
Letramentos dos estudantes numa perspectiva de Letramentos Acadêmicos, já que essas
teorias dialogam e se complementam. Essa escolha se deve também à função social do gênero
artigo de opinião, bem como por sua aproximação com textos e comentários veiculados nas
redes sociais diante de assuntos polêmicos e ao fato de ser um gênero disponível em diferentes
mídias, como jornais (físicos e digitais) sites e redes sociais. 

       Para Bakhtin (2003), os gêneros discursivos caracterizam-se pelo conteúdo temático
(assunto), estrutura composicional (texto) e estilo (linguagem) e, conforme o autor, são
relativamente estáveis, ou seja, servem a propósitos específicos nas atividades humanas, de
forma que se moldam de acordo com as transformações sócio-histórico-culturais. 
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             O artigo de opinião é um gênero discursivo da esfera jornalística, que utiliza a
argumentação para analisar, avaliar e responder determinada questão, que geralmente trata de
algum tema atual e possivelmente controverso com relação a aspectos sociais, econômicos,

políticos ou culturais. O articulista pode ser especialista no assunto ou se valer de dados,

evidências e afirmações de especialistas a fim de sustentar a tese que se propõe a defender, de
modo que busca a construção desse ponto de vista em um processo interativo que visa mobilizar
o leitor para convencê-lo e influenciá-lo.        

         Quanto à estrutura, o artigo de opinião é composto de situação-problema, discussão e
solução-avaliação (BOFF; KÖCHE; MARINELLO, 2009), ou seja, introdução, desenvolvimento e
conclusão. O estilo apresenta marcas como escrita em primeira ou terceira pessoa, uso dos
verbos no indicativo ou no subjuntivo e apresentação de argumentos e contra-argumentos.

Conforme Bakhtin (2003), destacamos que o artigo de opinião é um texto organizado a partir de
um ponto de vista sobre determinado assunto, por isso, é válido ressaltar que nem todos os
artigos de opinião seguem uma estrutura ou estilo fixos. 

     Numa perspectiva de Multiletramentos, quando o professor expõe conceitos e explica sobre
aspectos do gênero a ser trabalhado com os estudantes, evidencia-se o eixo da instrução
explícita ou, conforme a abordagem dos letramentos acadêmicos, trata-se dos modelos de
habilidades e de socialização acadêmica. Ao realizar a leitura de diversos textos do gênero, em
um processo de imersão no contexto, ocorre a prática situada, ainda no universo das habilidades
e socialização acadêmicas. Quando há mobilização de conhecimentos prévios, pesquisa,

interpretação do contexto de produção do gênero, entre outros aspectos, ocorre o
posicionamento crítico, o que evidencia a evolução para os Letramentos Acadêmicos. Por fim,

quando o estudante é capaz de utilizar o que aprendeu de outros modos, como através de uma
reescrita, uma transposição ou hibridização de gênero (KOCH; ELIAS, 2009), por exemplo,

demonstra-se a Prática Transformada, em que o estudante é capaz de trabalhar em outros
contextos ou espaços a partir dos significados transformados, ou seja, o que corrobora com a
concepção de Letramentos Acadêmicos.

       Enfim, o trabalho com os gêneros discursivos permite a mobilização de saberes prévios ao
encontro de diversos Discursos – conforme Gee(1999) e Fischer (2007) com D maiúsculo, pois
ultrapassam os propósitos da linguagem e corroboram para a cidadania. Essas concepções
contribuem para o desenvolvimento da pedagogia dos Multiletramentos, cujo prefixo “Multi”
indica a multiplicidade cultural e a multiplicidade de práticas letradas, numa perspectiva social
que valoriza, entre tantas, as culturas juvenis presentes no Ensino Médio.



MULTILETRAMENTOSMULTILETRAMENTOS
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          Na década de noventa (1990),  um grupo de pesquisadores passou a se reunir para

discutir a educação e o ensino da língua. Esse grupo se reuniu em Nova Londres, nos

Estados Unidos, e publicou, em 1996, um manifesto em que chama a atenção para aspectos

culturais e sociais ligados aos Letramentos, bem como para a multiplicidade semiótica dos

textos e para a demanda das Tecnologias da Comunicação e da Informação na educação –

as TIC’s.

          Nesse Manifesto por uma Pedagogia dos Multiletramentos, os autores apontam para a

escolha do termo como o que melhor se aplica a seus estudos, assim, o prefixo "Multi"  se

refere a dois importantes argumentos descritos pelos autores: "a multiplicidade de canais

de comunicação e mídia, e a crescente importância da diversidade cultural e linguística."

(GRUPO DE NOVA LONDRES, 1996, p. 63). Assim, a concepção de Multiletramentos aponta

para a multimodalidade, multissemiose ou multiplicidade de linguagens e também para a

multiplicidade cultural (GARCIA-CANCLINI, 2008) das produções letradas que circulam na

sociedade.  

         A Pedagogia dos Multiletramentos evidencia a integração de quatro eixos: Prática

situada (Situated Pratice), baseado na experiência dos estudantes; Instrução Explícita

(Overt Instrution), baseado na metalinguagem; Enquadramento Crítico (Critical Framing),

baseado na leitura crítica, relação de sentidos aos contextos e práticas sociais; Prática

Transformada (Transformed Practice), baseada na aplicação e recriação de um contexto a

outro.

      O quadro a seguir foi adaptado a partir de GNL (1996) , Cope e Kalantzis (2000) e Cope,

Kalantzis e Pinheiro (2020) no sentido de demonstrar os quadro eixos dos

Multiletramentos. Estes eixos são processos de conhecimento que serão desenvolvidos a

qualquer tempo em um modelo de aprendizagem Multiletrada. 
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Friday

Prática situada Instrução 
Explícita

Prática
transformada

Enquadramento
crítico

- práticas significativas;
- motivação, interesse e necessidades;
- identidades;
- conhecimento consciente.

 

- intervenções para a aprendizagem;
- colaboração professor-aluno;
- metaconhecimento.

 

- transformação da teoria em prática;
- implementação dos conhecimentos;
- transferir os conhecimentos de um
contexto a outro.

 

- compreensão consciente;
- relações históricas, sociais, culturais,
políticas, ideológicas;
- práticas sociais.

 

QUADRO DOS MULTILETRAMENTOS

Fonte: Elaborado a partir de GNL (1996) e Cope e Kalantzis (2000).
 

       A Pedagogia dos Multiletramentos (GNL, 1996) orienta novas pedagogias, novos fazeres

da educação. Nesse sentido, Cope e Kalantzis (2000) destacam que o ensino da linguagem

deve compreender não só questões de língua, mas considerar a reestruturação dos âmbitos

da vida humana: o trabalho (diversidade produtiva), a cidadania (pluralismo cívico) e a (vida

social).

       Rojo (2012) destaca que trabalhar com Multiletramentos pode ou não envolver o uso de

novas tecnologias de comunicação e de informação, mas normalmente envolverá, já que

trata-se de uma pedagogia que parte das culturas de referência dos estudantes e dos

gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos e, a partir disso, busca um enfoque crítico,

pluralista, ético e democrático no sentido de ampliar o repertório cultural e a evolução dos

Letramentos.

       A Pedagogia dos Multiletramentos, conforme Ribeiro (2020), foi absorvida como ideia e

como proposta em nosso país, mas reconhece a lentidão em trazê-la à prática.  Embora

diante de alguns absurdos vivenciados em nossa história recente, sigamos nós, professores,

por caminhos iluminados pela ciência e pela pesquisa. 



APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃOAPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO
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      A Apresentação da Situação é o momento em que apresentamos a proposta aos

estudantes. É um momento fundamental para o sucesso da sequência didática, pois é a

propagando do trabalho que será desenvolvido.     

Combinações Planejamento Resultados

esperados

 
Estudos e

tarefas que
serão

propostos

 
Engajamento

 dos estudantes
 

Ouvir os 
estudantes

Definir
temáticas

Definir horários
e datas

coletivamente
Ressaltar aimportância daparticipação detodos



                            
      

      Para as discussões da primeira aula, a serem mediadas presencialmente, pelo Google

Meet ou outra plataforma de interação síncrona, os alunos são convidados a buscar

previamente notícias e textos de opinião nas redes sociais. Esse "convite" pode ser feito

através do Ambiente Virtual de Aprendizagem ou através de orientações em uma aula

presencial que antecede o encontro. 

    

MÓDULO 1MÓDULO 1

 

   Encontrar uma notícia ou publicação polêmica do Facebook, Twitter ou

outra rede social de sua preferência e escolher um comentário do tipo

"textão" que chamou sua atenção na postagem escolhida. O link, o

comentário escolhido e suas impressões sobre esse material devem ser

registrados nesta atividade como resposta para a pergunta, também

podem ser incluídos anexos e respondidas as postagens dos colegas.

- Orientação prévia para abusca de notícias ecomentários;- Fórum na plataformautilizada pela turma;- Discussões mediadas deforma síncrona oupresencial.

SUGESTÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE UM FÓRUM:SUGESTÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE UM FÓRUM:

      A intenção é ampliar as possibilidades de

uso das Tecnologias Digitais da Informação e

Comunicação (TDIC) em uma perspectiva de

Multiletramentos e de Metodologias Ativas,

buscando a evolução dos Letramentos

Acadêmicos dos estudantes, então vale lançar a

provocação em um fórum  para que haja trocas

entre os estudantes.
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https://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202006/15161841-ferramentas-sincronas-e-assincronas-para-o-ensino-remoto.pdf


      No encontro síncrono, são debatidas questões referentes aos materiais selecionados pelos

estudantes com relação ao texto e ao contexto de produção – temática, autor/papel social,

interlocutores, tempo, espaço, meio de circulação, finalidade. 

       É a partir da apresentação inicial e das discussões promovidas no primeiro módulo que se

define a temática que conduzirá a sequência da proposta. Assim, com base nas contribuições

explícitas dos estudantes com os quais foram desenvolvidas as atividades que inspiram este e-

book, seguimos explorando a temática do racismo.

A RIQUEZA DO ENCONTRO SÍNCRONOA RIQUEZA DO ENCONTRO SÍNCRONO

Leituras das
notícias e

comentáriostrazidos pelos
alunos

Debates sobre

as opiniões
expostas

Por 
que

 

a n
otí

cia

cha
mou 

sua

ate
nçã

o?

Por 
que

 o

com
ent

ári
o

 ch
am

ou 

sua
 at

enç
ão?

São
apontamentos

recentes ou
questões antigas?

Por quê?

Analisar textoe contexto
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         Esta etapa diz respeito à produção do primeiro texto do gênero solicitado, que possibilita

um diagnóstico do conhecimento prévio dos estudantes. 

     Antes de escrever, encaminhamos a leitura de alguns textos motivadores para as

reflexões, selecionados a partir do encontro inicial. Ressaltamos, mais uma vez, o caráter

flexível e sugestivo deste planejamento. É interessante manter, nos textos para leitura

mediada por tecnologias digitais, os hiperlinks que conduzem a outros textos relacionados à

temática, além de sempre destacar a fonte do material disponibilizado. 

PRODUÇÃO INICIALPRODUÇÃO INICIAL

 

Os textos a seguir dialogam  com os interesses dos estudantes envolvidos na pesquisa de Mestrado

"Leitura e Escrita para Multiletramentos: Caindo na Rede, Saindo do Papel".  Diante da possibilidade de

desenvolver essa proposta em sua turma, avalie com seus estudantes as temáticas de interesse. 

 

 

Vamos  fazer uma produção textual
inicial de  um Artigo de Opinião.
Leiam os textos e escrevam seu

artigo de opinião do jeito que vocês
compreendem como adequado.

Aqui vai meio sem jeito mesmo, mas
faz parte da construção do

conhecimento, vamos fazer o texto
de acordo com o que já sabemos

sobre o artigo de opinião. 

Vamos às Leituras e Escritas iniciais?Vamos às Leituras e Escritas iniciais?
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      Estudante!

    Os textos a seguir são provocações para as reflexões que serão abordadas em seu artigo de
opinião:
      

        Texto I

Disponível em: <https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/3820743271304284/>

Disponível em: <https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/03/combate-ao-racismo-estrutural-uma-questao-de
democracia.13463>

     

       Texto II

PRODUÇÃO TEXTUAL INICIALPRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL
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Texto III
 

Por que tantos negros são alvo de prisão injusta com base em reconhecimentos
 17/09/20 por Caê Vasconcelos 

 Praticados fora das normas pelas polícias, e até por Whatsapp, reconhecimentos são usados pela Justiça como prova

única para condenar réus negros 

     Em 2017, um reconhecimento feito por foto, de maneira irregular, mudou a vida de Barbara
Querino, 22 anos. A modelo  e dançarina, conhecida como Babiy, foi fotografada por policiais 

 militares no dia em que seu irmão e seu primo foram presos,  apesar de a jovem não ter qualquer
participação com o crime. [...] Babiy foi presa em janeiro de 2018 acusada de participar de dois
roubos em setembro de 2017. Permaneceu presa 1 ano e 8 meses, mesmo apresentando provas de
que não cometeu os crimes. Em 2020, a dançarina foi absolvida  definitivamente das acusações. 

Ilustração: Antônio Junião / Ponte

      [...] Em setembro de 2020, o violoncelista Luiz
Carlos Justino, 23 anos, foi preso em Niterói, região
metropolitana do Rio de Janeiro, acusado de um roubo
acontecido em novembro de 2017. O músico também foi
reconhecido por uma fotografia que estava no sistema
da  Polícia  Civil  do  RJ.  Ele  não  tinha  passagem  pela
polícia, assim como Barbara.  

    Luiz ficou quatro dias preso, apesar de ter um vídeo que mostrava que, no momento do roubo, ele
realizava uma apresentação musical pela Orquestra de Cordas da Grota, grupo do qual faz parte
desde os 6 anos. A polícia informou que abordou Luiz em 2 de setembro de 2020, quando ele estava
em um bar após uma apresentação musical nas barcas, por “desconfiança”. O jovem foi preso
segurando o seu violoncelo. 

 Barbara e Luiz Carlos tem muitas semelhanças entre si: jovens, negros e periféricos acusados de
crimes que tinham provas concretas de que não cometeram, mas foram reconhecidos por fotos. Eles
não são os únicos. Nos últimos anos só a Ponte cobriu mais de 30 casos como esses, que chamamos
de presos sem provas. 

       A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro localizou 58 casos de reconhecimento
fotográfico, que resultaram em acusações injustas e prisões de pessoas inocentes. O relatório foi
feito com defensores públicos de 19 varas criminais do estado, entre 1º de junho de 2019 a 10 de
março de 2020, e reforça o impacto do racismo estrutural: 70% dos acusados injustamente, ou 40
deles, eram negros. 

       Todos os casos, segundo a Defensoria, passavam pela mesma experiência: reconhecimentos
pessoais em sede policial, normalmente, delegacias, feitos por fotografia; reconhecimentos não
foram confirmados posteriormente em juízo; e foram absolvidos.

Adaptado de: <https://ponte.org/por-que-tantos-negros-sao-alvo-de-prisao-injusta-com-base-em-reconhecimentos/> 
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https://ponte.org/barbara-querino-a-babiy-como-a-justica-condenou-uma-jovem-negra-sem-provas/
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https://ponte.org/?s=preso+sem+provas
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10660-Relatorio-revela-58-acusados-injustamente-identificados-por-engano
https://ponte.org/por-que-tantos-negros-sao-alvo-de-prisao-injusta-com-base-em-reconhecimentos/


 Texto IV

 Governo diz que não há racismo no Brasil, após assassinato de João Alberto em
Porto Alegre 

Perguntados sobre morte de homem negro em supermercado, Mourão e Sérgio Camargo afirmam que não existe
preconceito no país 

Daniel Gullino 
20/11/2020  

BRASÍLIA — Membros do governo negaram, nesta sexta-feira, que o assassinato de um homem negro
em um supermercado em Porto Alegre tenha sido motivado por racismo, afirmando, inclusive, que
não há esse preconceito no país. As declarações foram dadas pelo vice-presidente Hamilton Mourão
e pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. 

     O vice-presidente Hamilton Mourão classificou como "lamentável" a morte de João Alberto
Silveira Freitas, que foi brutalmente espancado até a morte por dois seguranças brancos, porém
disse não ver racismo no caso, porque, de acordo com ele, não há racismo no Brasil. 
    Inicialmente, Mourão afirmou que a equipe de segurança do local estava "totalmente
despreparada": — Lamentável. A princípio, a segurança (estava) totalmente despreparada para a
atividade que tem que fazer — disse o vice-presidente, ao chegar no Palácio do Planalto no início da
tarde desta sexta-feira. Questionado se via racismo no caso, respondeu que isso é algo que tentam
"importar" para o Brasil: 
        — Não. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para
o Brasil, não existe aqui. 
       Em seguida, reforçou que não vê racismo no Brasil e fez uma comparação com os Estados
Unidos. — Eu digo para você com toda tranquilidade: não tem racismo. Eu digo isso para vocês
porque eu morei nos Estados Unidos. Racismo tem lá. Eu morei dois anos nos Estados Unidos. Na
minha escola, que eu morei lá, o pessoal de cor, ele andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui
no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, adolescente, e fiquei impressionado. Isso no final da década de
60. Mais ainda:o pessoal de cor sentava atrás no ônibus, não sentava na frente. Então, isso é
racismo. Aqui não existe isso. 

           Mourão alegou que o que existe no Brasil é a desigualdade social: 
         — Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coisa que
existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto de uma série de problemas, e
grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso aos
bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor. 
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https://oglobo.globo.com/brasil/homem-negro-espancado-ate-morte-por-segurancas-em-supermercado-de-porto-alegre-1-24757368


Questionado sobre casos evidentes de racismo, como a agressão a um motoboy em Valinhos (SP)

em agosto, Mourão disse que é uma "coisa pessoal":
         — Isso não é uma coisa estrutural, é uma coisa pessoal. Coloquei claramente, eu vi o racismo
estrutural (nos Estados Unidos) e vi as pessoas que por falta de educação, ou qualquer outro
motivo, tratam as pessoas de forma totalmente não condizente com a vida em sociedade.

            O vice-presidente, que se considera indígena, disse que ele é um exemplo de que a sociedade
brasileira é "totalmente misturada":
           — Apesar de nós sermos uma sociedade totalmente misturada. É só você olhar a minha lata
aqui.
            No fim da tarde, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, endossou a fala do
vice-presidente no Twitter. Em uma publicação, Camargo afirmou que o racismo no Brasil é
"circunstancial".

            "Não existe racismo estrutural no Brasil; o nosso racismo é circunstancial - ou seja, há
alguns imbecis que cometem o crime. A "estrutura onipresente" que dia e noite oprime e
marginaliza todos os negros, como defende a esquerda, não faz sentido nem tem fundamento",

escreveu.

           A Fundação Palmares foi criada em 1988 para promover os "valores culturais, históricos,

sociais e econômicos" vindos da influência negra na formação da sociedade brasileira. Seu
presidente, no entanto, é alvo de questionamentos pelo próprio movimento negro por declarações
polêmicas.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-diz-que-nao-ha-racismo-no-brasil-apos-assassinato-
de-joao-alberto-em-porto-alegre-24757759>

Produção inicial:
ARTIGO DE OPINIÃO 

A partir da leitura dos textos, com apoio dos hiperlinks disponibilizados no
texto, escreva um artigo expressando a sua opinião sobre a temática a 

 seguir: “O racismo na sociedade brasileira” 
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https://oglobo.globo.com/brasil/agressor-de-motoboy-tambem-ofendeu-pedreiros-segurancas-em-condominio-dizem-vizinhos-24573607
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-diz-que-nao-ha-racismo-no-brasil-apos-assassinato-de-joao-alberto-em-porto-alegre-24757759


Os registros serão feitos no caderno, em documento de texto, em forma de
slides ou usando algum outro aplicativo - a resposta pode ser escrita na
plataforma digital utilizada pela turma, também pode ser anexada como arquivo
ou link se for feita com outro aplicativo, enfim, são muitas as possibilidades.  

Esses registros devem acontecer como um diário, a cada tarefa realizada é

importante fazer anotações, certo?

REGISTROS DE APRENDIZAGEMREGISTROS DE APRENDIZAGEM

Para cada aula, cada etapa desse projeto,  vocês (e os estudantes)

devem fazer anotações e registros sobre:
1) O que aprenderam

2) O que não aprenderam
3) Como aprenderam

Vamos fazer um diário de aprendizagem:

   Reforçar e combinar:
- A data da entrega dessa tarefa;

- Não  se trata de uma atividade a ser feita de
uma única vez, mas aos poucos, a cada novo
aprendizado;

18



       Esta atividade, mediada pela plataforma

Jamboard, contribui para compreendermos o que é

uma opinião e como defendê-la. Outros meios de

interação tecnológica digital são possíveis, com

aplicativos como Mentimeter, Slido, Padlet...

enfim, todos os dias surgem novas possibilidades

para enriquecermos esse momento, que pode

ocorrer apenas com mediação digital,

presencialmente ou de forma híbrida. 

MÓDULO 2MÓDULO 2

            
    

  PROVOCAÇÃOPROVOCAÇÃO  

Brainstorm
Chuva de ideias

"Como convencer outra pessoa sobre tua opinião?"

DEBATEDEBATE
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https://jamboard.google.com/d/1ktg-n5Iu6iaGslNyQI8r89O0Z9Q5_XJwxIQu9vLuXcg/edit?usp=sharing


  

       Para a imersão no gênero discursivo e compreensão de sua função social, propomos a

leitura de um artigo de opinião sobre uma notícia ocorrida em nosso estado. Após a leitura, os

estudantes são convidados a comentar características que perceberam quanto ao Gênero

Discursivo Artigo de Opinião. 

       É importante destacar que vale pesquisar na internet características do Artigo de Opinião.

Nessa busca pelas respostas, os estudantes são protagonistas na construção do conhecimento.  

LEITURALEITURA  

Qual é o título do artigo de
opinião?
Quem é o autor? Existem
informações sobre o autor na
publicação?
Qual a questão polêmica
tratada pelo autor?
Qual a posição defendida pelo
autor nesse texto?
Cite pelo menos dois
argumentos utilizados pelo
autor para defender sua
posição.
Registre aqui seus comentários
e posicionamentos sobre o
tema.

A atividade é mediada pelo

Google Forms , pois trata-se da

plataforma disponível aos

estudantes da rede durante o

Ensino Remoto Emergencial. O

texto foi disponibilizado

mantendo as características do

suporte do qual foi extraído - um

jornal digital. 

 

Ao lado, algumas questões

sugeridas.

20

Prática 
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ARTIGO SUGERIDO PARA LEITURAARTIGO SUGERIDO PARA LEITURA

 

Disponível em: <https://jornalnh.com.br/opiniao/2020/11/20/caso-beto---a-violencia-racista.html >
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        Partimos para a construção de um quadro comparativo apresentando as características do

artigo de opinião e do comentário polêmico selecionado e discutido no módulo 1. Para

construção do quadro, os estudantes apresentam as semelhanças e diferenças entre os 

 gêneros discursivos “comentário de redes sociais” e “artigo de opinião” a partir do que

observaram em suas leituras. 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS GÊNEROS DISCURSIVOSQUADRO COMPARATIVO ENTRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS

Comentário de
redes sociais

Artigo 
de opinião

         Espera-se que os estudantes observem, em ambos os gêneros, características como a

presença da opinião do autor, a autoria, os recursos utilizados para defender o ponto de vista, a

estrutura, o local de publicação, a possibilidade de resposta imediata, entre outros aspectos

que aproximam e distanciam os gêneros discursivos observados. 

Complete o quadro comparativo sobre o artigo de
opinião e os comentários lidos na internet. O que os

diferencia? O que os aproxima?
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       O terceiro módulo propõe uma reflexão crítica com a construção coletiva de uma

apresentação de slides com o recurso do Google Apresentações. Também é nesse ínterim que

é feita a devolutiva da produção inicial aos estudantes com vistas a aprimorar sua escrita. O

olhar para os textos dos estudantes deve ser orientado pela abordagem dos Letramentos

Acadêmicos, de forma que todo o contexto de leitura e produção textual sejam observados.

            Sobre as devolutivas aos estudantes, avaliar e orientar no sentido de evoluir e não de

marcar uma nota em uma planilha. Veja alguns pontos válidos para as devolutivas:

MÓDULO 3MÓDULO 3

Evoluir

Considerar
o contexto

Produção 

de Sentido

 

Hibridização

Valorizar

acertos

Possibilitar

reflexões
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         Esta atividade propõe a construção de uma apresentação crítica de slides.

         Cada aluno pode contribuir com um ou mais slides sobre alguma questão crítica relacionada

ao racismo no Brasil. São reflexões individuais, mas que no final constituem uma apresentação

coletiva e bem interessante.

       Após a finalização da proposta, apresentar e discutir o resultado em uma aula síncrona ou

presencial.

ATIVIDADE COLABORATIVAATIVIDADE COLABORATIVA

Imagem
Texto

Reflexão
individual

Reflexõescoletivas
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Enquadramento 
crítico



IMAGENS E MATÉRIAS EXTRAÍDAS DA ATIVIDADEIMAGENS E MATÉRIAS EXTRAÍDAS DA ATIVIDADE

COLABORATIVACOLABORATIVA

Episódio com Gerson e mais 10: veja casos recentes de racismo no futebol

brasileiro

Deputados e senadores em 2019

         A apresentação de slides foi criada de forma colaborativa com os estudantes através da

plataforma Google Apresentações. A seguir, algumas imagens e matérias trazidas pelos jovens

para o debate.  
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https://www.lance.com.br/galerias/gerson-e-mais-10-confira-casos-recentes-de-racismo-no-futebol-brasileiro/#foto=2
https://www.lance.com.br/galerias/gerson-e-mais-10-confira-casos-recentes-de-racismo-no-futebol-brasileiro/#foto=2


      É nesse movimento de Enquadramento Crítico - neste caso a partir das reflexões promovidas

pela atividade colaborativa - que os estudantes analisam e interpretam  seu  contexto, bem como

questões sociais, culturais, políticas, ideológicas. Aqui ocorre a relação dessas interpretações

com conteúdos estudados, a reflexão crítica a partir de seus kits identitários, avaliando se as

situações abordadas competem apenas ao contexto local ou são globais. 

Formatura do curso de Medicina (UFRGS, 2020)

Concurso de beleza de garis (Porto Alegre)
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https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2020/06/741548-com-uma-serie-de-restricoes-medicina-da-ufrgs-realiza-formatura-de-forma-presencial.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2020/06/741548-com-uma-serie-de-restricoes-medicina-da-ufrgs-realiza-formatura-de-forma-presencial.html


         No quarto módulo, sugerimos um roteiro de interpretação de um artigo, em que procuramos

instigar os estudantes a identificar as questões polêmicas e o posicionamento do autor,

argumentos e contra-argumentos, elementos de coerência e coesão, estratégias utilizadas em

defesa da opinião. Também nesse módulo a professora conduz as explicações sobre a estrutura

do gênero discursivo artigo de opinião por meio de inserções no Ambiente Virtual de

Aprendizagem e/ou nos encontros síncronos presenciais ou remotos. 

 

MÓDULO 4MÓDULO 4

Esta etapa conta com a intervenção do professor, que

deve mediar o processo de construção do conhecimento

no qual os estudantes fazem uso da metalinguagem

buscando compreender conceitos, instruções e

conteúdos, bem como contextos situados em que sejam

aplicáveis. 

Aqui cabe conceitualizar, nomear, agrupar elementos

em categorias, classificar e definir termos,  conceitos e

conexões, produzir mapas conceituais, estabelecer

generalizações possíveis.
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      Para complementar, é interessante sugerir  e acatar sugestões de sites, podcasts,

canais do Youtube ou outras redes sociais de preferência do grupo que trazem explicações

sob diferentes enfoques com relação aos conteúdos que são explorados nas aulas, sempre

fazendo a seleção prévia do material. Cabe também a elaboração do próprio material para

disponibilização aos estudantes.

Instrução explícitaInstrução explícita

Artigo de Opinião - Brasil Escola
ARTIGO DE OPINIÃO: CARACTERÍSTICAS -

 Gênero Textual - Aula 8 - Profa. Pamba
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Habilidades

Conceitos

Devolutivas

Explicações

Modelos

Material de
apoio

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=_S3w9FepIFE
https://www.youtube.com/watch?v=V_iWaOsjT0I


ORGANIZAÇÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO
 

    Como vimos ao ler, compreender e analisar
artigos de opinião, é possível observar que o
articulista organiza seu texto a partir de um Projeto
de Texto. Esse projeto está composto de TEMA,
QUESTÃO POLÊMICA, TESE DEFENDIDA,
CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA, ARGUMENTOS,
CONTRA-ARGUMENTOS e CONCLUSÃO.
      A Organização geral para o texto dissertativo é
bastante conhecida por todos: introdução,
desenvolvimento e conclusão.
    A tese normalmente é apresentada na
introdução. No desenvolvimento, o autor explica,
exemplifica, justifica sua opinião dele sobre o
assunto através de argumentos para sustentar sua
tese. Na conclusão, o autor retoma e reforça sua
tese, finalizando o raciocínio desenvolvido no texto. 

MATERIAL DE APOIOMATERIAL DE APOIO  
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 Magazine Luiza: ação afirmativa ou racismo  reverso? 
Por Congresso Em Foco Em 04 out, 2020 - 8:00 Última Atualização 04 out, 2020 - 8:00 

*Lisiane Mehl Rocha 

       Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas foi a ação promovida pelo Magazine  

Luiza, que no último dia 18 abriu processo de seleção para o seu programa “trainee” 2021,
visando contemplar exclusivamente jovens negros, sem os pré-requisitos de conhecimento de
inglês e experiência profissional anterior. 
         De acordo com o CEO Frederico Trajano, a iniciativa deu-se após verificarem que apenas 16%

dos representantes de liderança dentro da empresa são negros, embora possuam mais de 40 mil
funcionários. Como toda atitude arrojada e pioneira, foi amplamente criticada, alguns afirmando
que seria marketing de inclusão e outros falando em prática de “racismo reverso”, pois ao
privilegiar candidatos negros a empresa estaria discriminando os brancos. 

         Não bastou muito para que o assunto chegasse ao Ministério Público do Trabalho (MPT) por
meio de denúncias feitas por pessoas que alegavam ter sido impedidas de participar do processo
seletivo em razão do tom de pele. Após análise, o MPT entendeu que não houve violação
trabalhista, mas sim se tratou de ação afirmativa de reparação histórica. 

       De acordo com a procuradora Adriane Reis de Araújo, coordenadora nacional de Promoção da
Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a ação foi legítima e “o
que os empregadores não podem fazer é criar seleções em que haja reserva de vagas ou
preferência a candidatos que não integram grupos historicamente vulneráveis”. Portanto, a
empresa agiu dentro da legalidade. 

TEXTO E ROTEIRO DE LEITURATEXTO E ROTEIRO DE LEITURA
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https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/magazine-luiza/
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/magazine-luiza/
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       Aqui, faço um corte para mencionar as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

 Geografia e Estatística (IBGE), que indicam que o percentual de pessoas que se declaram negras 

no Brasil corresponde a 56,10%, ou seja, a maioria da população. Ainda, as pesquisas demonstram

que no Brasil negros ganham menos que brancos. 

          Apenas para se ter uma ideia, em 2018, a renda per capita de pretos e pardos era de R$

934,00 enquanto no mesmo ano, brancos ganhavam R$ 1.846,00, quase o dobro. Isso sem falar que

desde o início da pandemia, a população negra vem sendo a mais impactada com a informalidade

no mercado de trabalho. 

            Entendo que essa desigualdade deve ser enfrentada pelo poder público, mas de igual modo

pode ser corrigida por ações da iniciativa privada por meio de ações afirmativas que encontram

amparo na Constituição Federal, Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 2010),

e em Convenções Internacionais, da qual o Brasil é signatário. 

           E , antes que se alegue inconstitucionalidade ou “racismo reverso”, é bom lembrar que o

Supremo Tribunal Federal já afirmou a compatibilidade das ações afirmativas com o princípio da

igualdade previsto nos art. 5º, caput e 7º, inciso XXX, entendendo constitucionais. 

         Mas apesar de legítimas, tais ações ainda causam polêmica, o que somente deixa claro o

racismo institucionalizado e o quanto ainda temos que avançar em termos civilizatórios.

Precisamos, mais que nunca, falar em interseccionalidade, inclusão e direitos humanos. 

 

 *Lisiane Mehl Rocha é advogada, especialista em Direito do Trabalho, membro da Comissão de

Direito do Trabalho da OAB/PR. 

 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/forum/magazine-luiza acao-

afirmativa-ou-racismo-reverso/>
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O artigo apresenta uma questão polêmica que circula na mídia?

O texto está relacionado a fatos recentes com relação a essa questão polêmica?

Há de forma clara as opiniões do autor diante dessas questões e das ideias contrárias às

suas?

Há a presença de argumentos para fortalecer as opiniões do autor?

Há a presença de opiniões contrárias e a contestação dessas opiniões por meio de

argumentos?

A conclusão apresenta uma retomada da tese e a finalização da linha de raciocínio

desenvolvida no texto de forma clara e explícita?

Qual é a questão polêmica que o artigo pretende responder? 

O que motivou o autor a escrever o artigo? 

Indique as referências que aparecem no texto relacionadas a ideias contrárias às suas.

Quem ou o que defendem as pessoas que têm opiniões contrárias às defendidas pelo autor do

texto?

Qual é a tese defendida neste artigo? 

Quais são os argumentos principais? Como vêm desenvolvidos? 

É possível identificar um público alvo para o artigo? Explique.

1) Faremos uma leitura guiada de um artigo de opinião, seguindo o roteiro a seguir:

2) Agora, em uma nova leitura do mesmo artigo, vamos identificar elementos do artigo de opinião:

       A Leitura Guiada com  o apoio do Roteiro de Leitura pode ser uma atividade para um encontro

síncrono, mas também é possível que as intervenções do professor ocorram somente através da

mediação tecnológica digital  na plataforma de uso da turma. Além das questões sugeridas

neste material, o professor pode propor outros questionamentos de acordo com os objetivos de

seu trabalho com o grupo.

      O estudante é o protagonista, cabe a ele fazer as reflexões, pesquisar, de forma que o professor
é apenas mediador, provocador, incentivador. O estudante deve ser AGENTE na construção das
aprendizagens e não apenas um receptor. Ele precisa se reconhecer no papel  transformador dos
Letramentos.
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PRODUÇÃO TEXTUAL FINALPRODUÇÃO TEXTUAL FINAL

          Por fim, chegamos ao fim da sequência didática, momento em que propomos uma

produção textual final, em um processo de reescrita da produção inicial. Nesta etapa os

estudantes podem qualificar suas produções a partir do conhecimento  desenvolvido durante

os módulos. 

              É importante retomar as anotações feitas nos Registros de Aprendizagem, se houver

dúvidas, elas devem ser sanadas e já é possível pensar em novas propostas, a fim de dar

continuidade ao que foi desenvolvido ou ir em busca de novos conhecimentos. 

Produção final:
ARTIGO DE OPINIÃO

 

       A partir das leituras realizadas nas últimas aulas e de sua formação
no Ensino Médio, escreva um ARTIGO DE OPINIÃO sobre o tema: “Desafios
no combate ao racismo no Brasil”.

      Seu texto deve ter de 15 a 30 linhas e respeitar as orientações das
aulas que tivemos recentemente. Releia os materiais e assista novamente
aos vídeos, escreva o texto com cuidado e lembre-se de utilizar boas
referências para fortalecer seus argumentos. 

     O trabalho pode ser uma reescrita do artigo inicial ou um texto
totalmente novo.

Bom trabalho!
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APÓS PRODUZIR O TEXTO,
ESCOLHA UM MEIO DE

DIVULGAÇÃO PARA ELE:
PODE SER UM VÍDEO NO

YOUTUBE, UM PODCAST OU
UMA POSTAGEM NO

TWITTER, FACEBOOK OU
OUTRA REDE SOCIAL QUE

VOCÊ CURTE; SE PREFERIR,
POSTE NA PÁGINA  DO

FACEBOOK @LITERALIZEI.

PRÁTICA TRANSFORMADAPRÁTICA TRANSFORMADA

Qual é o o alcance do seu texto?

Para onde ele vai

Ele pode estar engajado em uma campanha?

Pode ser publicado em um jornal físico ou digital?

O mural da sua escola está vazio?

Há um espaço nas suas redes sociais para o seu texto?

O que você espera que as pessoas façam após a leitura do texto que você produziu?

A sugestão é que os estudantes procurem uma forma de levar seu texto a meios
variados de divulgação, com a possibilidade de engajamento em campanhas
através das hashtags ou mesmo em publicações individuais. Cabe salientar que
essa proposta condiz com o momento pandêmico em que desenvolvemos as
atividades, porém, diante de um contexto presencial, as possibilidades de
intervenções se multiplicam.
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https://www.facebook.com/Literalizei/


VAMOS SEGUIR?VAMOS SEGUIR?

             Não dá para parar por aqui, não é mesmo?

              

        A educação é, sem dúvida, um universo de transformações. As escolhas pelo tema

e pelo título dessa pesquisa ocorreram antes de sequer imaginarmos a pandemia do

novo coronavírus, no entanto, todas as vivências desse período contribuíram para

reforçar a importância da escola e a necessidade de um trabalho cada vez mais

voltado para desenvolver os Multiletramentos. 

   Volte ao seu acróstico sobre Multiletramentos e aos seus Registros de

Aprendizagem, reflita sobre o que aprendeu, sobre o que ainda está aprendendo, sobre

o que quer aprender e ensinar. 

  Consideramos esse trabalho ainda inacabado, identificamos  avanços e 

 possibilidades com relação à Pedagogia  dos Multiletramentos e à evolução dos

Letramentos Acadêmicos dos estudantes, mas acreditamos que há muito a pesquisar,

muito a ser estudado e muito a ser colocado em prática. O desafio que se apresenta é

o de conduzir novas pesquisas na incessante busca por uma educação pública

fortalecida, dinâmica, reflexiva e, acima de tudo, equitativa. 

Contamos com você!

 

Visite as redes sociais do Grupo de Pesquisa e Estudos Integrados à Educação: 

Linguagens e Letramentos (Lin-Le)!
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https://www.facebook.com/gpeielinguagenseletramentos
https://www.instagram.com/gpeie_linle/
https://www.youtube.com/channel/UCin1VSbvBj1gdVKNntDqVmw
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