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Introdução 
	

Na	 vida	 cotidiana,	 lemos	 e	 escrevemos	 a	 partir	 de	 objetivos	 e,	 para	 fazê-lo,	 ocupamos	 um	
determinado	lugar	social.	Criar	situações	a	partir	das	quais	são	propostas	atividades	de	leitura	
e	 escrita	 pode	 ajudar	 na	 contextualização	 dessas	 práticas.	 Ainda	 que	 seja	 ficcional,	 esse	
contexto	 fornece	uma	situação	geral	‒	um	 lugar	de	onde	se	 lê	ou	se	escreve	‒,	um	objetivo,	
interlocutores	variados	etc.	As	atividades	propostas	a	seguir	têm	como	situação	geral	situações	
comuns	 na	 vida	 de	 profissionais	 que	 lidam	 com	 diferentes	 mídias	 e	 linguagens	 e	 com	 as	
diferentes	tecnologias	digitais	de	informação	e	comunicação.	As	atividades	envolvem	a	leitura	
de	definições,	verbetes,	notícias,	sinopses	de	games,	dentre	outros	textos.	Ainda	que	a	ênfase	
seja	o	 trabalho	com	a	 leitura	e	a	compreensão	 leitora,	em	algumas	atividades	são	propostas	
pequenas	 atividades	 de	 produção	 de	 textos	 multimodais,	 já	 que,	 em	 uma	 perspectiva	
discursiva,	 ler	 envolve	 replicar	 a	 voz	do	outro,	 o	que	 vai	 além	de	 responder	 a	questões	que	
apenas	demandam	a	retomada	do	conteúdo	e	das	características	formais	dos	textos.	

Ao	 longo	 do	 desenvolvimento	 das	 atividades,	 é	 importante	 que	 você	 avalie	 o	 que	 pode	 ser	
feito	 individualmente	 ou	 em	 duplas,	 ainda	 que	 possa	 contar	 com	 uma	 questão	 feita	 em	
conjunto	 pela	 classe,	 o	 que	 deve	 ser	 feito	 coletivamente,	 o	 que	 pode	 ser	 feito	 em	 casa	 e	
retomado	em	aula,	enfim,	espera-se	que	você	planeje	a	melhor	forma	de	propor	as	atividades.	
Como	já	mencionado,	quase	todas	as	atividades	supõem	o	uso	de	tecnologias,	objetos	digitais	
(ODA)	 -	 vídeos,	 áudios,	games,	 dentre	outros	‒	 e	 ferramentas,	 porque	 foram	pensadas	para	
que	 o	 aluno	 as	 desenvolva	 no	 computador.	 Mas,	 a	 maioria	 delas	 conta	 com	 indicação	 de	
adaptações	 para	 o	 caso	 de	 não	 haver	 conexão	 com	 a	 internet	 e/ou	 computadores	 para	 os	
alunos,	que,	em	geral	supõem	a	exibição/audição	coletiva	por	meio	de	projetores	multimídia	
ou	algum	tipo	de	player	de	áudios.	Mas	cabe	destacar	que	o	ideal	é	que	as	atividades	possam	
ser	feitas	no	computador,	diretamente	pelos	alunos,	sobretudo,	as	questões	que	exploram	os	
ODA	 (já	 que	 a	 interatividade	 suposta	 pode	 ser	 mais	 bem	 explorada)	 e	 propõe	 o	 uso	 de	
ferramentas	de	edição.			

	

Série	Um	dia	na	vida	de	um...		

Muitas	das	 coisas	que	 fazemos	nos	dias	de	hoje	–	na	nossa	 vida	pessoal,	 na	escola	 e/ou	no	
trabalho	 –	 envolvem	 não	 só	 ler	 e	 escrever	 textos	 (os	 mais	 corriqueiros),	 mas	 também	
assistir/gravar	 vídeos,	 ouvir/gravar	 arquivos	 de	 áudios	 variados	 (de	 música,	 conversas,	
programas	 variados	 etc.)	 ver/apreciar	 fotografias,	 fotografar,	 publicar	 e	 compartilhar	 essas	
produções.		Isso	supõe	o	domínio	de	diferentes	ferramentas	e	ambientes	digitais.		

A	 fim	 de	 compreender	 mais	 e	 produzir	 textos	 melhores	 (que	 misturam	 essas	 linguagens	 e	
mídias),	 você	 ainda	 poderá	 conhecer	 e	 explorar	 com	 seus	 alunos	 um	 pouco	 de	 algumas	
profissões.	Quem	sabe	os	estudantes	não	se	animam	com	alguma	delas	e	acabem	trabalhando	
na	área!		

	

Uma	possibilidade	de	pontuação	

Professor,	 caso	 você	 opte	 por	 criar	 um	 clima	 mais	 lúdico,	 podem	 ser	 atribuídos	 pontos	 à	
solução	dos	casos.	O	quadro	de	pontuação	(veja	a	seguir)	poderá	ser	acessado	na	Intranet	em	
formato.pdf	 editável;	 ele	 pode	 ser	 salvo	 em	 algum	 repositório	 virtual	 ou	 em	 pen	 drive	 da	
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turma.	 Você	 poderá,	 também,	 solicitar	 que	 os	 alunos	 construam	 um	 quadro	 de	 pontos	 em	
outro	 lugar	 –	 caderno,	 folha	 avulsa.	 Eles	 deverão	 se	 responsabilizar	 pelo	 lançamento	 dos	
pontos,	mas	enfatize	que	“trapacear”	nos	pontos,	nesse	caso,	é	 roubar	deles	mesmos	e	 isso	
não	 vai	 permitir	 que	 eles	 possam	 vir	 a	 saber	 que	 habilidades	 ainda	 precisam	 ser	 mais	
trabalhadas	 por	 eles.	 Para	 cada	 questão,	 é	 sugerida	 uma	 pontuação.	 Pontuações	
intermediárias	entre	certo	e	errado	devem	ser	consideradas	e	os	alunos	deverão	desenvolver	
o bom	 senso	 para	 aplicá-las,	 o	 que	 não	 significa	 que	 não	 possam	 checar	 com	 você	 os
parâmetros	utilizados.	A	 ideia	é	que	eles	 também	aprendam	a	 se	 auto	avaliar	 e,	 como	 tudo
que	está	sendo	aprendido,	eles	podem	não	saber	que	critérios	usar	e	podem	ser	tendenciosos
demais,	aproximando-se	muito	dos	100%	ou	do	zero.
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Quadro	de	pontuações	

Imagine-se	vivendo	um	pouco	da	vida	dos	profissionais	 listados	a	seguir.	Depois	de	cada	atividade,	vá	
para	o	QUADRO	DE	PONTOS	e	anote	a	pontuação	alcançada:	

QUADRO	DE	PONTOS	

ATIVIDADES	 PONTOS	

Editor	de	jornal	

Sonoplasta	

Roteirista	de	Game	

Produtor	de	“meme”	

Repórter	fotográfico	(1)	

Repórter	fotográfico	(2)	

Roteirista	de	Game	(2)	

Ator	de	radionovela	

Designer	gráfico	

Autor	de	fotonovela	

Prefeito	

Estagiário	do	Banco	Central	

Curador	de	Revista	Digital	

Defensor	dos	direitos	humanos	

TOTAL	

Cada	experiência	profissional	vivida	pode	render	de	5	a	100	

pontos.	Lance	no	quadro	ao	lado	a	pontuação	obtida	em	

cada	caso	e	depois	verifique	o	perfil	mais	próximo	do	seu	

desempenho.	

Entre	1210	e	1500	pontos:		

Profissional	aclamado	nas	redes	

Entre	910	e	1200	pontos:		

Profissional	com	muitos	seguidores	

Entre	500	e	900	pontos:	

Semi-profissional	que	tem	alguns	
seguidores	

Entre	100	e	490	pontos:		

Iniciante,	com	alguma	rede	de	amigos	
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Sumário 

O	sumário	contém	hiperlinks	e	a	ficha-resumo	das	atividades.		Clique	nos	itens	para	ser	
direcionado	à	atividade.	

	Atividade	1	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Editor	de	jornal	

Sinopse:	a	partir	da	análise	dos	efeitos	que	diferentes	fotos	podem	causar	ao	integrarem	uma	
notícia,	é	proposto	que	o	aluno	monte	uma	fotorreportagem	a	partir	de	fotos	dadas,	de	
forma	a	contar	uma	(sua)	versão	dos	fatos.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídas	ao	longo	de	um	texto.
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (foto,	 ilustrações)	 (...)	 e	 o	 corpo	 do	 texto,

comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.
• Localizar	um	argumento	utilizado	pelo	autor	para	defender	sua	tese.
• Identificar	 a	 proposta	 defendida,	 considerando	 a	 tese	 apresentada	 e	 a

argumentação	defendida.
Objetos	digitais/ferramentas:	apresentador	de	slide.	

Atividade	2	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Sonoplasta	

Sinopse:	a	partir	da	escolha	de	trilhas	adequada	para	trechos	de	histórias,	o	objetivo	é	que	os	
alunos	 percebam	 os	 efeitos	 causados	 pela	 trilha	 sonora.	 Ao	 final,	 devem	 decupar	 um	
trecho	 de	 texto	 literário	 e	 proceder	 a	 uma	 gravação	 de	 uma	 leitura	 dramática	 com	
efeitos	especiais.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Identificar	 o	 efeito	 de	 sentido	 produzido	 em	 um	 texto	 literário	 pelo	 uso

intencional	 de	 pontuação	 expressiva	 (interrogação,	 exclamação,	 reticências,
aspas	etc.).

• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida	 em	 um	 texto	 literário,	 com
base	na	sua	compreensão	global.

Objetos	digitais/ferramentas:	vídeos,	arquivos	de	áudio	e	editor	de	áudio.	

Atividade	3	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Roteirista	de	Game	

Sinopse:	 a	 partir	 da	 exploração	 de	 sinopses	 de	 games,	 é	 proposto	 que	 o	 aluno	 crie	 uma	
sinopse	de	um	novo	game.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o

formato	do	gênero,	tema	ou	assunto.
• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.

Objetos	digitais/ferramentas:	ferramenta	de	produção	de	game.	
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Atividade	4	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Produtor	de	meme	

Sinopse:	 a	 partir	 da	 leitura	 de	 pequenos	 textos	 sobre	 memes–	 verbete	 de	 enciclopédias,	
notícias,	 textos	de	opinião	–,	os	alunos	deverão	relacionar	notícias	com	memes	e	criar	
um	meme.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	seu	gênero	e	assunto	principal.
• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um

problema	proposto.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão

global	de	um	texto.
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,

infográficos	 e	 o	 corpo	 do	 texto,	 comparando	 informações	 pressupostas	 ou
subentendidas.

• Diferenciar	ideias	centrais	e	secundárias,	ou	tópicos	e	subtópicos	de	um	texto.
Objetos	digitais/ferramentas:	editor	de	foto.	

Atividade	5	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Repórter	fotográfico	

Sinopse:	a	partir	da	análise	de	um	vídeo	e	de	fotos	que	denunciam	situações	de	desrespeito	na	
cidade,	os	alunos	relacionam	foto	com	notícia	e	foto	com	legenda.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,

infográficos	 e	 o	 corpo	 do	 texto,	 comparando	 informações	 pressupostas	 ou
subentendidas.

• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um
problema	proposto.

• Inferir	opiniões	ou	conceitos	pressupostos	ou	 subentendidos	em	um	 texto	 (ou
vídeo).

• Selecionar	legenda	ou	título	apropriado	para	um	texto	escrito	ou	uma	foto.
Objetos	 digitais/ferramentas:	 vídeo	 A	 ilha	

http://escoladigital.org.br/odas/54b9453c69702d490a851600	e	editor	de	foto.	

Atividade	6	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Repórter	fotográfico	(2)	

Sinopse:	 a	 partir	 da	 análise	 e	 criação	 de	 legendas	 para	 fotodenúncias,	 os	 alunos	 são	
convidados	a	visitarem	a	região	da	escola	e	a	produzirem	fotodenúncia.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um

problema	proposto.
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,

infográficos	 e	 o	 corpo	 do	 texto,	 comparando	 informações	 pressupostas	 ou
subentendidas.

• Inferir	opiniões	ou	conceitos	pressupostos	ou	subentendidos	em	um	texto.
• Selecionar	legenda	ou	título	apropriado	para	um	texto	escrito	ou	uma	foto.

Objetos	digitais/ferramentas:	editor	de	foto;	apresentador	de	slide.	

http://escoladigital.org.br/odas/54b9453c69702d490a851600
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Atividade	7	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Roteirista	de	game	(2)	

Sinopse:	 a	 partir	 da	 exploração	 do	 jogo	 O	 grêmio,	 os	 alunos	 deverão	 produzir	 uma	
continuidade	para	o	jogo,	listando	teses,	argumentos	e	conectivos.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Localizar	 um	 argumento	 utilizado	 pelo	 autor	 para	 defender	 sua	 tese,	 em	 um

texto	argumentativo.
• Identificar	a	tese	explicitada	em	um	texto	argumentativo.

Objetos	 digitais/ferramentas:	 jogo.	 O	 Grêmio	
<http://www.escoladigital.org.br/odas/54b9494e69702d490ae41b00>	

Atividade	8	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Ator	de	radionovela	

Sinopse:	a	partir	da	exploração	de	elementos	que	compõem	a	linguagem	da	radiodramaturgia,	
os	alunos	deverão	atuar	e	editar	breve	cena	para	episódio	de	radionovela.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.
• Inferir	 tema	ou	assunto	principal	de	um	texto,	com	base	em	sua	compreensão

global.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida	 em	 um	 texto	 literário,	 com

base	na	sua	compreensão	global.
Objetos	 digitais/ferramentas:	 episódio	 da	 radionovela	 Maria	 Felipa:	 Guerreira	 de	Itaparica	

<http://escoladigital.org.br/odas/54b97d8769702d65e2a90600>	e	editor	de	áudio.		

Atividade	9	–		Um	dia	na	vida	de	um...		Designer	gráfico	

Sinopse:	a	partir	da	exploração	de	materiais	gráficos	e	elementos	de	diagramação,	os	alunos	deverão	
criar	versões	diferentes	para	um	cartaz	de	divulgação	de	evento	que	poderá	ser	divulgado	na	
comunidade	escolar.		

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o
formato	do	gênero,	tema	ou	assunto	principal.

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão

global	de	um	texto.
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,

infográficos	 e	 o	 corpo	 do	 texto,	 comparando	 informações	 pressupostas	 ou
subentendidas.

• Identificar	o	efeito	de	 sentido	produzido	em	um	 texto	pelo	uso	 intencional	de
recursos	expressivos	gráfico-visuais.

Objetos	 digitais/ferramentas:	 vídeo	 “O	 que	 o	 designer	 gráfico	 faz”	 <	
http://escoladigital.org.br/odas/5790957169702d3dd1ea0f00>;	 campanha	 <	
http://escoladigital.org.br/odas/54b945f869702d490ab51700>	 e	 editor	 gráfico/	
apresentador	de	slide.	

http://www.escoladigital.org.br/odas/54b9494e69702d490ae41b00
http://escoladigital.org.br/odas/54b97d8769702d65e2a90600
http://escoladigital.org.br/odas/5790957169702d3dd1ea0f00
http://escoladigital.org.br/odas/54b945f869702d490ab51700
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Atividade	10	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Autor	de	fotonovela	

Sinopse:	a	partir	da	exploração	de	fotonovelas	e	seu	contexto	de	produção,	os	alunos	deverão	
editar	uma	fotonovela	com	auxílio	do	software	de	história	em	quadrinhos	HagáQuê.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o

formato	do	gênero,	tema	ou	assunto	principal.
• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão

global	de	um	texto.
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,

infográficos	e	o	corpo	do	texto.
• Estabelecer	 relações	 de	 causa/consequência	 entre	 segmentos	 de	 um	 texto,

sendo	que	a	causa	é	relativa	a	um	fato	referido	pelo	texto	e	a	consequência	está
explícita.

• Identificar	os	episódios	principais	de	uma	narrativa	literária,	organizando-os	em
sequência	lógica.

Objetos	digitais/ferramentas:	editor	de	quadrinhos;	apresentador	de	slide.	

Atividade	11	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Prefeito	

Sinopse:	a	partir	da	exploração	do	jogo	“Orçamento”,	os	alunos	deverão	desenvolver	reflexão	
sobre	 orçamento	 público,	 as	 funções	 desenvolvidas	 pelo	 prefeito	 e	 a	 administração	
pública	de	uma	cidade.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
H1	–	Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	seu	gênero	e	assunto	principal.	
H07	 –	 Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um	

problema	proposto.	
H08	 –	 Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão	

global	de	um	texto.	
H10	 –	 Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,	

infográficos	 e	 o	 corpo	 do	 texto,	 comparando	 informações	 pressupostas	 ou	
subentendidas.	

H08	–	Diferenciar	ideias	centrais	e	secundárias,	ou	tópicos	e	subtópicos	de	um	texto.	
Objetos	 digitais/ferramentas:	 jogo.	 Jogo	 do	 Orçamento	

<http://escoladigital.org.br/odas/54b94a9c69702d490a261d00>	

Atividade	12	–	Um	dia	na	vida	de	um	...		Aspirante	a	estagiário	do	Banco	
Central	

Sinopse:	 a	 partir	 da	 exploração	 do	 jogo	 “Inflation	 Island”,	 os	 alunos	 deverão	 desenvolver	
reflexão	 sobre	o	papel	do	Banco	Central,	o	que	é	 inflação	e	deflação	e	quais	 são	 suas	
consequências	para	a	sociedade.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um

problema	proposto.

http://escoladigital.org.br/odas/54b94a9c69702d490a261d00
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• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão
global	de	um	texto.

• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,
infográficos	 e	 o	 corpo	 do	 texto,	 comparando	 informações	 pressupostas	 ou
subentendidas.

• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (foto	 ou	 ilustração)	 e	 o	 corpo	 do	 texto,
comparando	itens	de	informação	explícita.

• Estabelecer	 relações	 de	 causa	 /consequência,	 entre	 segmentos	 de	 um	 texto,
sendo	que	a	causa	é	relativa	a	um	fato	referido	pelo	texto	e	a	consequência	está
explícita.

Objetos	 digitais/ferramentas:	 jogo.	 Inflation	 Island	 –	 Como	 a	 inflação	 afeta	 a	 economia	 <	
http://escoladigital.org.br/odas/inflation-island-como-a-inflacao-afeta-a-economia>	

Atividade	13	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Curador	de	Revista	Digital	

Sinopse:	a	partir	da	exploração	de	diferentes	revistas	digitas	e	de	reflexão	sobre	curadoria,	os	
alunos	deverão	montar	uma	revista	digital.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas	
• Identificar	 a	 finalidade	de	um	 texto,	mobilizando	 conhecimentos	prévios	 sobre	o	

formato	do	gênero,	tema	ou	assunto.	
• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.	
• Inferir	tema	ou	assunto	principal	de	um	texto,	com	base	em	informações	contidas		

em	título,	subtítulo	ou	corpo	do	texto.	
Objetos	 digitais/ferramentas:	 revistas	 digitais	 <	

http://escoladigital.org.br/odas/5790a3ba69702d3dc6980e00>	 e	 ferramenta	 de	
agregador	de	conteúdo	Scoop.it.	

Atividade	14	–	Um	dia	na	vida	de	um...	Defensor	dos	direitos	humanos	

Sinopse:	para	viver	um	pouco	da	vida	de	um	defensor	dos	direitos	humanos,	é	proposto	que	o	
aluno	 faça	 as	 atividades	 da	 webquest	 Derrubando	 o	 Preconceito.	 O	 preconceito,	 o	
racismo	 e	 a	 homofobia	 são	 focados	 a	 partir	 da	 análise	 de	 vídeos	 e	 textos	 –	 notícias,	
textos	 de	 divulgação	 científica,	 anúncios	 e	 cartuns.	 Ao	 final	 da	webquest,	 o	 aluno	 é	
convidado	 a	 fazer	 uma	 peça	 de	 uma	 campanha	 contra	 o	 preconceito,	 aproveitando	 o	
que	experimentou	na	atividade	em que	viveu	um	pouco	da	vida	de	um	designer	gráfico.	

Habilidades	que	podem	ser	contempladas:	
• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o

formato	do	gênero,	tema	ou	assunto.
• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão

global	de	um	texto.	(6ª	série)
• Diferenciar	 ideias	centrais	e	secundárias,	ou	tópicos	e	subtópicos	de	um	texto.

(8ª	série)
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (foto,	 ilustrações)	 (...)	 e	 o	 corpo	 do	 texto,

comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.
• Inferir	 tema	 ou	 assunto	 principal	 de	 um	 texto,	 com	 base	 em	 informações

contidas	em	título,	subtítulo	ou	corpo	do	texto.

Objetos	 digitais/ferramentas:	 Webquest	 Derrubando	 o preconceito:
<http://escoladigital.org.br/odas/5790a59169702d2d42a70300>	

http://escoladigital.org.br/odas/inflation-island-como-a-inflacao-afeta-a-economia
http://escoladigital.org.br/odas/5790a3ba69702d3dc6980e00
http://escoladigital.org.br/odas/5790a59169702d2d42a70300
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídas	ao	longo	de	um	texto.
• Estabelecer	relações	entre	 imagens	(foto,	 ilustrações)	(...)	e	o	corpo	do	texto,	comparando

informações	pressupostas	ou	subentendidas.	
• Localizar	um	argumento	utilizado	pelo	autor	para	defender	sua	tese.
• Identificar	 a	 proposta	 defendida,	 considerando	 a	 tese	 apresentada	 e	 a	 argumentação

defendida.	

Atividade	1	
Da	série	Um	dia	na	vida	de	um....	Editor	de	jornal	

A	 implantação	 de	 ciclofaixas	 em	 São	 Paulo	 deu	 e	 ainda	 está	 dando	muito	 o	 que	 falar.	 Um	
editor	 de	 jornal	 está	 escolhendo	 as	 fotos	 que	 deverão	 acompanhar	 uma	 reportagem	 que	
pretende	mostrar	como	é	andar	de	bike	na	cidade.		

1. Antes	de	ler	os	textos	que	se	seguem,	dê	uma	olhada	geral	nas	duas	versões	da
reportagem	observando,	sobretudo,	as	fotos	que	as	compõem:

Professor,	 essa	 questão	 tem	 por	 objetivo	 preparar	 os	 alunos	 para	 as	 atividades	 que	 se	
seguem	e	fazer	com	que	mobilizem	conhecimentos	prévios	necessários	à	leitura	de	imagens	
e	 texto	 verbal.	Você	pode	 iniciar	 lançando	o	questionamento	que	dá	 título	à	 reportagem:	
“Como	é	andar	de	bike	 em	SP?”.	Em	uma	roda	de	conversa,	pergunte	aos	alunos	 sobre	o	
que	acham	da	prática:	se	têm	medo,	se	acham	seguro,	quais	seriam	as	desvantagens	e	os	
benefícios	 de	 adotar	 a	 bicicleta	 como	 meio	 de	 transporte.	 Peça	 para	 justificarem	 suas	
repostas,	 levando	 em	 conta,	 o	 foco	 da	 reportagem	 -	mobilidade	 urbana.	 Leia	 com	 eles	 o	
primeiro	parágrafo	da	reportagem.	E	pergunte:	do	que	trata	a	reportagem	que	irão	ler?	E	o	
que	motivou	a	sua	produção?	Quem	é	Marina	Almeida?	Por	fim,	diga	que	o	texto	escrito	é	o	
mesmo	 nas	 duas	 versões,	 mas	 as	 fotos	 são	 diferentes.	 Peça	 para	 compararem	 as	 duas	
versões	 e	 observarem	 as	 imagens:	 alguma	 das	 versões	 passa	 uma	 imagem	mais	 positiva	
sobre	andar	de	bicicleta	do	que	a	outra?	Se	sentir	que	os	alunos	estão	com	dificuldades	de	
estabelecer	diferenças,	sugira	que	comparem	as	fotos:	as	duas	primeiras	veiculam	de	igual	
forma	a	ideia	de	compartilhar	espaço	ou	a	primeira	pode	dar	margem	para	que	se	foque	o	
perigo	de	andar	de	bicicleta	entre	carros	e	ônibus?	Na	segunda	 foto,	o	esforço	de	 subir	a	
escada	é	tratado	da	mesma	forma	nas	duas	fotos	ou	em	alguma	delas	isso	é	mostrado	de	
forma	 mais	 leve	 e	 positiva?	 Oriente	 os	 alunos	 a	 considerar	 o	 conjunto	 das	 fotos	 e	 das	
alternativas	para	responder	à	questão	2,	pois	é	possível	interpretar	que	a	foto	1	da	primeira	
versão	mostra	a	maior	mobilidade	da	bicicleta,	que	anda,	enquanto	carros	e	ônibus	estão	
parados.	 Mas,	 em	 relação	 à	 segunda	 foto,	 seria	 mais	 difícil	 considerar	 que	 na	 primeira	
versão	a	imagem	de	carregar	a	bicicleta	seja	mais	leve,	já	que	na	segunda	aparece	o	rosto	
com	um	leve	sorriso	da	ciclista.	

Sumário 
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Versão	1	

Mobilidade Urbana – Como é andar de bike em SP? 
Por Eduardo Moura1 

As medidas adotadas pela Prefeitura de São Paulo (faixa exclusiva de ônibus e ciclofaixas) para 
solucionar o problema do trânsito na cidade são polêmicas e têm gerado discussões importantes 
sobre mobilidade urbana. Conversamos com a designer Marina Almeida e buscamos levantar a 
visão de uma ciclista sobre como é andar de bicicleta em São Paulo. 

Marina mora em Perdizes e trabalha na avenida Paulista, e percorre todos os dias este trajeto 
de bicicleta e que leva 20 minutos para completar – percurso que, segundo o Google Maps, ela 
levaria de 30 a 40 minutos, se fosse feito de ônibus e metrô. 

Perguntamos para Marina Almeida o motivo de ter 
escolhido a bicicleta como meio de transporte. 
Segundo a ciclista, ir de bicicleta ao trabalho 
promove bem-estar e economia. Permite inserir uma 
prática esportiva no cotidiano e manter um contato 
mais próximo com as pessoas e a cidade. Sobre esse 
assunto, Marina ainda ressalta: “conviver e dividir a 
via com ônibus, carros, pedestres não é fácil; nem 
sempre ‘rola’ de uma maneira legal, sabe? Mas 
quando a gente sente que não está sozinho, isolado e 
que faz parte de uma comunidade, sei lá...  quando 
sentimos que é possível dividir e conviver, é bem 
bacana!”. 

A ciclista lembra também que enfrenta dificuldades 
em São Paulo. Relata que a cidade tem muitas subidas e descidas e que não está preparada ou 
adequada para os ciclistas: “possivelmente, algumas pessoas, desistem da bike já na primeira 
ladeira. Mas depois a gente se acostuma e nem sente”. 

Marina lembra que tem coisa pior e muito mais 
perigosa do que ladeira: “alguns motoristas de 
ônibus”. A ciclista afirma que, muitas vezes, toma 
sustos com ultrapassagens e com a direção perigosa 
de alguns. “É preciso usar capacete. É importante 
tomar cuidado com a segurança!”, conclui. 

Apesar de enfrentar algumas dificuldades, 
pedalar é uma atividade central na vida de 
Marina Almeida. A designer não utiliza a 
bicicleta só como meio de transporte: para ela,  
este é um estilo de vida e não só mais um meio 
de chegar ao trabalho. 

1	Reportagem	produzida	especialmente	para	essa	atividade.	
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Versão	2	

Mobilidade Urbana – Como é andar de bike em SP? 
Por Eduardo Moura2 

As medidas adotadas pela Prefeitura de São Paulo (faixa exclusiva de ônibus e ciclofaixas) para 
solucionar o problema do trânsito na cidade são polêmicas e têm gerado discussões importantes 
sobre mobilidade urbana. Conversamos com a designer Marina Almeida e buscamos levantar a 
visão de uma ciclista sobre como é andar de bicicleta em São Paulo. 

Marina mora em Perdizes e trabalha na avenida Paulista, e percorre todos os dias este trajeto de 
bicicleta em 20 minutos para completar – percurso que, segundo o Google Maps, ela levaria de 
30 a 40 minutos, se fosse feito de ônibus e metrô. 

Perguntamos para Marina Almeida o motivo de ter 
escolhido a bicicleta como meio de transporte. 
Segundo a ciclista, ir de bicicleta ao trabalho 
promove bem-estar e economia. Permite inserir 
uma prática esportiva no cotidiano e manter um 
contato mais próximo com as pessoas e a cidade. 
Sobre esse assunto, Marina ainda ressalta: 
“conviver e dividir a via com ônibus, carros, 
pedestres não é fácil; nem sempre ‘rola’ de uma 
maneira legal, sabe? Mas quando a gente sente que 
não está sozinho, isolado e que faz parte de uma 
comunidade, sei lá...  quando sentimos que é 
possível dividir e conviver, é bem bacana!”. 

A ciclista lembra também que enfrenta 
dificuldades em São Paulo. Relata que a cidade tem muitas subidas e descidas e que não esta 
preparada ou adequada para os ciclistas: “possivelmente, algumas pessoas, desistem da bike já 
na primeira ladeira. Mas depois a gente se acostuma e nem sente”. 

Marina lembra que tem coisa pior e muito mais 
perigosa do que ladeira: “alguns motoristas de 
ônibus”. A ciclista afirma que, muitas vezes, 
toma sustos com ultrapassagens e com a direção 
perigosa de alguns. “É preciso usar capacete. É 
importante tomar cuidado com a segurança!”, 
conclui. 

Apesar de enfrentar algumas dificuldades, 
pedalar é uma atividade central na vida de Marina 
Almeida. A designer não utiliza a bicicleta só 
como meio de transporte: para ela, este é um 
estilo de vida e não só mais um meio de chegar 
ao trabalho. 

2	Reportagem	produzida	especialmente	para	essa	atividade.	
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2. Agora,	assinale	as	afirmações	corretas	(10	pontos):

(	X		)	As	fotos	da	primeira	versão	da	reportagem	destacam	o	lado	mais	negativo	de	andar	de	
bike	em	São	Paulo.	

(	 	 	 )	 As	 fotos	 da	 primeira	 versão	 da	 reportagem	 veiculam	 uma	 posição	mais	 positiva	 de	
andar	de	bike	em	São	Paulo.	

(					)	As	fotos	da	segunda	versão	da	reportagem	destacam	o	lado	mais	negativo	de	andar	de	
bike	em	São	Paulo.	

(	 X	 )	 As	 fotos	 da	 segunda	 versão	 da	 reportagem	 veiculam	 uma	 opinião	mais	 positiva	 de	
andar	de	bike	em	São	Paulo.	

3. Agora	leia	uma	das	versões	da	reportagem.

4. De	acordo	com	a	reportagem	que	você	leu,	complete	o	quadro	a	seguir,	com	os
aspectos	positivos	e	negativos	referentes	ao	uso	de	bikes	(10	pontos):

Aspectos	positivos	 Aspectos	negativos	

Economia	de	tempo	 Muitas	subidas	e	descidas	

Economia	de	dinheiro	 Alguns	 motoristas	 de	 ônibus	 praticam	
uma	direção	perigosa	

Promove	o	bem	estar	 Às	 vezes	 é	 difícil	 a	 convivência	 com	
ônibus	e	carro	nas	faixas	comuns	

Prática	esportiva	

Permite	 a	 convivência	 mais	 próxima	 com	 as	
pessoas	e	com	a	cidade	

5. Que	versão	da	reportagem	traz	uma	maior	coerência	entre	as	fotos	e	a	opinião
da	entrevistada?	Justifique	sua	resposta	(15	pontos).

A	segunda,	pois	o	conjunto	das	imagens	vai	na	mesma	direção	do	que	disse	a	entrevistada,	
destacando	uma	opinião	a	favor	do	uso	da	bicicleta	como	meio	de	transporte	e	ressaltando	
principalmente	 o	 bem-estar,	 a	 prática	 esportiva	 (imagem	 da	 ciclista	 subindo	 escada	
contente)	 e	 a	 possibilidade	 de	 conviver	 melhor	 com	 as	 pessoas	 (imagem	 de	 arte	 gráfica	
“compartilhar”)	 e	 com	a	 cidade.	 Enquanto	a	 primeira	 reforça	as	 dificuldades	 que	 ciclistas	
podem	encontrar	na	cidade:	trânsito,	disputa	entre	carros	e	ônibus,	perigo	e	muito	esforço	
(imagem	de	ciclista	subindo	escada	sem	aparente	benefício	ou	diversão	–	diferente	da	outra	
imagem,	em	que,	de	outro	ângulo,	vemos	a	ciclista	sorrir).			

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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6. Elabore	 uma	 frase	 síntese	 da	 posição	de	Marina	 sobre	 andar	 de	bike	 em	 São
Paulo	 que	 traga	 os	 prós	 e	 contras	 desse	meio	 de	 transporte,	 mas	 que	 deixe
clara	a	posição	da	moça	(15	pontos).

Um	exemplo	de	resposta	possível	seria:	

Há	 dificuldades	 para	 andar	 de	bike	 em	 São	 Paulo:	 a	 cidade	 não	 é	 plana	 e	 nem	 todos	 os	
motoristas	 sabem	 compartilhar	 as	 vias.	 Contudo,	 os	 benefícios	 são	 superiores	 a	 qualquer	
problema:	há	uma	melhoria	enorme	na	saúde	e	bem-estar,	aprendemos	a	conviver	melhor	e	
de	maneira	mais	próxima	com	a	cidade	e	as	pessoas,	sem	contar	que	economizamos	tempo	
e	dinheiro.		

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Agora,	 você	 vai	 editar	 uma	 fotorreportagem	
sobre	 andar	 de	 bike	 em	 São	Paulo	(50	pontos).	

Escolha	 4	 fotos	 dentre	 as	 disponibilizadas	 e	 coloque-as	 na	 sequência	 que	 julgar	 mais	
adequada,	 de	 acordo	 com	 a	 opinião	 que	 você	 tem	 sobre	 utilizar	 bicicletas	 para	 se	
locomover	 em	 São	 Paulo.	 As	 fotos	 devem	 vir	 acompanhadas	 de	 legendas	 que	 as	
complementem	(tente	não	descrever,	simplesmente,	o	que	a	imagem	já	mostra).		

Siga	as	etapas	abaixo:	

I. Selecione	4	imagens	do	material	fotográfico	bruto:		<https://goo.gl/cUooJL>.

Professor,	 caso	 não	 possa	 contar	 com	 internet	 ou	 computadores	 para	 o	 dia	 da	 aula,
sugerimos	 a	 impressão	 prévia	 do	 “Material	 fotográfico	 bruto”	 (uma	 cópia	 para	 cada	
grupo	 de	 3	 ou	 4	 alunos).	 Você	 pode	 encontrar	 o	 material	 em	 arquivo	 PDF	 no	 link:	
<https://goo.gl/GFyWSi>.		

Observe	as	imagens	com	cuidado	e	reflita:	

Qual	o	ponto	de	vista	 você	quer	passar	 sobre	utilizar	bicicletas	para	 se	 locomover	em	
São	 Paulo?	 Como	 pode	 fazer	 isso	 por	 meio	 da	 escolha	 de	 imagens	 e	 de	 sua	
sequenciação?	

II. Edite	sua	fotorreportagem

SAIBA	 :		Siga	o	tutorial:		<https://goo.gl/W2yrQC>

Professor,	 caso	 tenha	 optado	 pela	 produção	 impressa,	 veja	 a	 seguir	 orientações	
específicas:	

Disponibilize	 previamente	 os	 modelos	 sugeridos	 em	 <https://goo.gl/FemLE0>	 e	
<https://goo.gl/vRm07v>,	contendo	título	da	fotorreportagem,	página	dupla	de	abertura	
com	imagem	e	introdução	e	páginas	com	fotografia	e	legenda.	Oriente	os	alunos	a	criar	

http://escoladigital.org.br/pages/openoffice
https://goo.gl/cUooJL
https://goo.gl/GFyWSi
https://goo.gl/W2yrQC
https://goo.gl/FemLE0
https://goo.gl/vRm07v
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a	 fotorreportagem	 a	 partir	 de	 um	 “boneco”	 estruturado	 em	 2	 Folhas	 A4,	 seguindo	 as	
orientações:	

Dobrem	as	folhas	A4	ao	meio.	

Juntem	as	folhas	e	coloquem-nas	umas	dentro	das	outras,	como	um	“sanduíche”.	

Enumerem	as	folhas	do	começo	ao	fim.	

Escrevam	 indicações.	 Ex.:	 capa,	 texto	 introdução,	 imagem	 de	 abertura,	 primeira	 foto,	
segunda	foto	etc.		

Lembre	os	 alunos	que	precisam	utilizar	 4	 páginas	 com	 fotos	 e	 legendas	 e	 que	 cada	 folha	
sulfite	significa	duas	páginas,	sempre	utilizando	a	frente	e	o	verso.	
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Ensino	Fundamental	8º	anos	

• Identificar	 o	 efeito	 de	 sentido	 produzido	 em	 um	 texto	 literário	 pelo	 uso	 intencional	 de
pontuação	expressiva	(interrogação,	exclamação,	reticências,	aspas	etc.).	

• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida	 em	 um	 texto	 literário,	 com	 base	 na	 sua
compreensão	global.	

Atividade	2	
Da	série	Um	dia	na	vida	de	um...	Sonoplasta	

Professor,	essa	questão	tem	por	objetivo	preparar	os	alunos	para	as	atividades	que	se	seguem.	
Você	 pode	 iniciar	 lançando	 as	 questões:	 O	 que	 é	 sonoplastia?	 O	 que	 faz	 um	 sonoplasta?	
Registre	as	respostas	na	lousa	para	posterior	complementação.	Em	seguida,	conte	que	eles	irão	
viver	 um	 pouco	 do	 dia-a-dia	 de	 um	 sonoplasta,	 para	 descobrir	 com	 o	 que	 esse	 profissional	
trabalha	 (o	 som).	 Se	 julgar	 oportuno,	 leia	 o	 primeiro	 trecho,	 toque	 os	 áudios	 indicados	 e	
pergunte	qual	deles	combinaria	melhor	com	o	trecho	e	porque	combinaria	mais.	Depois,	peça	
para	 que	 os	 alunos	 leiam	 os	 outros	 trechos	 e	 selecionem	 a	 trilha	mais	 adequada	 para	 cada	
trecho.	Comente	que	o	sonoplasta	 trabalha	em	peças	de	 teatro,	em	cinema,	 rádio,	 televisão,	
animação,	videogames	etc.	Ele	é	o	profissional	responsável	por	ambientar	sonoramente	o	que	
vemos	e	ouvimos	nos	filmes,	áudios,	inserindo	músicas,	ruídos,	efeitos	sonoros,	enfim,	sons	de	
diferentes	tipos.		Por	fim,	convide-os	a	participar	das	próximas	atividades	e	aprender	um	pouco	
mais	sobre	esse	trabalho.	

1. Para	esquentar,	 leia	os	trechos	de	histórias	que	se	seguem	e	imagine	que	elas
serão	 contadas	 no	 cinema	 ou	 no	 rádio.	 A	 seguir,	 escolha	 a	 trilha	 sonora	 que
mais	combina	com	cada	trecho	(5	pontos).

Texto	13	(	2	)	

Já	 era	 chegada	 a	 noite	 e	 grande	 parte	 dos	 sobreviventes	 estavam	 em	 Sherwood,	
montando	acampamento	e	esperando	pelo	Barão,	seu	filho	e	os	outros.	Não	se	ouvia	
mais	nenhum	soldado,	tinir	de	espadas	ou	o	som	de	patadas,	até	mesmo	o	cheiro	das	
queimadas	 feitas	 em	 Yorkshire	 se	 dissipara.	 Então	 se	 pôde	 ouvir:	 passos	 apressados	
vindo	em	direção	ao	acampamento.	Ainda	no	topo	da	árvore,	tudo	o	que conseguia	ver	
eram	 pontos	 luminosos	 [que,	 ele	 tinha	 certeza,	 eram	 tochas]	 se	 aproximando	 mais	
rápido	do	que	ele	achava	possível.	

– Prontidão!	- gritou	e	os	homens	armados	logo	estavam	em	posição.	Desceu	da	árvore
rapidamente	 e,	 ordenando	 à null	 que	 fosse	 para	 junto	 dos	 aldeões	 que	 estavam
desarmados,	se	pôs	ao	lado	dos	rapazes	com	sua	espada	em	punho.	E,	com	respiração
pesada,	todos	esperavam	que	o	pior	acontecesse.

3	Retirado	de:	<http://pioggiadilettere.tumblr.com/robinhood>.	Acesso	em:	29	fev.	2016.	

Sumário 

http://pioggiadilettere.tumblr.com/robinhood
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A	moça	então	experimentou	o	sapatinho,	mas	antes	mesmo	que	ele	servisse	em	seus	
pés,	o	príncipe	 já	tinha	dentro	do	seu	coração	a	certeza	de	que	havia	reencontrado	o	
amor	de	sua	vida.	Ela	e	o	príncipe	se	casaram	em	uma	linda	cerimônia	e	foram	felizes	
para	todo	o	sempre.4 

Texto	35	(		3		)	

Andou	 pé	 ante	 pé	 para	 não	 ser	 descoberto.	 Enfiou	 a	mão	 pela	 grade	 e	 destravou	 o	
portão.		Agachou-se	e	deu	a	volta	pela	direita,	buscando	a	porta	dos	fundos.	Viu	uma	
movimentação	na	casa	e	esperou.	Luzes	se	acenderam	e	apagaram	em	segundos.		

a. Trilha	1	–	Sweet	Child:	<https://goo.gl/DtnGPX>

b. Trilha	2	–	Final	choise:	<https://goo.gl/Wo4wSE>

c. Trilha	3	–	Documentary	Dark:	<https://goo.gl/2N6VkY>

Ao	escolher	as	músicas	para	cada	trecho	da	história,	você	pôde	viver	um	pouco	da	vida	de	
um	sonoplasta.	

Sonoplastia	é	a	recriação	ou	modelagem	(“plastia”)	de	sons	da	natureza,	animais,	objetos,	
ação	e	movimentos.	O	sonoplasta	(aquele	que	recria	os	sons)	é	chamado	para	representar	
o som	 que	 as	 coisas	 fazem	 em	 peças	 de	 teatro,	 cinema,	 rádio,	 televisão,	 animação	 e
videogames.	Assim,	ele	ambienta	o	que	vemos	e	ouvimos	e	deixa	tudo	mais	interessante.

Nas	próximas	atividades,	você	irá	aprender	um	pouco	mais	sobre	esse	trabalho.	

2. Para	 começar,	 acesse	 o
link	 <https://goo.gl/6YTdSU>	 e	 assista	 a	 um	 vídeo	 muito	 divertido	 dos
Trapalhões	(5	pontos).

Depois,	discuta	com	seus	colegas	e	professor:	

a) Qual	 a	 importância	 dos	 “sons”	 na	 construção	 de	 sentidos	 em	 um	 vídeo	 ou	 em	 uma
leitura	dramatizada?

Os	 alunos	 podem	perceber	 que,	 por	meio	 de	 sons	 (trilha	 sonora	 e	 efeitos),	 podemos
ambientar	uma	cena	ou	mesmo	criar	o	clima	de	uma	narrativa.

b) Como	 eles	 podem	 acompanhar	 uma	 leitura?	 E	 de	 que	 forma	 podem	 atrapalhar	 ou
enriquecer	uma	peça?

Os	sons	podem	acompanhar	uma	leitura	como	trilha	sonora	de	fundo	ou	como	efeito
especial,	 intercalado	ou	 sobreposto	a	uma	 fala.	 Se	empregado	de	 forma	equivocada,
pode	 atrapalhar	 a	 narrativa,	 criando	 um	 clima	 ou	 dando	 uma	 impressão	 errada	 ao
ouvinte,	 mas,	 se	 bem	 utilizado,	 pode	 enriquecer	 e	 trazer	 o	 ouvinte	 para	 dentro	 da
história	 e	 deixá-lo	mais	 envolvido.	 Professor,	 se	 julgar	 adequado	 para	mostrar	 como
podemos	alterar	a	percepção	de	uma	narrativa	por	meio	de	uma	 trilha	 sonora,	 você

4	Adaptado	de:	<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinderela>.	Acesso	em:	29	fev.	2016.	
5	Escrito	especialmente	para	essa	atividade.	

Texto	24	(	1		)	

https://goo.gl/DtnGPX
https://goo.gl/Wo4wSE
https://goo.gl/2N6VkY
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinderela
http://www.escoladigital.org.br/odas/os-trapalhoes-didi-e-a-radionovela-com-efeitos-sonoros
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pode	 exemplificar	 a	 questão	mostrando	 aos	 alunos	 o	 trabalho	de	um	 trailer	mashup	
em	 que	 internautas	 remixam	 cenas	 de	 um	 filme	 conhecido	 usando	 uma	 nova	 trilha	
sonora,	 criando,	 assim,	 um	 trailer	 de	 um	 filme	 fictício,	 como	 o	 que	 ocorre	 em	
<https://goo.gl/Uf6oiH>,	em	que	Toy	Story,	uma	animação	é	transformada	em	filme	de	
terror.	

Para	 saber	mais	 sobre	o	 trabalho	do	 sonoplasta,	 acesse	o	 link:	 <	
http://www.escoladigital.org.br/odas/54b94bf769702d490a781e
00	>.	

Procure	prestar	atenção	na	diferença	entre	sonoplasta	e	operador	
de	som.	

Professor,	 pergunte	 para	 os	 alunos	 se	 prestaram	 atenção	 na	 diferença	
entre	sonoplasta	e	operador	de	áudio.	

3. A	 seguir,	 você	 escutará	 o	 primeiro	 episódio	 da	 radionovela	 “Caminho	 das
Águas”.	 Mas	 antes	 de	 acompanhar	 a	 história,	 leia	 a	 sinopse	 e	 responda	 às
questões	a	seguir	(10	pontos).

Caminho	das	Águas6	

A	história	se	passa	em	um	vilarejo	que	tem	seu	rio	ameaçado	pela	
derrubada	 da	 mata	 ciliar.	 A	 população	 local	 não	 gosta	 das	
mudanças	 na	 paisagem,	 mas	 só	 se	 mobiliza	 para	 evitar	 um	
desastre	ambiental	quando	uma	antiga	moradora	traz	o	filho	para	
conhecer	o	lugar	onde	nasceu	e	se	assusta	com	o	que	vê.	Em	dez	
capítulos,	você	confere	a	luta	deles	para	frear	o	desmatamento.	

a) Onde	se	passa	o	Caminho	das	Águas?	Qual	o	conflito	que	a	população	local	vive?

A	 história	 se	 passa	 em	um	 vilarejo,	 em	 uma	 pequena	 cidade	 brasileira.	 A	 população
local	tem	testemunhado	mudanças	na	paisagem	e	teme	por	um	desastre	ambiental.

b) Recentemente,	você	acompanhou	(ou	tem	acompanhado)	algum	fato	que	se	aproxima
com	o	retratado	pela	radionovela	que	escutará?	Qual?

Professor,	 essa	 resposta	 é	 livre	 e	 pode	mudar	 conforme	 o	 contexto	 e	 os	 eventos	 do
momento.	Mas	os	alunos	podem	citar	o	desastre	ecológico	envolvendo	o	rompimento
da	barragem	em	Mariana,	Minas	Gerais.

4. Acesse	 o	 link	 <http://escoladigital.org.br/odas/578cb10d69702d3dc6800800	 >
e	escute	o	primeiro	episódio	da	radionovela	“Caminho	das	Águas”	(10	pontos).

a) Durante	a	sua	escuta,	fique	atento:

– Quais	são	os	“locais”	por	onde	passam	as	personagens	e	como	eles	são	representados
pelo	“sonoplasta”?

6Fonte:	<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMINHO-DAS-AGUAS/355240-
CAMINHO-DAS-AGUAS-BLOCO-1.html>.	Acesso	em:	7	jan.	2016.	

https://goo.gl/Uf6oiH
http://www.escoladigital.org.br/odas/54b94bf769702d490a781e00
http://www.escoladigital.org.br/odas/54b94bf769702d490a781e00
http://escoladigital.org.br/odas/578cb10d69702d3dc6800800
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMINHO-DAS-AGUAS/355240-CAMINHO-DAS-AGUAS-BLOCO-1.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMINHO-DAS-AGUAS/355240-CAMINHO-DAS-AGUAS-BLOCO-1.html
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As	 personagens	 passam	 pelos	 seguintes	 locais:	 rodoviária,	 estrada,	 lugarejo	 onde	
moram	 as	 colegas	 de	 Cleonice,	 casas	 dos	 colegas	 de	 Cleonice.	 Professor,	 peça	 aos	
alunos	 que	 prestem	 atenção	 aos	 sons	 empregados	 para	 representar	 esses	 locais	 –	
ônibus	 parando	 (rodoviária),	 ônibus	 circulando/motor	 (estrada),	 pássaros	 (lugarejo	
onde	moram	as	colegas	de	Cleonice).	

– Por	que	Cleonice	não	gosta	nada	do	que	vê	em	sua	cidade?

Porque	ela	vê	desmatamento	na	paisagem	e	a	diminuição	da	diversidade	dos	animais
locais.

b) Escute	 as	 trilhas	 abaixo	 e	 assinale	 aquelas	 que	 NÃO	 poderiam	 ser	 incluídas	 na
caracterização	dos	 locais	por	onde	passaram	as	personagens	no	primeiro	episódio	de
“Caminho	das	Águas”.

(	x	)	Trilha	1	–	<https://goo.gl/WC5Jqf>.

(			)	Trilha	2	–	<https://goo.gl/7jwHMl>.	Esse	som	pode	ser	usado	para	representar	a	casa
onde	moram	as	colegas	de	Cleonice.	

(	x	)	Trilha	3	–	<https://goo.gl/czs88j>.	

(			)	Trilha	4	–	<https://goo.gl/bz6gKE>.	Esse	som	pode	ser	usado	para	representar	tanto	
a	rodoviária	como	a	estrada/caminho.	

(	x	)	Trilha	5	–	<https://goo.gl/6mG4l3>.	

5. Ao	 final	 de	 cada	 episódio	 das	 radionovelas,	 normalmente,	 acrescenta-se	 um
final	 para	 atrair	 a	 atenção	 do	 ouvinte	 para	 o	 próximo	 episódio.	 E	 não	 é
diferente	com	“Caminho	das	Águas”:	o	mistério	 foi	 lançado	pelo	narrador	e	o
clima	foi	criado	pelo	sonoplasta	(10	pontos).

a) Acompanhe	 <http://escoladigital.org.br/odas/578cb10d69702d3dc6800800	 >	 (6:35	 -
7:13)

Depois	da	conversa	sobre	a	situação	do	rio,	nossos	personagens	decidem	visitar	um	velho	
amigo.	

―	Que	tal	a	gente	fazer	uma	visitinha	para	o	professor	Roberto?	Ele	vai	gostar	tanto	de	ver	
você,	Cleonice.	

―	Boa	ideia,	Dona	Maria!	Eu	vou	adorar	ver	o	professor.	

E	 nossos	 personagens	 seguem	para	 casa	 do	 professor	 Roberto,	 outro	 antigo	morador	 da	
região.	Lá	vão	descobrir	que	o	querido	amigo	corre	perigo.	Mas	que	perigo	será	esse?	

b) Qual	 dos	 áudios	 abaixo	 poderia	 substituir	 a	 trilha	 original	 sem	 alterar	 o	 sentido
pretendido	pelo	sonoplasta?

(				)	Trilha	1	–	<https://goo.gl/O8esfw>.

(	X	)	Trilha	2	–	<https://goo.gl/1IfYKJ>.

https://goo.gl/WC5Jqf
https://goo.gl/7jwHMl
https://goo.gl/czs88j
https://goo.gl/bz6gKE
https://goo.gl/6mG4l3
http://escoladigital.org.br/odas/578cb10d69702d3dc6800800
https://goo.gl/O8esfw
https://goo.gl/1IfYKJ
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(				)	Trilha	3	–	<https://goo.gl/xdggyU>.	

Professor,	 peça	 para	 os	 alunos	 observarem	 a	 trilha	 que	 acompanha	 o	 trecho	 final.	
Indique	 que	 prestem	 atenção	 em	 como	 a	 música	 escolhida	 sustenta	 o	 clima	 de	
mistério:	 o	 tom	 grave,	 compassado	 entremeado	 por	 “ruídos”	 agudos.	 Escute	 com	 os	
alunos	os	trechos	indicados	e	peça	para	apontarem	qual	música	consegue	reproduzir	o	
mesmo	clima	do	original	e	por	quê.	Caso	sintam	dificuldade,	os	alunos	podem	indicar,	
por	exclusão,	que	a	Trilha	2	é	a	correta,	já	que	a	primeira	canção	é	muito	“alegre”	e	a	
terceira	 é	 muito	 “romântica”	 (uma	 valsa,	 de	 título	 Stranger’s	 Love).	 Mas	 procure	
apontar	que	a	Trilha	2,	como	a	canção	original,	apresenta	um	tom	grave,	bem	ritmado	
(simulando	 a	 batida	 do	 coração)	 entremeado	 por	 instrumentos	 agudos	 (também	
ritmados),	dando	um	clima	de	mistério.			

6. Assim	 como	 o	 vídeo	 dos	 Trapalhões,	 que	 você	 viu	 no	 início	 da	 atividade,	 um
roteirista	 e	 um	 sonoplasta	 quiseram	 brincar	 com	 “Caminho	 das	 Águas”	 e
fizeram	algumas	mudanças	para	bagunçar	completamente	o	sentido	da	história
(10	pontos).

Veja	se	você	consegue	descobrir	como	foi	possível	fazer	isso.	Embora	poucas	coisas	tenham	
sido	alteradas,	elas	mudaram	bastante	o	“tom”	que	tinha	o	texto	original.	

a) Compare	 os	 dois	 trechos	 abaixo.	 Observe	 o	 que	 há	 de	 semelhante	 e	 diferente	 entre
eles.

TRECHO	1	

Trilha	–	<https://goo.gl/dJmNxU>	

Depois	 da	 conversa	 sobre	 a	 situação	do	 rio,	 nossos	 personagens	 decidem	visitar	 um	
velho	amigo.	

―	Que	tal	a	gente	fazer	uma	visitinha	para	o	professor	Roberto?	Ele	vai	gostar	tanto	
de	ver	você,	Cleonice.	

―	Boa	ideia,	Dona	Maria.	Eu	vou	adorar	ver	o	professor...	

TRECHO	2	

Trilha	–	<https://goo.gl/aRrMkd>	

Depois	 da	 conversa	 sobre	 a	 situação	do	 rio,	 nossos	 personagens	 decidem	visitar	 um	
“velho	amigo”.	

―	Que	tal	a	gente	fazer	uma	“visitinha”	para	o	professor	Roberto?	Ele	vai	gostar	tanto	
de	ver	você,	Cleonice.	

―	Boa	 ideia,	Dona	Maria!	Eu	vou	adorar	ver	o	professor	―	completou,	com	um	riso	
maquiavélico.	

b) Podemos	dizer	que	Cleonice	 tem	o	mesmo	sentimento	pelo	professor	Roberto,	 lendo
os	dois	trechos?	O	que	muda	nos	dois	casos?	O	que	lhe	permite	fazer	tal	afirmação?

https://goo.gl/xdggyU
https://goo.gl/dJmNxU
https://goo.gl/aRrMkd
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As	edições	dos	dois	trechos	sugerem	uma	relação	diferente	entre	Cleonice	e	o	professor	
Roberto.	 A	 primeira,	 por	 meio	 da	 trilha	 escolhida	 e	 da	 pontuação	 (reticências)	 do	
roteiro,	 sugere	que	Cleonice	é	apaixonada	pelo	professor.	 Já	a	 segunda,	por	meio	da	
trilha	 e,	 principalmente,	 das	 aspas	 em	 “visitinha”	 e	 em	 “velho	 amigo”	 sugerem	 que	
Cleonice	 não	 tem	 tanta	 amizade	 assim	 pelo	 professor	 e	 que	 algo	 de	 estranho	 ou	
perigoso	poderá	acontecer.	

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

c) Qual,	 dentre	 os	 dois	 trechos,	 você	 diria	 que	 melhor	 representa	 uma	 história	 de
suspense/terror?	E	qual	representa	um	romance	entre	Cleonice	e	Roberto?	Por	quê?

O	segundo	trecho	representa	melhor	uma	história	de	suspense/terror:	a	trilha	sonora	e
pontuação	do	 texto	 (as	 aspas	 em	 “visitinha”	 e	 “velho	amigo”)	 sugerem	que	Cleonice
não	gosta	de	Roberto	e	irá	fazer	uma	visita	um	tanto	suspeita	ao	professor.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Chegou	 a	 hora	 de	 experimentar	 “	 um	 dia	 na	 vida	 de	 um	 sonoplasta”	 (50
pontos).

Imagine	 que	 você	 e	 seu	 colegas	 foram	 convidados	 para	 produzir	 um	 episódio	 para	 a	
radionovela	 “Essa	 é	 uma	 outra	 história...”,	 composta	 por	 releituras	 de	 narrativas	
conhecidas.		

Veja	um	exemplo:	<https://goo.gl/MFIPV1>.	

Professor,	 ao	 sugerir	 aos	 alunos	 que	 sigam	 o	 exemplo	 anterior	 retome	 com	 eles	 a	
importância	 da	 trilha	 sonora	 e	 dos	 efeitos	 sonoros	 na	 ambientação	 e	 na	 criação	 de	 um	
clima	 para	 a	 história.	 Peça	 para	 observarem	o	 suspense	 criado	 por	meio	 da	 trilha	 e	 pela	
inserção	 de	 sons	 como	 vento,	 coruja	 e	 passos	 em	 momentos	 adequados.	 Peça	 para	
observarem	ainda	que	em	alguns	momentos	o	silêncio	também	é	empregando	para	colocar	
o ouvinte	em	uma	situação	de	suspense.

Nesse	episódio,	podemos	escutar	um	clássico	com	um	novo	tom	de	MISTÉRIO	e	TERROR.	

TEXTO	ORIGINAL	

Chapéu	começava	a	se	arrepender.	Não	devia	ter	escutado	“ELE”.	

―	Porque	não	segui	o	conselho	de	mamãe:	“Chapeuzim...	não	fale	com	estranhos”.	

A	medida	 que	 tomava	 o	 caminho	 indicado,	 o	mato	 ficava	 cada	 vez	mais	 assustador:	 era	
mais	escuro	por	aqui;	os	pássaros	não	cantavam	e	o	vento	soprava	diferente,	mais	forte.	

―	Ai,	que	medo...	

Chapéu	podia	jurar	que	alguém	o	seguia.	Ele	tinha	certeza	que	ouvia	passos.	

―	Quem	está	aí?	Fala	logo...	Quem	é?	Eu	sei	que	tem	alguém	aí...	

https://goo.gl/MFIPV1
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O	vento	e	as	corujas	respondiam	e	Chapéu	não	via	a	hora	de	chegar	na	vovó...	

I. Leia	o	texto	anterior	e	compare	com	o	trabalho	desenvolvido	pela	equipe	de	sonoplastas,
roteiristas	e	atores	que	acabou	de	escutar.	Veja	como	eles	transformaram	o	texto	original
no	episódio	de	“Essa	é	uma	outra	história...”	que	ouviu.

ROTEIRO	

Técnica	 Locução	

Background	(som	de	fundo).	
Trilha/Mistério.	

Efeito.	Floresta,	à	noite.	

Efeito.	Passos.	

Efeito.	Coruja	e	vento.	

Background	(som	de	fundo).	
Trilha/mistério.	

Chapéu	 começava	 a	 se	 arrepender.	 Não	
devia	ter	escutado	“ELE”.	
―	Porque	não	segui	o	conselho	de	mamãe:	“	
Chapeuzim...	não	fale	com	estranhos”.	
A	medida	que	tomava	o	caminho	indicado,	o	
mato	 ficava	 cada	 vez	 mais	 assustador:	 era	
mais	 escuro	 por	 aqui;	 os	 pássaros	 não	
cantavam	e	o	vento	soprava	diferente,	mais	
forte.	
―	Ai	que	medo...	
Chapéu	podia	jurar	que	alguém	o	seguia.	Ele	
tinha	certeza	que	ouvia	passos.	
―	Quem	está	aí?	Fala	logo...	Quem	é?	Eu	sei	
que	tem	alguém	aí...	
O	 vento	 e	 as	 corujas	 respondiam	 e	 Chapéu	
não	via	a	hora	de	chegar	na	vovó...		

II. Transforme	agora	uma	narrativa	de	enigma,	escrita	por	Conan	Doyle,	em	um	roteiro	para
uma	 leitura	 dramática	 com	 efeitos	 sonoros,	 seguindo	 o	 modelo	 de	 roteiro	 que	 você
acabou	 de	 ler	 (texto	 desta	 narrativa	 e	 roteiro	 a	 preencher	 estão	 disponíveis	 em:
<https://goo.gl/Y4eCbr>).

Lembre-se	 de	 que	 você	 precisará	 mudar	 o	 “tom”:	 pode	 transformar	 o	 trecho	 em	 um
drama	ou	em	uma	comédia,	por	exemplo.

Peça	para	os	alunos	observarem	o	modelo	de	roteiro	anterior	e,	de	maneira	semelhante,
indicarem	os	momentos	e	quais	efeitos	sonoros	podem	ser	inseridos.

UM	ESTUDO	EM	VERMELHO	

Capítulo	quarto:	Fuga	desesperada	

Lá	fora,	tudo	quieto	e	silencioso.	A	noite	era	límpida,	as	estrelas	cintilavam	na	amplidão.	O	
pequeno	 jardim	 cercado	 estava	 diante	 dos	 seus	 olhos,	mas	 nem	 ali	 nem	 na	 estrada	 se	
enxergava	 vivalma.	 Com	 um	 suspiro	 de	 alívio,	 Ferrier	 olhou	 para	 a	 direita	 e	 para	 a	
esquerda,	até	que,	olhando	para	os	próprios	pés,	viu	com	espanto	um	homem	estendido	
por	terra,	com	os	braços	e	as	pernas	abertos.	

Tão	 sobressaltado	 ficou	 diante	 daquilo,	 que	 se	 encostou	 na	 parede,	 levando	 a	 mão	 à	
garganta,	como	para	sufocar	um	grito	involuntário.	O	seu	primeiro	pensamento	foi	de	que	
a	 figura	 prostrada	 era	 um	 homem	 ferido	 ou	 moribundo,	 mas	 logo	 notou	 que	 ele	 se	
arrastava	no	chão,	e	em	pouco	o	viu	entrar	em	sua	casa	com	a	rapidez	e	o	silêncio	de	uma	

https://goo.gl/Y4eCbr
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serpente.	 Sob	 o	 seu	 teto,	 o	 homem	 pôs-se	 de	 pé,	 fechou	 a	 porta	 e,	 ante	 o	 fazendeiro	
atônito,	descobriu	o	rosto	audaz	e	resoluto	de	Jefferson	Hope.	

—	Deus	do	 céu!	—	exclamou	 John	 Ferrier.	—	Que	 susto!	Por	que	 cargas	d’água	entrou	
desse	modo?	

III. Com	o	roteiro	pronto,	chegou	o	momento	de	gravar	o	seu	novo	episódio	de	“Essa	é	uma
outra	história...”.	Para	isso,	leia	as	quatro	dicas	abaixo:

1. Familiarizar-se	com	o	texto:	Aproveitem	para	grifar	os	momentos	que	julga	que	podem
ser	interpretados	pelos	sonoplastas	do	grupo.

Professor,	oriente	os	alunos	a	se	dividirem	em	grupos.	Peça	para	praticarem	a	leitura	do	
texto	 e	 atribuírem	 aos	 participantes	 dos	 grupos	 funções	 como	 atores,	 narrador	 e	
sonoplasta.	 Em	 seguida,	 peça	 para	 fazerem	 uma	 nova	 leitura,	 marcando	 a	 entrada	 de	
cada	aluno	e	o	que	cada	um	precisa	fazer.	Oriente-os	para	que	se	familiarizem	com	o	texto	
e	com	as	entradas	de	cada	um.	Se	preferir,	você	pode	indicar	que	as	leituras	sejam	feitas	
ao	vivo,	 com	representações	e	 sonoplastias	 com	objetos	 “em	cena”.	Para	 isso,	organize,	
após	os	grupos	estarem	familiarizados	com	os	textos,	uma	apresentação.	No	entanto,	se	
preferir,	 você	 pode	 pedir	 para	 os	 alunos	 gravarem	e	 editarem	 suas	 leituras	 utilizando	 o	
programa	 AUDACITY	 –	 <http://escoladigital.org.br/para-criar>.	 Nesse	 caso,	 peça	 para	
seguirem	apenas	o	item	4	das	orientações.	

2. Definir	como	poderão	ser	feitas	as	sonoplastias:	para	a	leitura	vocês	podem	selecionar
algumas	partes	e	elementos	e	pesquisar	como	representar	esses	sons.

‒ Chuva:	 Pegue	 um	 pacote	 de	 arroz,	 despeje	 lentamente	 dentro	 de	 uma	 caixa	 com	
superfície	dura	ou	metálica.		

‒ Trovão:	Sopre	em	um	microfone.	

‒ Trem:	Cubra	dois	pedaços	de	madeira	com	lixa	e	esfregue	um	contra	o	outro.	

‒ Galope	 do	 Cavalo:	 Pegue	 dois	 objetos	 em	 forma	 de	 concha	 (podem	 ser	 as	
próprias	mãos	do	 jeito	que	“bate	figurinha”)	e	bata-os	alternadamente	com	a	boca	
virada	para	baixo	em	uma	superfície	dura	no	ritmo	do	galope	do	cavalo.	

‒ Alguns	sites	com	efeitos	especiais	para	baixar	gratuitamente:	

<http://www.soundjay.com/>	

<http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/>	

<http://ushk.tripod.com/sounds/sounds.html>	

3. Dividir	a	leitura	do	texto:	vocês	terão	de	decidir	quais	as	partes	que	cada	um	do	grupo
lerá.	O	importante	é	que	a	divisão	torne	a	leitura	interessante	o	suficiente	para	prender	a
atenção	dos	ouvintes.

4. Treinar	a	leitura	oral	e	ensaiar	antes	da	apresentação	ou	gravação.

http://escoladigital.org.br/para-criar
http://www.soundjay.com/
http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/
http://ushk.tripod.com/sounds/sounds.html
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IV. Agora	é	só	preparar	a	apresentação	ou	gravação.	Se	a	escolha	for	a	gravação,	vocês	vão
precisar	 do	 programa	 AUDACITY	 disponível	 para	 download	 em:
<http://escoladigital.org.br/para-criar>

SAIBA	 :		Siga	o	tutorial:	<https://goo.gl/okXSyf>.

http://escoladigital.org.br/para-criar
https://goo.gl/okXSyf


26	

Ensino	Fundamental	8º/9º	anos	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o	formato	do
gênero,	tema	ou	assunto.	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto	principal.

Atividade	3	
Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um	...	Roteirista	de	Game	

Um	 roteirista	de	game	 cria	narrativas	para	 jogos	eletrônicos.	 É	 isso	que	 você	 terá	que	 fazer	
nessa	 atividade.	 Mas	 antes	 de	 escrever	 uma	 narrativa	 para	 um	 game,	 você	 deve	 explorar	
algumas	para	que	possa	saber	como	funcionam.	

Em	geral,	os	jogos	eletrônicos	de	aventura	e	plataforma	sempre	têm	uma	história	que	organiza	
suas	etapas.	A	história	tem	uma	situação	inicial,	ou	seja,	um	começo	em	que	ficamos	sabendo	
o que	 aconteceu	 para	 que	 o	 herói	 tenha	 que	 entrar	 em	 ação,	 enfrentando	 os	 desafios	 que
existem	no	jogo.

1. Leia	 os	 textos	 que	 se	 seguem	e	observe	 algumas	dessas	 situações	 iniciais	 (10
pontos).

Professor,	 antes	 de	 solicitar	 que	 os	 alunos	 leiam	 as	 sinopses,	 levante	 com	 eles	 algumas	
histórias	 de	 jogos	 que	 já	 conhecem	 e	 incentive-os	 a	 compartilhar	 o	 que	 já	 sabem	 das	
histórias	 de	 seus	 jogos	 preferidos.	 Em	 seguida,	 questione-os	 sobre	 os	 jogos	 Super	Mário,	
Sonic	 e	 Alex	 Kidd,	 pergunte	 sobre	 a	 história	 desses	 jogos,	 quem	 são	 os	 vilões	 e	 heróis.	
Provavelmente,	 serão	 levantados	 outros	 enredos	 desses	 clássicos	 do	 videogame	 já	 que	
existem	inúmeras	versões,	cada	uma	com	um	início/mote	diferente	para	o	jogo.	Incentive	a	
troca,	buscando	levar	os	alunos	a	levantarem	o	que	já	conhecem	sobre	jogos	de	videogame	
de	 plataforma	 e	 aventura	 e	 a	 reconhecerem	 os	 elementos	 principais	 que	 compõem	 a	
construção	das	narrativas	desses	jogos:	os	personagens,	cenários	e	enredos.		

Os	trechos	destacados	em	vermelho	e	sublinhados	são	respostas	à	questão	4.	

Super	Mário	

Um	dia,	o	pacífico	Reino	dos	Cogumelos	foi	invadido	pelos	Koopas,	uma	tribo	de	tartarugas	
famosas	 pelo	 uso	 de	 magia	 negra.	 Os	 pacíficos	 e	 calmos	 habitantes	 do	 Reino	 dos	
Cogumelos	foram	transformados	em	pedra,	tijolos	e	em	flores.	A	única	pessoa	que	poderia	
reverter	a	magia	e	 fazer	com	que	os	habitantes	do	Reino	dos	Cogumelos	 retornassem	ao	
normal	era	a	Princesa	Peach,	filha	do	Rei	Cogumelo.	Mas,	infelizmente,	ela	foi	mantida	em	
cativeiro	 pelo	 rei	 dos	 Koopas,	 Bowser.	 Sabendo	 disso,	 um	 encanador	 muito	 corajoso	
chamado	Mário	sai	em	uma	missão	para	 libertar	a	Princesa	Peach	do	Koopa	e	restaurar	o	
Reino	dos	Cogumelos.	

Adaptado	de:	<https://goo.gl/QKwK3r>.	Acesso	em:	18	dez.	2015.	

Sumário 

https://goo.gl/QKwK3r
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Sonic	

O	Dr.	Eggman,	um	cientista	maluco,	quer	conquistar	e	transformar	todos	os	habitantes	de	
Station	Square	em	robôs.	Apenas	Sonic,	um	porco	espinho	com	um	penteado	legal	e	com	
um	par	de	tênis	que	lhe	dá	super	velocidade,	pode	salvar	a	pacata	cidade	de	Station	Square	
do	terrível	plano	do	Dr.	Eggman.	

Adaptado	de:	<https://goo.gl/fPqs1J>.	Acesso	em:	18	dez.	2015.	

Alex	Kidd	

Alex	 vive	 no	 Monte	 Eterno,	 no	 Planeta	 Aries	 onde	 treina	 a	 técnica	 do	 Shellcore,	 que	
lhe	 permite	 alterar	 o	 tamanho	 e	 a	 dureza	 de	 seus	 punhos	 para	 quebrar	 pedras	 com	 as	
próprias	 mãos.	 Um	 dia,	 o	 rei	 do	 Planeta	 Aires	 desaparece	 e	 Janken	 toma	 seu	 lugar,	
transformando	toda	a	população	de	Aires	em	rocha.	No	entanto,	Alex	encontra	um	homem	
misterioso	que	lhe	 revela	 um	 segredo:	 Alex	 é	 membro	 da	 família	 real;	 ele	 é	 o	 filho	 do	
rei	 desaparecido.	 Assim,	 Alex	 ganha	 um	 mapa	 e	 um	 medalhão	 e	 prepara-se	 para	
derrotar	 Janken	 e	 seus	monstros,	resgatar	seu	pai	e	restaurar	o	reino	de	Aries.	

Adaptado	de	<https://goo.gl/0V3oh6>.	Acesso	em:	18	dez.	2015.	

2. Complete	o	quadro	abaixo	a	partir	dos	breves	resumos	que	acabou	de	 ler	 (10
pontos).

Vilão	 Local	da	Aventura	 Herói	

Super	Mário	 O	rei	dos	Koopas,	
Bowser	

Reino	dos	Cogumelos	 Mário	

Sonic	 Dr.	Eggman	 Station	Square	 Sonic	

Alex	Kidd	 Janken	 Planeta	Áries	 Alex	Kidd	

3. Onde	 um	 texto	 como	 esses	 poderia	 ser	 encontrado?	 Com	 que	 finalidade	 um
texto	desses	poderia	ter	sido	escrito?	(10	pontos)

Podemos	encontrar	sinopses	como	essas	nas	contracapas	dos	 jogos,	em	sites	sobre	 jogos,	
em	portais	de	vendas	e	catálogos	de	jogos	etc.	Elas	têm	por	objetivo	apresentar,	de	maneira	
resumida,	o	enredo	de	um	produto	ou	objeto	cultural	–	no	caso,	de	um	jogo	eletrônico	–,	de	
forma	a	informar	o	leitor	sobre	o	produto	e,	eventualmente,	interessá-lo.		

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

https://goo.gl/fPqs1J
https://goo.gl/0V3oh6
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4. Volte	 aos	 textos	 que	 você	 leu	 anteriormente	 e	 sublinhe	 as	 partes	 que
descrevem	o	que	aconteceu	para	motivar	o	herói	a	entrar	em	ação	(5	pontos).

5. Conforme	você	pôde	observar,	 na	maioria	dos	 jogos	há	 sempre	personagens:
entre	 eles,	 os	 heróis	 e	 os	 vilões.	 No	 Super	 Mário,	 por	 exemplo,	 o	 herói	 é	 o
Mário	(aquele	que	pode	salvar	o	Reino	dos	Cogumelos),	enquanto	o	Bowser	é	o
vilão	(aquele		que	acabou	com	a	paz	do	Reino).	Eles	têm	algumas	características
bem	marcantes.	Assinale	alguma	dessas	características	e	acrescente	outras	(10
pontos).

Professor,	 você	 pode	 aproveitar	 esse	momento	 para	 levantar	 o	 conhecimento	 dos	 alunos	
sobre	heróis	e	vilões	antes	da	pequena	produção	que	farão	a	partir	da	questão	6.	Pergunte	
sobre	outros	heróis	e	vilões	que	já	conhecem,	como	são,	como	se	comportam	e	o	seu	papel	
no	 enredo	 das	 histórias.	 Peça	 para	 retomarem	 as	 sinopses	 dos	 jogos	 e	 localizarem	 nos	
textos	como	são	descritos	Mário,	Sonic	e	Alex	Kid	e	se	eles	se	encaixam	nas	características	
que	 citaram.	 Por	 fim,	 indique	 que	 completem	 a	 questão.	 Caso	 julgue	 adequado	 e	 seu	
contexto	 ofereça	 condições	 adequadas,	 você	 pode	 indicar	 também	 que	 complementem	 a	
questão,	 “personificando”	 um	 herói	 e	 um	 vilão,	 a	 partir	 da	 plataforma	 Hero-O’Matic	
<http://goo.gl/TDl9fo>.	

Um	herói	pode	ser	

(	X	)	valente	

(				)	mentiroso	

(				)	covarde	

(	X	)	sincero	

(	X	)	esperto	

Acrescente	outras	características	de	um	herói:	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Algumas	possibilidades:	forte,	corajoso,	justo,	correto.	

Um	vilão	pode	ser	

(				)	gentil	

(	X	)	vaidoso		

(	X	)	covarde	

(				)	forte	

(	X	)	traiçoeiro	

Acrescente	outras	características	de	um	vilão:	

http://goo.gl/TDl9fo


29	

____________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________	

Algumas	possibilidades:	mau	caráter,	ambicioso,	cruel,	mentiroso.	

6. Agora,	 você	 vai	 imaginar	 uma	 nova	 aventura	 para	 um	 game.	 Mas,	 antes,
conheça	o	trabalho	bem	interessante	de	uma	produtora	brasileira	(5	pontos).

Você	 já	 ouviu	 falar	 em	 Lampião?	 E	 em	 super-heróis	 como	 o	 Lanterna	 Verde?	 Como	 eles	
podem	estar	relacionados?	E	como	isso	pode	estar	ligado	a	games?	

Pois	bem,	diretor	do	estúdio	Narsvera,	Rubem	Medeiros	desenvolveu	um	projeto	em	que	
mistura	 esses	 dois	 universos	 –	 cangaceiros	 e	 super-heróis	 –	 em	 um	 game	 chamado	
"Lampião	Verde	-	A	Maldição	da	Botija".		

a) Leia	as	especificações	dos	jogos	e	assista	ao	trailer	e	Gameplay	do	jogo.

Ao	resgatar	uma	botija	mágica,	Lampião	deixa	de	ser	um	velho	moribundo	e	transforma-se	
no	 Lampião	 Verde,	 um	 super-herói	 que	 precisa	 acertar	 as	 contas	 com	 o	 seu	 passado	 e	
salvar	 o	 Sertão	 Profundo	 que	 está	 sendo	 corrompido	 pelo	 Bando	 das	 Visagens	 Mal	
assombrosas.	

Conheça	mais	sobre	o	projeto:	<http://goo.gl/OwXNaK>.	

Trailer:	 "Lampião	 Verde	 –	 A Maldição	 da	
Botija"<https://www.youtube.com/watch?v=rarn7WR8qTA	>	

Gameplay:	"Lampião	Verde	–	A	Maldição	da	Botija"	<https://www.youtube.com/watch?v=-
zt9LNztkwM>		

b) Gostou?	Como	os	produtores	uniram	esses	dois	universos,	cangaceiros	e	super-heróis?
Cite	algumas	referências	que	pôde	observar	que	fazem	parte	desses	universos?

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

c) Que	outros	heróis	poderíamos	 trazer	para	o	universo	brasileiro	para	compor	um	game
como	"Lampião	Verde	–A	Maldição	da	Botija"?	Como	seria	esse	jogo?

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

Professor,	 nesse	 caso,	 a	 referência	 ao	 game	 não	 é	 essencial	 para	 a	 atividade.	 Se	 não	 for	
possível	 que	 os	 alunos	 acessem	os	 links	 indicados	 nem	que	 você	 exiba	 o	 vídeo	 para	 eles,	
conte	sobre	o	projeto.		

7. Agora,	 você	 vai	 imaginar	 a	 sua	 aventura	e	 escrever	uma	 sinopse	para	ela.	Ao
final,	as	sinopses	poderão	ser	lidas	pelos	colegas	(25	pontos).

http://goo.gl/OwXNaK
https://www.youtube.com/watch?v=rarn7WR8qTA
https://www.youtube.com/watch?v=-zt9LNztkwM
https://www.youtube.com/watch?v=-zt9LNztkwM
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Professor,	convide	os	alunos	a	imaginarem	uma	aventura	para	um	game	e	a	construir	uma	
sinopse	 para	 esse	 jogo	 contendo,	 a	 exemplo	 das	 três	 que	 leram	 anteriormente,	 uma	
situação	problema,	criada	pelo	vilão,	que	mobiliza	o	herói	a	entrar	em	ação	e	a	enfrentar	os	
desafios	 que	 existem	 no	 jogo.	 Dessa	 forma,	 incentive-os	 a	 iniciar	 pela	 criação	 das	
personagens	 principais.	 Relembre-os	 das	 discussões	 e	 das	 características	 levantadas	 na	
questão	 5.	 Caso	 julgue	 adequado,	 nesse	momento,	 você	 pode	 desenvolver	 também	 uma	
breve	 discussão	 sobre	 o	 lugar	 das	 mulheres	 nos	 games,	 como	 mote	 para	 ampliação	 do	
conceito	de	herói	e	das	figuras	que	podem	ser	consideradas	de	destaque	em	uma	narrativa	
de	 jogos	 eletrônicos.	 Para	 desenvolver	 essa	 discussão,	 você	 pode	 utilizar	 os	 seguintes	
materiais.		

Feminist	 Frequency	 (Donzela	 em	 Perigo):	 <	
http://escoladigital.org.br/odas/578cae4469702d3dd53b0b00	>	

As	19	mulheres	mais	poderosas	dos	games	<http://goo.gl/zfxe0P>	

a) Você	 pode	 começar	 criando	 personagens	 e	 o	 cenário	 principal	 da	 sua	 história	 (você
pode	criar	personagens	novos	ou	transformar	ou	juntar	alguns	já	existentes).

Escreva	abaixo	as	características	do	herói	e	do	vilão	que	farão	parte	do	seu	jogo.

Herói	

Nome:	__________________________________________________________________	

Característica:	____________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

Habilidade:	______________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

O	vilão	

Nome:	__________________________________________________________________	

Característica:	____________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

Habilidade:	______________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

Cenário	principal	

As	personagens	do	jogo	se	enfrentam	em	um	cenário	principal:	um	local	onde	se	passa	a	
aventura	–	um	 reino	mágico,	uma	cidade	do	 futuro,	um	país	em	que	 todos	 são	ninjas	
etc.	Mas	em	um	mesmo	jogo	pode	haver	outros	cenários	diferentes	para	cada	nível:	um	
castelo,	uma	floresta,	um	rio,	um	bairro	etc.	

Professor,	caso	os	alunos	sintam	dificuldade	para	criar	os	outros	elementos	da	trama	de	
seus	 jogos,	 você	pode,	 em	uma	 roda	de	 conversa,	 relembrar	 com	eles	de	alguns	 jogos	
que	conhecem	e	gostam	(reinos	e	fases).	Para	auxiliar	e	motivar	as	discussões,	você	pode	

http://escoladigital.org.br/odas/578cae4469702d3dd53b0b00
http://goo.gl/zfxe0P
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projetar	em	sala	(ou	pedir	que	os	alunos	acessem	o	link	e	explorem)	os	mapas	das	fases	
do	 jogo	 Super	 Mário	 Bros	 3,	 disponíveis	 em	 <http://goo.gl/J230k4>.	 Peça	 para	
observarem	 as	 características	 de	 cada	 cenário	 e	 as	 dificuldades	 que	 Mário	 deverá	
enfrentar	em	cada	fase.		

b) Imagine	o	cenário	principal	para	um	jogo	de	aventura.	Como	ele	seria?

O	Reino	dos:	____________________________________________________________

Onde	todos	são:

(		)	tranquilos	

(		)	lutadores	de	sumô	

(		)	robôs	

(		)	normais	

(		)	gnomos	

(		)	fadas	

(		)	Outros.	Especificar:________________________________________________	

___________________________________________________________________	

Normalmente,	 depois	 de	 conhecermos	 a	 situação	 inicial,	 o	 jogador	 deverá	 guiar	 o	
herói	por	uma	série	de	desafios	que	deverão	ser	completados	para	chegarmos	ao	fim	
do	jogo,	ou	seja,	para	resolvermos	o	conflito	gerado	pelo	vilão.		

c) Imagine	 uma	 fase	 para	 o	 seu	 jogo	 (exemplos:	 zona	 verde,	 labirinto,	 no	 gelo,	 ataque
zumbi,	no	futuro,	descoberta	de	uma	civilização	desconhecida).

Fase	_________________________________:

(			)	do	espaço	

(			)	do	deserto	

(			)	do	castelo	assombrado	

(			)	do	circo	

(			)	do	parque	de	diversão	

(			)	________________________________________________________________	

___________________________________________________________________	

Imagine,	 para	 esse	 mesmo	 jogo,	 uma	 fase	 que	 se	 passa	 em	 um	 rio.	 Como	 seria	 o	
cenário	dessa	fase?	O	que	você	acha	que	ele	deve	conter?	

Fase	do	rio	______________________________.	

http://goo.gl/J230k4
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O	rio	é:	

(			)	feito	de	fogo	

(			)	frio	e	normal	

(			)	escuro,	de	difícil	visibilidade	e	cheio	de	armadilhas	

(			)	________________________________________________________	

Nesta	fase	no	herói	terá	que	enfrentar:	

(			)	tubarões-robôs	

(			)	peixes-espada	

(			)	mergulhadores	

(			)	________________________________________________________	

_____________________________________________________________	

8. Por	 fim,	 crie	 o	 texto	 que	 possa	 compor	 a	 contracapa	 do	 seu	 jogo,	 como	 nos
exemplos	dados.	 Imagine	um	começo,	uma	situação	criada	pelo	vilão	em	que
provoca	o	herói	a	entrar	em	ação	e	a	enfrentar	os	desafios	que	existem	no	jogo.
Seu	professor	vai	organizar	uma	forma	de	as	sinopses	criadas	serem	lidas	pelos
colegas	(25	pontos).

Professor,	você	pode	pedir	para	que	os	alunos	que	desejarem	compartilhem	suas	criações	
com	 o	 restante	 da	 turma	 ou	 pode	 sugerir	 que	 troquem	 as	 produções	 com	 dois	 ou	 três	
colegas	e	as	comentem.	Pode	também	propor	que,	em	grupos	de	quatro	ou	cinco,	uns	leiam	
as	 sinopses	 dos	 outros	 e	 escolham	 duas	 que	 julgarem	 que	 poderiam	 dar	 origem	 a	 bons	
jogos.	A	sinopse	mais	indicada	seria	lida	para	a	classe.	

SAIBA	 :		Clique	no	link	para	saber	mais	sobre	outras	etapas	na	criação	de	um	game
<	https://goo.gl/iakXUA	>		

https://goo.gl/iakXUA


33	

Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	seu	gênero	e	assunto	principal.
• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um	 problema

proposto.	
• Inferir	 informação	pressuposta	ou	 subentendida,	 com	base	na	 compreensão	global	de	um

texto.	
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,	 infográficos	 e	 o

corpo	do	texto,	comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.	
• Diferenciar	ideias	centrais	e	secundárias,	ou	tópicos	e	subtópicos	de	um	texto.

Atividade	4	
Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um...	Produtor	de	memes	

Muito	 provavelmente,	 você	 já	 se	 deparou	 com	 algum	 meme	 na	 internet.	 Pode	 já	 até	 ter	
produzido	ou	 compartilhado	 algum.	 Eles	 são	muito	populares	 nas	 redes	 sociais.	 Pois	 bem,	 a	
partir	 de	 agora,	 você	 irá	 conhecer	 mais	 sobre	 os	 memes	 para,	 em	 seguida,	 produzir	 o	 seu	
próprio.	Que	tal?		

1. Leia	 os	 três	 textos	 abaixo.	 Todos	 eles	 falam	 sobre	 memes.	 Observe	 se	 eles
trazem	 as	 mesmas	 informações,	 se	 foram	 escritos	 com	 objetivo	 similar	 e	 se
apresentam	a	mesma	forma	de	organização	(10	pontos).

Professor,	antes	de	indicar	que	os	alunos	leiam	os	textos,	faça	uma	breve	discussão	sobre	o	
que	 conhecem	 e	 as	 práticas	 sociais	 que	 circulam	 em	 torno	 da	 leitura	 e	 da	 produção	 de	
memes.	 Levante	 alguns	 exemplos:	 os	 preferidos	 da	 turma,	 onde	 podem	 encontrá-los,	 em	
quais	 contextos	 (só	 para	 diversão?	 Para	 marcar	 e	 disseminar	 um	 ponto	 de	 vista?	 Etc.);	
pergunte	 também	 se	 alguém	 na	 turma	 sabe	 e	 poderia	 dar	 algum	 exemplo	 de	 como	 e	
por	 que	 algum	 meme	 surgiu,	 e	 se	 alguém	 já	 produziu	 um	 meme	 e	 gostaria	 de	
compartilhar	como	é	seu	processo	de	produção.	Em	seguida,	indique	que,	a	partir	de	agora,	
eles	 terão	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	 mais	 sobre	 memes	 e	 até	 produzir	 um.	 Dessa	
forma,	 leia	 com	 os	 alunos	 o	 enunciado	 da	 primeira	 questão	 e	 peça	 para	 que,	
primeiramente,	 observem	 os	títulos	e	o	formato	de	cada	texto.	Em	seguida,	comente	que	
como	devem	ter	observado	os	três	textos	falam	sobre	o	mesmo	assunto,	mas	foram	escritos	
com	objetivos	diferentes,	para	serem	publicados	em	diferentes	 lugares	e	 lidos	por	pessoas	
diversas.	 Destaque	 que	 deverão	 ler	 os	 textos	 não	 só	 para	 se	 informarem	 mais	 sobre	 os	
memes,	mas	também	para	identificar	
o que	 faz	 esses	 textos	 serem	diferentes	 uns	 dos	 outros.	 Para	 auxiliá-los	 nessa	 tarefa	 eles
poderão	 contar	 com	a	 colaboração	 dos	 colegas	 para	 completar	 o	 quadro	 da	 atividade	 2.
Caso	os	alunos	sintam	dificuldade,	leia	em	uma	roda	de	conversa,	primeiramente,	o	texto	2
e	conduza	a	atividade	para	que	os	alunos	preencham	colaborativamente	a	segunda	linha	do
quadro,	questão	2.

Sumário 
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TEXTO	1	

MEMES	TOMAM	CONTA	DA	WEB	EM	PARTIDA	DECISIVA	ENTRE	BRASIL	E	ALEMANHA	

Criado	em	08/07/14	12h37	e	atualizado	em	02/01/15	15h01	Por	Portal	EBC	

A	Copa	do	Mundo	no	Brasil	chega	à	reta	final	
batendo	 recorde	 de	 postagens	 dos	 usuários	
nas	redes	sociais.	Enquanto	a	partida	entre	o	
Brasil	 e	 o	 Chile	 nas	 oitavas	 de	 final	 foi	 o	
evento	 de	 maior	 repercussão	 no	 Twitter	
(16,3	milhões	de	tweets	durante	a	partida),	a	
audiência	na	maior	rede	social	do	mundo,	o	
Facebook,	bateu	recorde	de	mais	de	1	bilhão	
de	interações	desde	o	início	da	Copa	

Entre	 tantas	 publicações	 e	 comentários,	 os	
memes	é	que	se	destacam.	E	em	dia	de	jogo	
do	 Brasil,	 as	 piadas	 revelam	 que	 "a	 zoeira	
não	tem	limites".	Fred,	Neymar	e	David	Luiz	
são	 os	 principais	 protagonistas	 das	 imagens	
compartilhadas	pelos	internautas	[...]	

Disponível	em:	<http://goo.gl/Cpnff3>.	Acesso	em:	14	jan.	2015	

TEXTO	2	

COMO	FAZER	UM	MEME	

1. Pense	em	algo	engraçado	que	pode	ser	expresso	em	duas	 linhas.	A	parte	engraçada	deve
estar	contida	na	segunda	 linha.	Procure	um	sentimento	que	possa	ser	 relatado	e	que	outras
pessoas	também	acharão	divertido.

2. Decida	se	você	quer	reciclar	um	meme	existente	ou	fazer	upload	de	uma	 imagem	sua	pra
criar	o	meme.	A	maioria	dos	criadores	de	meme	oferecerão	as	duas	opções.

3. Escolha	 o	 criador	 de	meme.	 Sites	 populares	 incluem:	 Quickmeme;	MemeCreator;	 Simple
Meme	Creator.	[...]

Disponível	em:	<http://goo.gl/0BKfmF>.	Acesso	em:	14	jan.	2015.	

TEXTO	3	

Meme	(Internet)	

O	termo	Meme	de	Internet	é	usado	para	descrever	um	conceito	que	se	espalha	via	Internet.	O	
termo	 é	 uma	 referência	 ao	 conceito	 de	 memes,	 que	 se	 refere	 a	 uma	 teoria	 ampla	 de	
informações	culturais	criada	por	Richard	Dawkins	em	1976	no	seu	livro	The	Selfish	Gene.	[...]	

Disponível	em:	<https://goo.gl/yh3PVX>.	Acesso	em:	14	jan.	2015.	

2. Agora,	 discuta	 com	 seus	 colegas	 sobre	 onde	 podemos	 encontrar	 cada	 um
desses	 textos,	 quais	 são	 suas	 finalidades,	 quem	 e	 para	 quem,	 normalmente,
eles	são	produzidos.	Em	seguida,	preencha	o	quadro	abaixo	(20	pontos):

http://goo.gl/Cpnff3
http://goo.gl/0BKfmF
https://goo.gl/yh3PVX
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Esse	texto	
é	

um/uma...	

Com	que	
objetivo	esse	

texto	
normalmente	
é	produzido?	

Quem	
normalmente	
produz	esse	

texto?	

Para	quem	esse	
texto	

normalmente	é	
produzido?	

Onde	podemos	
encontrar	esse	texto?	

TE
XT

O
	1
	 Notícia	 Informar	 Jornalistas	 Público	 em	 geral	

leitor	de	jornais...	
Jornais	 impressos,	
revistas,	sites	noticiosos	

TE
XT

O
	2
	

Instrução/	
Tutorial	

Instruir/ensina
r	a	fazer	algo	

Internauta	 com	
conhecimento	
especializado	 ou	
específico/	
técnico.	

Público	 com	
dúvidas	 técnicas	
específicas	

Sites	 especializados	
“How	 to...”	 (como	
fazer);	 comunidades	 (e	
fóruns	 de	 dúvidas)	
dedicados	 à	 instrução	
de	 usuários	 e	
participantes...	

TE
XT

O
	3
	

Verbete/	
Definição	

Definir	
/conceituar/	
explicar	

Especialistas	 ou	
estudiosos	 do	
assunto	 em	
questão	

Leitores	 em	 geral	
interessado	 no	
assunto/tema	 em	
questão		

Enciclopédias	
(impressas	 e	
eletrônicas),	 sites	 e	
revistas	 de	 divulgação	
científica	 ou	 de	
tecnologia	

3. Leia	o	verbete	a	seguir,	que	busca	explicar	o	que	são	os	memes	de	internet.	A
partir	dele,	você	deverá	compor	outro	verbete	mais	sintético	que	explique,	para
quem	não	sabe,	em	poucas	palavras,	o	que	é	um	meme.	O	verbete	produzido
por	 você	 deverá	 ter	 no	 máximo	 540	 caracteres	 com	 espaço	 (15	 linhas,	 para
textos	escritos	à	mão).	Para	facilitar	a	escrita	do	seu	verbete,	enquanto	você	vai
lendo	o	texto,	grife	as	 informações	mais	 importantes	que	você	considerar	que
devam	estar	presentes	no	verbete	que	você	vai	produzir	(25	pontos).

Professor,	leia	com	os	alunos	o	enunciado	da	questão	3.	Comente	que	grifar	textos	é	muito	
importante:	nos	ajuda,	dentre	outras	coisas,	a	destacar	o	que	é	essencial	em	um	texto.	Mas	
nem	sempre	é	fácil	fazermos	a	distinção	entre	o	que	é	importante	e	o	que	é	“acessório”.	No	
entanto,	para	superarmos	essa	dificuldade,	algo	fundamental	é	definirmos	um	objetivo	bem	
claro	de	leitura.	Dessa	forma,	retome	com	os	alunos	o	que	deverão	fazer	a	seguir:	compor	
um	 verbete	mais	 sintético	 que	 explique	 o	 que	 é	 “meme”,	 em	 poucas	 palavras.	 Com	 isso,	
discuta	com	os	alunos	os	itens	que	deverão	e	não	deverão	grifar	e	levante	com	eles	se	estão	
de	acordo	com	a	lista	e	se	gostariam	de	incluir	(ou	excluir)	algum	item	à	lista	do	que	grifar	e	
não	grifar.	No	texto	a	seguir,	você	encontrará	indicações	de	trechos	que	podem	ser	grifados,	
levando	em	conta	o	critério	de	seleção	dado.	

Grife	o	que	julgar	essencial,	por	exemplo:	

‒ definição	de	meme;	

‒ principal	característica;	
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‒ funcionamento.	

Não	grife:	

‒ exemplos;	

‒ curiosidades;	

‒ ideias	que	se	repetem	porque	são	ditas	de	outra	forma.	

Meme	(Internet)7	

O	 termo	 "meme"	 foi	 cunhado	 por	 Richard	 Dawkins	 em	 seu	best-seller	 de	 1976	 "The	 Selfish	
Gene"	ou	"O	Gene	Egoísta".	

Meme	de	internet	é	tudo	aquilo	que	os	utilizadores	da	internet	repetem;	é	simplesmente	uma	
ideia	 que	é	propagada	 através	da	Rede.	 Esta	 ideia	 assume	normalmente	 a	 forma	de	 vídeos,	
imagens,	 websites,	 hashtags,	 ou	 mesmo	 uma	 palavra	 ou	 frase	 (exemplo:	 “Já	 terminou	
Jéssica?“).	 Os	 memes	 de	 internet	 tornam-se	 geralmente	 virais:	 se	 espalham	 por	 meio	 das	
redes	sociais,	blogs,	fontes	de	notícias	e	diferentes	serviços	baseados	na	web.	

Podem	 evoluir	 e	 se	 espalhar	 rapidamente,	 chegando	 às	 vezes	 a	 popularidade	 em	 todo	 o	
mundo.	 É	 o	 caso	 da	 espanhola	 que	 virou	 meme	 ao	 desfigurar	 a	 pintura	 de	 Cristo	 (Ecce	
Hommo)8:	 o	 episódio	 virou	 motivo	 de	 piada	 na	 web,	 onde	 circularam	 vários	 memes	 com	
versões	da	restauração	desastrosa.	

Os	memes	são	distribuídos	de	forma	quase	que	orgânica,	voluntariamente.	Uma	característica	
fundamental	 deles,	 e	 que	 lhe	 dá	 sua	 organicidade,	 é	 poder	 ser	 reutilizado	 e	 recriado	 por	
qualquer	um.	

Seu	rápido	crescimento	e	impacto	chama	muita	a	atenção.	Os	pesquisadores	criaram	modelos	
para	explicar	como	eles	evoluem	pela	web	e,	comercialmente,	eles	são	usados	ativamente	no	
marketing	viral.	

Os	trechos	destacados	em	vermelho	e	sublinhados	indicam	uma	possível	resposta	dos	alunos.	

Verbete	resumido:	O	que	são	memes	de	internet?	

Professor(a),	um	exemplo	de	resposta	possível.	

MemeMeme	de	 internet	é	tudo	que	é	propagado	através	da	Rede	e	que	pode	ser	reutilizado,	
recriado	 e	 retransmitido	 por	 qualquer	 um	 na	Web.	 Assume	 normalmente	 a	 forma	 de	 vídeo,	
imagens,	websites,	 hashtags,	 ou	mesmo	 uma	 palavra	 ou	 frase.	 Os	memes	 tornam-se	 virais:	
espalham-se	 de	 maneira	 orgânica	 por	 meio	 das	 redes	 sociais,	 blogs,	 fontes	 de	 notícias	 e	
diferentes	serviços	baseados	na	web.		

4. Como	 você	 já	 deve	 ter	 percebido,	 muitas	 vezes	 ainda	 não	 tomamos
conhecimento	de	um	determinado	fato,	mas	nossa	rede	social	já	está	dominada

7	Modificado	de:	<https://pt.wikipedia.org/wiki/meme>	(Internet).	Acesso	em:	5	jan.	2016.	
8	Disponível	em:	<http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/23/pintura-de-jesus-desfigurada-por-
idosa-vira-monalisa-mr-bean-e-teletubbie.htm?abrefoto=1#fotoNav=1>.	Acesso	em:	29	fev.	2016.	

https://pt.wikipedia.org/wiki/meme
http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/23/pintura-de-jesus-desfigurada-por-idosa-vira-monalisa-mr-bean-e-teletubbie.htm?abrefoto=1#fotoNav=1
http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/23/pintura-de-jesus-desfigurada-por-idosa-vira-monalisa-mr-bean-e-teletubbie.htm?abrefoto=1#fotoNav=1
http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/23/pintura-de-jesus-desfigurada-por-idosa-vira-monalisa-mr-bean-e-teletubbie.htm?abrefoto=1#fotoNav=1
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por	memes	 sobre	 esse	mesmo	 acontecimento.	 Às	 vezes,	 o	 meme	 nos	 chega	
antes	da	notícia,	não	é	mesmo?	(20	pontos)	

Leia	as	notícias	e	as	associe	aos	3	memes	que	se	seguem:	

Notícia	1	

WhatsApp é bloqueado durante 48 horas pela Justiça 

Os brasileiros vão ficar 48 horas sem poder 
utilizar o WhatsApp. O bloqueio começou a 
vigorar a partir das zero hora desta quinta-
feira (17). A determinação foi do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que ordenou o bloqueio 
do aplicativo pelas empresas operadoras de 
celular. A decisão foi tomada pela 1a Vara 	

Criminal pela 1a Vara Criminal de São 
Bernardo do Campo (SP), onde corre uma 
ação em segredo de Justiça. Conforme o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão 
ocorreu porque a empresa responsável pelo 
WhatsApp, também dona do Facebook, não 
atendeu a duas determinações judiciais.	

Disponível em: <http://goo.gl/cVBgl1>. Acesso em: 18 jan. 2015.  

Notícia	2	

Brasil sofre a maior goleada de sua história 

Criado em 08/07/14 15h36 e atualizado em 02/01/15 14h59 Por Portal EBC 

Com o placar final de Alemanha 7 x 1 Brasil 
nas semifinais da Copa, esta foi a maior 
goleada sofrida pela seleção canarinho na 
sua história. Antes deste jogo, a pior derrota 
da seleção brasileira em Copas tinha 
acontecido em 1998. Na final da Copa do 
Mundo, a seleção brasileira perdeu para a 
França por 3 a 0. Na ocasião, Ronaldo 
passou mal antes da partida e mesmo assim 
jogou. Os gols foram marcados por Zidane 
(2) e Petit.

Com gols de Thomas Muller aos 11 minutos, 
Miroslav Klose aos 23, Toni Kroos aos 24 e 
aos 26 e Sami Khedira aos 29, a Alemanha já 
era amplamente favorita no final do primeiro 
tempo, ficando difícil para o Brasil reverter o 
quadro. No segundo tempo, a Alemanha 
ampliou a vantagem, com gols de André 
Schürrle aos 69 e aos 79 minutos. Oscar fez 
o gol de honra do Brasil, aos 45 minutos do
segundo tempo.

Disponível em: http://goo.gl/9hv4sx. Acesso em: 18/01/2015.  

http://goo.gl/cVBgl1
http://goo.gl/9hv4sx
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Notícia	3	

Restauração que se converteu em praga 

Uma senhora de 80 anos decidiu por 
conta própria restaurar uma pintura do 
século XIX em Igreja de Borja, na 
Espanha, e acabou distorcendo 
completamente a obra original.   

O que começou como um restauro 
espontâneo de uma obra de arte que 
decorava uma das paredes do Santuário 
da Misericórdia, uma pequena igreja 
situada na cidade de Borja, foi 
concluído como uma monstruosidade, 
causando espanto e tornando-se motivo 
de piada mundial.	

Adaptado de: <http://goo.gl/Dq8YLt>. Acesso em: 18 jan. 2016. 

Associe	o	meme	à	notícia	

“MEME”	19	 “MEME”	210	 “MEME”	311	

Notícia	___2____	 Notícia	___3____	 Notícia	___1____	

9	Fonte:	<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27038-goleada-alema-vira-piada-nas-redes-
sociais#foto-416730>.	Acesso	em:	5	jan.	2016.	
10	Fonte:	<http://goo.gl/qLfA3l>.	Acesso	em:	5	jan.	2016.	
11	Fonte:	<http://www.tecmundo.com.br/whatsapp/91929-justica-bloquear-whatsapp-memes-jamais-
parados.htm>.	Acesso	em:	5	jan.	2016.		

http://goo.gl/Dq8YLt
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27038-goleada-alema-vira-piada-nas-redes-sociais#foto-416730
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27038-goleada-alema-vira-piada-nas-redes-sociais#foto-416730
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27038-goleada-alema-vira-piada-nas-redes-sociais#foto-416730
http://goo.gl/qLfA3l
http://www.tecmundo.com.br/whatsapp/91929-justica-bloquear-whatsapp-memes-jamais-parados.htm
http://www.tecmundo.com.br/whatsapp/91929-justica-bloquear-whatsapp-memes-jamais-parados.htm
http://www.tecmundo.com.br/whatsapp/91929-justica-bloquear-whatsapp-memes-jamais-parados.htm
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5. Que	tal	você	criar	um	meme	(25	pontos)?

Você	conhece	o	ator	John	Travolta?	E	o	meme	John	Travolta	confuso?	

O	meme	é	feito	para	apontar	situações	que	nos	deixam	confusos	ou	perdidos.	Por	exemplo,	
a	imagem	anterior	está	brincando	com	que	tipo	de	situação?	O	que	o	autor	do	meme	quis	
ilustrar	com	esta	imagem?	

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Este	meme	brinca	 com	a	 falta	de	dinheiro	no	 final	do	mês.	O	autor	destaca	que,	quando	
chega	o	fim	do	mês,	ele	fica	sem	dinheiro	e	ele	não	entende	por	que	isso	acontece.	

Os ”memes” John	 Travolta	 confuso	 são	 feitos	 a	 partir	 de	 uma	 cena	 do	 filme	 Pulp	
Fiction,	 em	 que	 a	 personagem	 interpretada	 por	 John	 Travolta	 vai	 buscar	 a	 esposa	 de	
seu	chefe	 (Uma	 Thurman)	 e,	 chegando	 na	 casa,	 escuta	 uma	 voz	 pelo	 sistema	 de	 áudio	 e	
fica	sem	entender	nada!	Assim	começou	a	brincadeira12.	

E	você?	O	que	o	deixa	“sem	entender	nada”?	Chegou	sua	hora	de	criar	o	seu	John	Travolta	
confuso.	

12	Para	saber	mais,	acessar	os	links	<http://xpock.com.br/os-melhores-memes-do-john-travolta-
confuso/>	e	http://canaltech.com.br/noticia/memes/como-surgiu-o-meme-do-john-travolta-confuso-
53739/>.	Acesso	em:	29	fev.	2016.	

http://xpock.com.br/os-melhores-memes-do-john-travolta-confuso/
http://xpock.com.br/os-melhores-memes-do-john-travolta-confuso/
http://canaltech.com.br/noticia/memes/como-surgiu-o-meme-do-john-travolta-confuso-53739/
http://canaltech.com.br/noticia/memes/como-surgiu-o-meme-do-john-travolta-confuso-53739/
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I. Acesse	 o	 link	 <https://goo.gl/UOJH4o>	 e	 baixe	 a	 imagem	 John	 Travolta	 que	 servirá	 de
base	para	o	seu	meme.

II. Pesquise	 imagens	que	deverão	compor	 seu	meme	e	que	 ilustrem	o	que	 te	deixa	“sem
entender	nada”:	uma	situação	política,	uma	situação	constrangedora,	um	texto	difícil,	um
lugar	que	você	costuma	ir,	mas	que	sempre	se	perde	etc.

III. Acesse	o	link	<https://goo.gl/y4kYRW>	e	confira	o	tutorial	como	fazer	seu	meme	usando
o GIMP	(<http://escoladigital.org.br/pages/gimp	>)

Não	deixe	de	compartilhar	o	meme	que	 revela	o	que	 te	deixa	“sem	entender	nada”	com	
seus	colegas.	

Professor,	caso	não	possa	contar	com	computadores	com	editores	de	fotografia,	você	pode	
propor	aos	alunos	a	produção	de	fotomontagens.		

Comente	 que	 edições	 fotográficas	 como	 as	 produzidas	 nos	 memes	 já	 existiam	 antes	 do	
desenvolvimento	 de	 ferramentas	 de	 edição	 digital:	 eram	 feitas	 nos	 laboratórios	 ou	 com	
tesoura	 e	 papel.	 Mas,	 seu	 funcionamento	 era	 outro:	 eram	 feitas,	 em	 geral,	 apenas	 por	
profissionais	ou	entendidos	de	montagem,	demoravam	mais	tempo	para	circular	e	tinham	
uma	circulação	mais	 restrita.	Não	contavam	com	o	 fenômeno	da	viralização,	que	envolve	
inúmeros	 autores	 ou	 compartilhadores	 de	 memes)	 e	 prevê	 que	 esses	 se	 espalhem	 em	
minutos	para	uma	grande	quantidade	de	redes	(e	de	pessoas).		

Feitas	 essas	 considerações,	 destaque	 que	 temos	 exemplos	 de	 grandes	 artistas	 que	
empregavam	 a	 fotomontagem	 de	 maneira	 desafiadora	 –	 como	 John	 Heartfield	
(http://goo.gl/6rbLRy),	que	usava	de	colagens	bem	humoradas	como	arma	para	desafiar	o	
nazismo.		

Portanto,	caso	não	possa	contar	com	ferramentas	digitais	de	edição	de	fotografia,	indique	
que	sigam	o	exemplo	de	John	Heartfield.	Dessa	forma,	oriente	os	alunos	a:	

I. acessar	o	 link	<https://goo.gl/UOJH4o>	e	baixar	a	 imagem	John	Travolta,	que	servirá	de
base	para	a	fotomontagem;

II. acessar	o	link	<https://goo.gl/mupcs6>,	selecionar	e	imprimir	uma	imagem	que	servirá	de
“fundo”	para	a	fotomontagem.	Ou	pesquisar	imagens	que	deverão	compor	a	montagem;

III. recortar	as	imagens	e	colá-las	sobre	um	papel	de	gramatura	grossa	–	pode	ser	cartolina.
Se	julgar	necessário,	inserir	texto	que	chame	atenção	do	leitor	da	fotomontagem;

IV. compartilhar	sua	criação	com	os	colegas.

https://goo.gl/UOJH4o
https://goo.gl/y4kYRW
http://escoladigital.org.br/pages/gimp
http://goo.gl/6rbLRy
https://goo.gl/UOJH4o
https://goo.gl/mupcs6
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,	 infográficos	 e	 o
corpo	do	texto,	comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.	

• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um	 problema
proposto.	

• Inferir	opiniões	ou	conceitos	pressupostos	ou	subentendidos	em	um	texto	(ou	vídeo).
• Selecionar	legenda	ou	título	apropriado	para	um	texto	escrito	ou	uma	foto.

Atividade	5		
Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um...	Repórter	fotográfico	(1)	

O	repórter	fotográfico	é	um	profissional	muito	versátil.	Ao	mesmo	tempo	em	que	se	dedica	a	
retratar	grandes	eventos	sociais	e	a	registrar	os	principais	fatos	associados	às	editorias	de	um	
jornal,	 também	 desenvolve	 trabalhos	 pessoais	 independentes.	 Com	 frequência,	 se	 dedica	 a	
documentar	 e	 a	 denunciar	 fatos	 que	 possam	 contribuir	 com	 a	 comunidade	 na	 busca	 por	
soluções	para	seus	problemas	e	por	uma	sociedade	mais	justa.	A	partir	de	agora,	você	poderá	
conhecer	um	pouco	mais	o	papel	da	fotografia	no	jornalismo	e	a	encarar	a	força	da	fotografia	
como	instrumento	de	denúncia.	

Professor,	apesar	desta	e	da	próxima	atividade	não	terem	o	objetivo	de	 	 trabalhar	a	 fundo	a	
complexidade	 das	 fotorreportagens,	 ao	 realizá-las,	 	 os	 alunos	 	 terão	 a	 oportunidade	 de	
conhecer	um	pouco	mais	sobre	o	trabalho	do	repórter	fotográfico.	Destaque	que	a	fotografia	é	
um	dos	principais	recursos	empregados	em	nossos	dias	por	jornais,	sites	e	grandes	portais	para	
atrair	leitores,	ilustrar,	informar,	chamar	a	atenção	para	um	fato	importante	e	emitir	um	ponto	
de	vista	sobre	algo	ou	alguém.		

Para	 apresentar	 o	 tema,	 se	 houver	 condições	 adequadas,	 você	 pode	 sugerir	 aos	 alunos	 que	
assistam	 a	 um	 vídeo	 com	 fotos	 produzidas	 durante	 o	 ano	 de	 2014	 pela	 agência	 de	 notícias	
Reuters	<	http://escoladigital.org.br/odas/57908e8e69702d2d42590300	>	uma	das	maiores	do	
mundo.	Passe	o	vídeo	aos	alunos	e	peça	para	prestarem	atenção	e	destacarem	os	fatos,	temas	
e	personagens	que	reconhecerem.	Em	uma	roda	de	conversa,	retome	o	que	cada	um	observou.	
Pergunte	se	a	partir	das	fotos	é	possível	saber	os	principais	fatos	que	marcaram	o	ano	de	2014.	
Chame	 atenção	 para	 as	 diferentes	 temáticas	 (esporte,	 conflitos,	 entretenimento	 etc.).	 É	
possível	 que	os	 alunos	 reconheçam	alguns	 fatos	 como:	 epidemia	de	 ebola,	morte	dos	atores	
Robin	Williams	e	Philip	 Seymour	Hoffman,	desastres	aéreos,	 conflitos	 religiosos	e	 civis,	 Jogos	
Olímpicos	de	Inverno,	Copa	do	Mundo	no	Brasil	e	a	derrota	brasileira	por	7	a	1	no	jogo	contra	a	
Alemanha	 etc.	 Comente	 que,	 como	 observaram,	 o	 fotojornalismo	 é	 amplo.	Mas,	 nessa	 e	 na	
próxima	atividade,	eles	terão	condições	de	focar	em	um	só	tema	para	abordar	pela	perspectiva	
do	jornalismo	fotográfico.		

Por	 fim,	 indique	 que,	 a	 seguir,	 eles	 assistirão	 a	 uma	 animação	 chamada	 a	 A	 Ilha.	 Ao	 vê-la,	
precisarão	ficar	atentos	e	tentar	descobrir	qual	será	este	tema.	O	vídeo	introduzirá	o	foco	das	
discussões	dessa	atividade:	mobilidade	urbana.		

Sumário 
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1. A	assista	ao	curta-metragem	A	Ilha13	e	observe	a	questão	que	iremos	debater	a
partir	de	agora	e	a	sua	relevância	para	sociedade	atual	(20	pontos).

Discuta	brevemente,	com	seus	colegas,	as	questões	abaixo:	

a) Durante	o	 início	da	animação,	vemos	um	personagem	dançando.	Que	 fato	pode	tê-lo
deixado	tão	contente?

Podemos	 inferir	 que	 a	 personagem	 tenha	 sofrido	 a	 mesma	 dificuldade	 que	 o
protagonista	de	A	 Ilha	ao	 tentar	atravessar	uma	via	pública	e	que	está	 contente	por
superar	tal	problema.

b) Você	acredita	que	o	problema	abordado	com	certo	humor	na	animação	é	relevante	de
ser	discutido	e	problematizado	na	atualidade?	Por	quê?

Professor,	a	resposta	é	livre.	No	entanto,	pode-se	frisar	que	o	problema	de	mobilidade
urbana	 e	 o	 respeito	 ao	 pedestre	 é	 um	 tema	 muito	 relevante	 e	 fundamental	 de	 ser
discutido	na	atualidade.

c) Como	o	protagonista	da	animação	consegue	superar	seu	problema?	Quem	o	ajuda?	E
em	nossa	sociedade,	quem	você	acredita	que	devem	ser	os	responsáveis	pela	solução
dos	principais	problemas	de	trânsito?	Como	isso	deve	ocorrer?

O	protagonista	consegue	superar	seu	problema	com	uma	ajuda	divina	que	providencia
um	 semáforo	 e	 uma	 faixa	 de	 pedestre.	 Professor,	 é	 importante	 que	 os	 alunos
reconheçam	 que	 existem	 órgão	 oficiais	 responsáveis	 por	 cuidar	 e	 legislar	 sobre	 o
trânsito	e	que	devem	recorrer	a	eles	nesses	casos.	Indique	que,	em	nossa	sociedade,	os
cidadãos	 devem	 contar	 com	 Órgãos	 Reguladores	 de	 trânsito	 e/ou	 a	 Secretaria	 de
Transportes	do	Município,	no	caso	de	São	Paulo	–	SP,	a	Companhia	de	Engenharia	de
Tráfego	 (CET)	 –	 por	 telefone	 (1188,	 site
<http://cetsp1.cetsp.com.br/falecomsac/index.htm>	e/ou	no	próprio	Departamento	de
Atendimento	 ao	 Munícipe	 (DAM),	 na	 Avenida	 das	 Nações	 Unidas,	 7.203,	 Pinheiros.
Você	 pode	 indicar	 também	 que,	 segundo	 o	 jus.com.br,	 outro	 caminho	 possível	 seria
redigir	 um	 abaixo	 assinado	 para	 ser	 encaminhado	 a	 Secretaria	 de	 Transportes	 do
Município	<https://goo.gl/xVUqqV>.

2. Leia	a	notícia	publicada	pela	Agência	Brasil:

Peça	 aos	 alunos	 que	 leiam	a	manchete	 da	 notícia	 abaixo	 e	 levantem	hipóteses,	 com	
base	 e	 nas	 discussões	 e	 na	 animação	 que	 acabaram	 de	 assistir,	 sobre	 as	 causas	 de	
mortes	 de	 trânsito	 em	 São	 Paulo	 e	 o	 porquê	 de	 pedestres	 liderarem	 esse	 ranking.	
Anote	 a	 participação	 dos	 alunos	 e,	 ao	 final	 da	 leitura,	 retome,	 com	 base	 em	 suas	
anotações,	o	que	disseram	e	pergunte	 se	as	 causas	 citadas	no	 texto	para	 justificar	o	
alto	índice	de	morte	de	pedestre	no	trânsito	de	São	Paulo	foram	os	mesmos	citados	por	
eles.	Em	seguida,	peça	para	responderem	à	questão	2.	

13	A	Ilha	–	disponível	em:	<http://www.escoladigital.org.br/odas/54b9453c69702d490a851600>	.	Acesso	
em	15	jan.	2015.	

http://cetsp1.cetsp.com.br/falecomsac/index.htm
https://goo.gl/xVUqqV
http://www.escoladigital.org.br/odas/54b9453c69702d490a851600
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Pedestres	lideram	o	ranking	de	mortes	no	trânsito	em	São	Paulo	

Criado	em	02/05/13	18h07	e	atualizado	em	02/05/13	18h25.		
Por	Elaine	Patrícia	Cruz	Edição:	Aécio	Amado	Fonte:	Agência	Brasi 

São Paulo – Das 5.394 mortes no trânsito 
notificadas em todo o estado de São Paulo 
em 2011, 2.114 (39%) foram pedestres, 
1.721 motociclistas, 1.273 passageiros de 
veículos automobilísticos e 286 ciclistas. Em 
2010, o número de mortes de pedestres por 
atropelamento em São Paulo foi 9% menor, 
com o registro de 1.968 óbitos no estado. Os 
dados, divulgados hoje (2), constam de um 
levantamento feito pela Secretaria de Estado 
da Saúde. 

“De todas as vítimas que sofrem acidentes de 
trânsito, os pedestres são aqueles que 
morrem mais. Isso já é uma coisa previsível 
porque se levarmos em consideração a 
energia envolvida entre colisões de dois 
objetos, sendo uma delas o pedestre, essa 
energia transferida para o pedestre é muito 
grande comparada com a de uma pessoa que 
está dentro de um veículo. Dentro de um 
veículo existe uma série de equipamentos de 
proteção e de estruturas metálicas que vão 
absorver essa energia. Já o pedestre não. 
Toda energia envolvida numa colisão é 
transferida para o corpo, causando lesões 
graves, muitas vezes incompatíveis com a 
vida”,  

explicou Gustavo Feriani, supervisor médico 
do Grupo de Resgate e Atendimento a 
Urgência (Grau) da secretaria, em entrevista 
à Agência Brasil. 

O pedestre, segundo Feriani, pode ter “lesões 
de todos os órgãos”, pois geralmente sofre 
dois impactos: um contra o veículo e o outro 
contra o chão. “O mais comum é ele ter 
fraturas de membros, de bacia e trauma de 
crânio”, disse. 

Os automóveis são os principais 
responsáveis pela morte de pedestres, 
seguidos pelos ônibus e veículos 
motorizados de duas ou três rodas, indicou o 
levantamento. O número de internações de 
pedestres, de acordo com a pesquisa, 
cresceu: passou de 10.155 em 2010 para 
10.548 em 2011. 

Feriani ressaltou a importância do pedestre 
respeitar a sinalização para evitar o 
atropelamento. Segundo ele, a pessoa deve 
sempre atravessar a rua na faixa ou usar as 
passarelas, olhar para os dois lados antes de 
iniciar a travessia e respeitar os sinais de 
trânsito. 

Edição: Aécio Amado 

Disponível em:  <http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/pedestres-lideram-o-
ranking-de-mortes-no-transito-em-sao-paulo>. Acesso em: 15 jan. 2015. 

a) Cite	duas	razões	mencionadas	na	notícia	que	buscam	explicar	o	porquê	dos	pedestres
serem	os	que	morrem	mais	no	trânsito	(15	pontos):

É	mencionada	 a	 fragilidade	 do	 pedestre	 em	 um	 acidente	 com	 veículos	 automotivos,
que	 tem	 toda	 a	 energia	 do	 impacto	 transferida	 para	 seu	 corpo.	 Outro	 ponto
mencionado	na	notícia	é	um	suposto	desrespeito	 (unicamente	por	parte	do	pedestre)
às	 regras	 de	 trânsito	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 atravessar	 na	 faixa,	 usar	 passarelas	 e
respeitar	sinais	de	trânsitos.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/pedestres-lideram-o-ranking-de-mortes-no-transito-em-sao-paulo
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/pedestres-lideram-o-ranking-de-mortes-no-transito-em-sao-paulo
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/pedestres-lideram-o-ranking-de-mortes-no-transito-em-sao-paulo
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b) Qual(is)	 imagem(ns)	 poderia(m)	 ser	 relacionada(s)	 de	 alguma	 forma	 com	 o	 tema	 do
texto	que	acabou	de	ler?	Por	quê?	(15	pontos)

[Fotos	2	e	3]

Professor,	 peça	 que	 observem	 as	 imagens	 atentamente.	 Pergunte	 se	 já	 viram	 fatos
semelhantes	 aos	 retratados	 e	 peça	 para	 exemplificarem.	 Em	 seguida	 indique	 que
respondam	individualmente	à	questão.	Retome	coletivamente	as	respostas	e	peça	para
justificarem-nas,	 apontando	 para	 aspectos	 concretos	 das	 fotografias	 escolhidas	 que
possam	relacionar	ao	texto	que	acabaram	de	 ler.	Por	exemplo,	a	 fotografia	2	 retrata
uma	mulher	que,	apesar	de	obedecer	às	leis	de	trânsito	(atravessa	no	sinal	verde	e	na
faixa	de	pedestre)	 quase	 foi	 atropelada	por	 um	veículo.	 Já	 a	 fotografia	 3	 retrata	um
pedestre	 que	 corre	 risco	 de	 ser	 atropelado	 por	 trafegar	 na	 via	 por	 entre	 carros,
obrigado	a	isso	por	conta	de	descarte	irregular	de	lixo	na	calçada.	Peça	para	observem
também	que,	a	 imagem	2	está	“desfocada”,	 indique	que	esse	recurso	foi	empregado,
neste	caso,	para	presevar	a	identidade	da	mulher	que	aparece	no	registro	fotográfico.

FOTO	DENÚNCIAS	–	SP	

FOTO	1	 FOTO	2	

FOTO	3	 FOTO	4	

FOTODENÚNCIAS	–	SP	
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c) Leia	o	trecho	retirado		de	Pedestres	lideram	o	ranking	de	mortes	no	trânsito	em	São
Paulo	e	compare	com	a	imagem	a	seguir.

Feriani	 ressaltou	 a	 importância	 do	 pedestre	
respeitar	 a	 sinalização	 para	 evitar	 o	
atropelamento.	Segundo	ele,	a	pessoa	deve	

sempre	 atravessar	 na	 faixa	 ou	 usar	
as	 passarelas,	 olhar	 para	 os	 dois	 lados	
antes	de	 iniciar	 a	 travessia	 e	 respeitar	 os	
sinais	de	trânsito	

d) A	 pedestre	 seguiu	 todas	 as	 orientações	 sugeridas	 por	 Feriani?	 Quais	 são	 elas?	 A
imagem	 corrobora	 a	 afirmação	 de	 Feriani	 de	 que	 para	 evitar	 atropelamento	 basta
somente	o	pedestre	seguir	as	leis	de	trânsito?	(20	pontos)

Apesar	 de	 seguir	 as	 orientações	 (atravessar	 a	 rua	 na	 faixa	 e	 respeitar	 o	 sinal	 de
trânsito),	a	pedestre	retratada	quase	foi	atropelada,	situação	que	não	foi	considerada
por	Feriani,	 já	que	 	 	o	médico	só	considera	em	sua	 fala	os	equívocos	dos	pedestres	e
não	os	dos	motoristas,	como	o	denunciado	pela	foto.

e) A	partir	do	que	discutiu	até	o	momento	e	do	texto	que	acabou	de	ler,	você	acredita	que
essa	fotografia	faz	uma	denúncia	importante?	Se	sim,	qual	seria	ela?	(20	pontos).

Podemos	 afirmar	 que	 sim.	 Essa	 fotografia	 faz	 uma	 denúncia	 importante:	 veículos
desrespeitam	 a	 faixa	 de	 pedestre	 e	 sinal	 de	 trânsito	 e,	 com	 isso,	 podem	 causar
acidentes	 graves,	 contribuindo	 com	 o	 aumento	 do	 índice	 de	 morte	 de	 pedestres	 no
trânsito	de	São	Paulo.

f) Assinale	a	legenda	que	melhor	descreve	a	foto	anterior	(10	pontos):

(	X	)	carro	não	obedece	sinal	e	faixa	e	quase	atropela	pedestre.
(				)	pedestre	atravessa	a	rua	desatenta	e	quase	é	atropelada.
(				)	pedestre	atrapalha	o	trânsito	ao	atravessar	a	rua.
(				)	carro	estaciona	na	faixa	de	pedestre.
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Localizar	 informações	 explícitas	 no	 texto,	 com	 o	 objetivo	 de	 solucionar	 um	 problema
proposto.	

• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,	 infográficos	 e	 o
corpo	do	texto,	comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.	

• Inferir	opiniões	ou	conceitos	pressupostos	ou	subentendidos	em	um	texto.
• Selecionar	legenda	ou	título	apropriado	para	um	texto	escrito	ou	uma	foto.

Atividade	6		
Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um...	Repórter	fotográfico	(2)	

Como	 você	 já	 viu,	 com	 frequência	 um	 repórter	 fotográfico,	 se	 dedica	 a	 denunciar	 abusos	 e	
desrespeitos	a	leis	e	direitos.	

1. Observe	o	que	as	imagens	buscam	denunciar	e	produza	uma	legenda	para	elas
(30	pontos	–	10	pontos	cada	legenda	correta).

FOTODENÚNCIAS	–	SP	

FOTO	1	 FOTO	2	

Legenda:	 Resposta	 possível	 -	 Táxi	
estaciona	em	local	proibido.	

Legenda:	Resposta	 possível	 -	 Lixo	 descartado	
de	 maneira	 imprópria	 obriga	 pedestre	 a	
transitar	por	entre	carros.	

Sumário 
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2. Que	tal	você	criar	a	sua	própria	fotodenúncia?

a) Em	seu	trajeto	para	casa	ou	em	outros	 locais	da	cidade,	observe	e	registre,	usando	o
celular,	situações	que	possam	se	configurar	como	elemento	de	denúncia.	Por	exemplo:
rua	ou	calçada	esburacada	ou	com	defeitos	que	podem	causar	acidentes	e	que	até	o
momento	não	foi	arrumada;	um	terreno	baldio	onde	se	joga	lixo	irregularmente;	fezes
de	cachorro	pela	rua;	lixo	na	rua;	falta	de	sinalização;	árvores	com	raízes	que	destroem
a	calçada	ou	com	galhos	prestes	a	cair	(20	pontos).

Professor,	 oriente	 os	 alunos	 a	 observar,	 em	 seus	 trajetos,	 situações	 que	 possam	 se
configurar	como	elemento	de	denúncia.	Levante	com	eles	algumas	situações	possíveis:
rua	 esburacada	 ou	 com	 defeitos;	 infrações	 que	 podem	 causar	 acidentes;	 descarte
irregular	de	lixo	etc.	Auxilie-os	a	apurar	o	olhar	para	as	situações	cotidianas	que	podem
virar	 matéria	 de	 foto	 denúncia.	 	 Para	 essa	 atividade,	 você	 pode	 criar	 um	 e-mail	 de
trabalho:	os	alunos	devem	fotografar	(máquina	fotográfica	ou	com	o	celular)	e	enviar
as	imagens	para	este	e-mail	para,	em	aula,	trabalharem	com	a	imagem,	finalizando	a
editoração	do	projeto.

É	 importante	que	seja	determinado	que	o	 foco	das	 fotografias	 recaia	apenas	sobre	o
problema	 a	 ser	 denunciado	 não	 envolvendo	 pessoas	 nas	 imagens,	 a	 fim	 de	 evitar
ofender/constranger	 alguém	 e	 problemas	 com	 o	 uso	 de	 autorização	 de	 direto	 de
imagem.

Forneça	mais	exemplos	de	denúncias,	acessando	seções	de	 jornais	 impressos	ou	sites
noticiosos	mantidos	com	essa	finalidade.	Acesse,	por	exemplo,	O	Globo	/	Eu-repórter:
<http://oglobo.globo.com/eu-reporter/>	e	navegue	pelo	site.

Durante	a	navegação,	lance	questões	para	os	alunos:

FOTO	3	

Legenda:	Resposta	possível	–	Sem	lixeiras,	o	lixo	é	colocado	
na	rua.	

http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
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–	Quais	 fatos	 são	 noticiados	 no	 caderno	 “Eu-repórter”?	Quais	 são	 as	 semelhanças	 e	
diferenças	entre	o	que	é	noticiado	em	“Eu-repórter”	e	em	outros	Cadernos	de	 jornais	
que	você	conhece?	

–	 Você	 acredita	 nas	 fotografias	 publicadas	 no	 “Eu-repórter”?	 Qual	 a	 importância	 de	
haver	um	espaço	para	os	leitores	publicarem	suas	imagens?		

b) Com	 base	 no	 que	 observou,	 leu	 e	 discutiu,	 retome	 a(s)	 fotografia(s)	 feita(s),	 crie	 um	
título	instigante	para	sua(s)	foto(s)-denúncia	e	elabore	legenda(s)	que	complemente(m)	
a	informação	veiculada	pela(s)	imagem(ns).	Para	tanto,	você	pode	seguir	o	modelo	para	
projeção	disponível	no	link	<https://goo.gl/c0XP0a>	(25	pontos).	

c) Por	fim,	o	grupo	deverá	(25	pontos):	

–	analisar	todas	as	fotos	produzidas	e	contribuir	com	sugestões	para	aprimoramentos;	

–	decidir	como	veicular	estas	fotos	denúncia	à	sua	comunidade	escolar.	

Sugerimos	 que	 publiquem	 em	 um	 Mural	 ou	 no	 tumblr14	
(http://escoladigital.org.br/pages/tumblr	)	para	instruções	de	como	criar	uma	conta	e	
publicar	 foto	denúncias	 em	um	Tumblr,	 acesse	o	 link	 abaixo.	 Se	 for	 o	 caso,	 algumas	
delas	podem	 ser	 encaminhadas	para	 algum	órgão	público	na	 tentativa	de	 resolver	o	
problema	denunciado.	

SAIBA	 :		Siga	o	tutorial:	<https://goo.gl/KMKgYi	>	

	

 

  

																																																													
14	Tumblr	é	uma	plataforma	de	blogging	que	permite	aos	usuários	publicar	de	maneira	fácil	e	ágil,	
textos,	imagens,	áudios,	vídeos,	links,	citações,	gifs	e	mesmo	outros	tumblrs	(reblogar).	

https://goo.gl/c0XP0a
http://escoladigital.org.br/pages/tumblr
https://goo.gl/KMKgYi
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Localizar	 um	 argumento	 utilizado	 pelo	 autor	 para	 defender	 sua	 tese,	 em	 um	 texto
argumentativo	

• Identificar	a	tese	explicitada	em	um	texto	argumentativo.

Atividade	7		
Da	série	Um	dia	na	vida	de	um...	Roteirista	de	game	(2)	

Um	 jogo	 de	 argumentação	 tem	 feito	 sucesso	 nas	 escolas	 de	 Ensino	 Médio:	 O	 Grêmio	 <	
http://www.escoladigital.org.br/odas/54b9494e69702d490ae41b00>	.A	seleção	de	estagiários	
em	uma	produtora	de	game	envolve	criar	uma	continuidade	para	esse	jogo.	Vamos	supor	que	
você	esteja	participando	desta	seleção	que	conta	com	duas	etapas:	

1. Jogar	o	jogo	para	ver	como	funciona	(50	pontos).
2. Criar	 mais	 situações	 para	 o	 jogo,	 alimentando	 as	 três	 colunas	 (veja	 dicas

abaixo).

Afirmações	que	poderiam	
vir	a	ocupar	a	primeira	
coluna	do	jogo	(tese	ou	
argumento)	–	10	pontos.	

Elementos	articuladores	
possíveis	–	25	pontos.	

Afirmações	que	poderiam	
vir	a	ocupar	a	terceira	
coluna	do	jogo	(tese	ou	
argumento)	–	15	pontos.	

Professor,	o	 jogo	O	Grêmio	 foca	a	argumentação	e	demanda	a	combinação	de	elementos	
em	três	colunas:	a	primeira	contém	afirmações	–	 teses	ou	argumentos	–	e	as	outras	duas	
estão	 vazias.	 Em	 um	 primeiro	 nível,	 o	 jogador	 deve	 completar	 a	 terceira	 coluna,	
preenchendo-a	 com	 argumentos	 ou	 teses	 dadas,	 dependendo	 do	 caso,	 de	 forma	 a	
completar	com	coerência	o	que	está	na	primeira	coluna.	No	segundo	nível,	o	aluno	deverá	
preencher	a	 coluna	do	meio,	 escolhendo	os	 conectivos	adequados.	Caso	não	 seja	possível	
acesso	 à	 internet,	 uma	 versão	menos	 lúdica	 do	 jogo	 pode	 ser	 feita	 com	 cartões	 com	 as	
frases	propostas	paras	a	primeira	coluna	(já	dadas	no	início	do	jogo)	e	para	terceira	coluna	
(embaralhadas,	para	que	possam	ser	combinadas).	

Sumário 

http://www.escoladigital.org.br/odas/54b9494e69702d490ae41b00
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Dicas	para	elaboração	das	teses/opiniões:	

Faça	afirmações	diretas	que	contenham	algum	posicionamento	frente	a	uma	questão	
controversa,	como	os	exemplos	da	1ª	coluna	no	quadro	a	seguir.	

Antes	de	elaborar	argumentos	para	essas	posições,	pense	em	um	elemento	articulador	que	
relacione	tese	e	argumentos,	como	“já	que”.	

Dicas	para	elaboração	de	argumentos:	

Faça	afirmações	diretas	que	contenham	argumentos	que	sustentem	a	opinião/posição	que	se	
pretende	defender,	como	os	exemplos	da	2ª	coluna	no	quadro	a	seguir.	

Temas	possíveis:	

•maioridade	penal;

• obrigatoriedade	do	voto;

• cotas;

• informação	e	gravidez	na	adolescência;

• fechamento	da	Avenida	Paulista	aos	domingos	etc.

O	 voto	 deve	 deixar	 de	 ser	
obrigatório	

a	obrigatoriedade	 faz	 com	que	as	pessoas	não	 reflitam	 sobre	
suas	escolhas,	mas	simplesmente	atendam	a	uma	norma.		

O	 voto	 não	 deve	 deixar	 de	
ser	obrigatório	

acabar	 com	 a	 obrigatoriedade	 ameaçaria	 a	 democracia,	
permitindo	 que	 uma	 parcela	 grande	 da	 população	 possa	 não	
ter	representantes.	
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.
• Inferir	tema	ou	assunto	principal	de	um	texto,	com	base	em	sua	compreensão	global.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida	 em	 um	 texto	 literário,	 com	 base	 na	 sua

compreensão	global	

Atividade	8	
Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um...	Ator	de	Radionovela	

O	 rádio	 ocupava	 um	 espaço	 importante	 na	 sala	 das	 famílias	 até	 a	 chegada	 da	 televisão,	 da	
internet	 e	 da	 popularização	 do	 cinema.	 Nos	 anos	 1930,	 por	 exemplo,	 era	 comum	ouvir	 nas	
rádios	 textos	 teatrais	 e	 clássicos	 da	 literatura.	 Já	 no	 início	 dos	 anos	 1940,	 deu-se	 o	 grande	
marco	da	rádio	nacional:	estrearam	as	radionovelas	no	Rio	de	Janeiro	e	em	São	Paulo.	Logo	o	
gênero	 caiu	 no	 gosto	 popular	 e	 os	 atores	 de	 rádio	 tornaram-se	 grandes	 sucessos	 por	 duas	
décadas.	A	 partir	 de	 agora,	 você	 terá	 a	 oportunidade	de	 conhecer	mais	 sobre	 esse	período,	
escutar	radionovelas	e	experimentar	como	é	ser	um	ator	de	radionovela.	

Professor,	antes	de	iniciar	a	atividade,	pergunte	aos	alunos	se	têm	o	costume	de	escutar	rádio,	
como,	quando	e	com	que	frequência.	Pergunte	se	 já	ouviram	“novela”	ou	alguma	“ficção”	na	
rádio	 e	 o	 que	 pensam	 sobre	 essas	 produções.	 Diga	 que,	 antigamente,	 era	 comum	ouvir	 nas	
rádios	 textos	 teatrais	e	clássicos	da	 literatura	e	que,	nessa	época,	as	 famílias	 se	 reuniam	em	
torno	do	rádio	como	hoje	nos	reunimos	para	assistir	à	 televisão.	Caso	 julgue	adequado,	você	
pode	 ilustrar	 essa	 questão	 com	 o	 vídeo	 <http://goo.gl/7vxEwX>	 ou	 projetando	 a	 imagem	
disponível	em:	<https://goo.gl/ekGtHW>.	

Mas	 antes,	 para	 aquecer	 os	motores,	 acesse	 o	 link	 a	 seguir	 e	 assista	 a	 um	 vídeo	 divertido.	
Herança	de	ódio	<	https://globoplay.globo.com/v/4748904/	>.	

1. Discuta	 com	 seus	 colegas	 e	 professor	 alguns	 pontos	 sobre	 as	 radionovelas
enfatizados	na	sátira	que	acabou	de	assistir	(5	pontos):

a) Quais	profissionais	conseguiram	observar	no	vídeo?	Quais	são	as	 funções	de	cada	um
nas	produções	de	uma	radionovela?

É	possível	observar	um	sonoplasta,	responsável	pelas	músicas	de	fundo	e	pelos	efeitos
sonoros,	 um	 narrador	 e	 atores.	 Os	 alunos	 podem	 ainda	 acrescentar	 o	 trabalho	 do
roteirista	da	radionovela.

b) A	atuação	de	um	ator	do	rádio	é	similar	à	de	profissionais	de	televisão	e	cinema?	Em
quais	aspectos	se	diferenciam	e	em	quais	se	aproximam?

Podemos	afirmar	que	os	atores	de	radionovela	precisam	contar	com	a	expressão	de	suas
vozes,	 para	 caracterização	 de	 cena	 e	 personagens	 –	 altura,	 tom	 e	 inflexão	 de	 voz.
Enquanto	os	atores	de	telenovelas,	além	da	expressividade	de	suas	vozes,	podem	apoiar-
se	em	gestos	e	expressões	faciais.	Os	alunos	podem	apontar	ainda	para	o	tom	exagerado

Sumário 
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da	interpretação	dos	atores	de	radionovelas	–	representado	de	forma	caricata	no	vídeo.	
Podem	também	destacar	que	os	atores	de	televisão	e	cinema	podem	contar	com	outros	
recursos	visuais,	como	cenografia	e	figurino,	para	apoiar	suas	interpretações;	enquanto	
os	atores	de	radionovela,	lidam	com	as	músicas	de	fundo	e	efeitos	sonoros	para	darem	o	
“tom”	das	cenas.		

2. Leia	 a	 breve	 explicação	 sobre	 como	 eram	 os	 enredos	 das	 radionovelas	 da
época.

As	 radionovelas	 surgiram	 nos	 Estados	 Unidos,	 mas	 os	 modelos	 cubanos	 e	 mexicanos	
influenciaram	muito	 mais	 a	 radiodramaturgia	 brasileira,	 com	 seus	 roteiros	 românticos	 e	
exagerados,	 centrados	 em	 complicações	 que	 circulavam	 entre	 casamentos	 desajustados,	
divórcios,	adultérios	e	amores	proibidos.	

3. Com	base	nas	 características	 dos	 roteiros	 de	 radionovela,	 destaque	quais	 das
sinopses	abaixo	poderiam	fazer	parte	de	uma	produção	da	época.	Justifique	sua
resposta	(10	pontos).

(	x	)	O	Direito	de	Nascer	

Na	sociedade	de	Cuba,	no	início	do	século	XX,	a	jovem	Maria	Helena	engravida	de	Alfredo,	
mas	o	 rapaz	 recusa	assumir	o	 filho.	A	criança	é	odiada	pelo	avô,	o	poderoso	Dom	Rafael.	
Temendo	as	ações	do	velho,	a	criada	Dolores	foge	com	o	bebê,	batizado	de	Alberto.	Triste,	
Maria	 Helena	 foge	 para	 um	 convento,	 e	 passa	 a	 chamar-se	 Irmã	 Helena	 da	 Caridade.	
Dolores	 esconde	 e	 cria	 o	 menino.	 Ele,	 já	 crescido,	 forma-se	 em	medicina.	 A	 vida	 leva	
Alberto	à	família	que	o	rejeitou.	Albertinho,	sem	saber,	se	apaixona	perdidamente,	por	sua	
prima	 Isabel	 Cristina.	 E,	 por	 ironia	 do	 destino,	 acaba	 salvando	 a	 vida	 do	 avô	 que	 o	
amaldiçoara	no	passado.	

(	x	)	Em	Busca	da	Felicidade	

Uma	 menina	 se	 apaixona	 pelo	 filho	 do	 patrão,	 relação	 impedida	 pelo	 desnível	 social	
existente	entre	os	dois.	Quando	o	casal	finalmente	consegue	superar	essa	barreira	e	vai	se	
casar,	o	rapaz	morre	em	um	acidente	de	carro.	Mas	sua	infelicidade	não	para	por	aí:	toda	
vez	que	aproxima-se	a	possibilidade	de	a	personagem	viver	 feliz,	algo	de	trágico	a	atinge,	
justificando	o	título:	Em	Busca	da	Felicidade.	

(			)	Um	casamento	perfeito	

Brad,	 um	 executivo	 bem-sucedido,	 se	 apaixona	 por	 Sarah,	 publicitária.	 Eles	 têm	 um	
casamento	feliz	e	fundam	uma	das	empresas	de	comunicação	mais	 influentes	da	época,	a	
Sarah	and	Love.	Nada	dá	errado	na	vida	dos	dois:	eles	vivem	um	casamento	perfeito.			

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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As	duas	primeiras	sinopses	(Direito	de	Nascer	e	Em	Busca	da	Felicidade)	podem	fazer	parte	
de	uma	produção	da	época,	pois	 se	encaixam	na	explicação	sobre	como	eram	os	enredos	
das	radionovelas	da	época:	apresentam	roteiro	exageradamente	romântico,	centrados	em	
complicações	 familiares	 e	 amores	 desajustados.	 Enquanto	 a	 sinopse	 de	 Um	 casamento	
perfeito	apresenta	um	roteiro	sem	complicação:	um	casal	que	se	apaixona	e	que	vive	um	
casamento	perfeito.	

Professor,	 as	 duas	 primeiras	 sinopses	 são	 realmente	 de	 radionovelas	 de	 época	 e	 temos	
registro	 de	 O	 Direito	 de	 Nascer	 	 disponível	 no	 YouTube	 <	
https://www.youtube.com/watch?v=xUjfFY4BgwY>,	assim	como	da	abertura	de	Em	Busca	
da	 Felicidade	
<http://www.locutor.info/audioEradeOuro/RadioNacionalEmBuscadaFelicidade.mp3>.	Caso	
julgue	adequado,	após	os	alunos	responderem	à	questão,	você	pode	convidá-los	a	escutar	
um	 episódio	 da	 radionovela	 https://www.youtube.com/watch?v=xUjfFY4BgwY	 .	 Em	
seguida,	peça	para	observarem	alguma	das	características	discutidas	e	levantadas	por	eles	
durante	as	discussões	desenvolvidas	(na	questão	1)	e	para	reconhecerem	as	personagens	e	
desenvolvimento	do	enredo	neste	episódio.		

4. Mas	nem	só	de	grandes	dramas	e	 romances	proibidos	 viviam	as	 radionovelas
da	época,	haviam	também	narrativas	de	ação	e	heróis	(5	pontos).

A	 seguir	 <http://goo.gl/J9l3IC>,	 você	 escutará	 episódio	 de	 “O	 Rádio	 Faz	 História”,	 que	
relembra	um	desses	heróis	da	radionovela	brasileira:	Jerônimo,	o	Herói	do	Sertão.	

a) Qual	o	enredo	do	episódio	de	Jerônimo,	o	Herói	do	Sertão	que	faz	parte	de	“O	Rádio
Faz	História”?

Na	cidade	de	Cachoeira,	Jerônimo	soluciona	o	mistério	da	morte	do	Coronel	Januário,
fazendo	 justiça	e	desmascarando	os	malfeitores	que	queriam	sujar	o	nome	de	 Jorge,
filho	do	Coronel.

b) Por	quanto	tempo	a	radionovela	“Jerônimo,	o	Herói	do	Sertão”	ficou	no	ar?

14	anos.	Ao	final	desta	questão,	você	pode	comentar	que,	mesmo	sendo	uma	narrativa
de	 aventura,	 “Jerônimo,	 o	 Herói	 do	 Sertão”	 tinha	 seus	 momentos	 românticos.	 Em
seguida,	você	pode	escutar	com	os	alunos	o	áudio	acessando	o	link	Carta	de	Jerônimo
à	Aninha	<http://goo.gl/C1yOWR>.

5. Discuta	com	seus	colegas	e	assinale	a	sinopse	que	melhor	descreve	o	enredo	do
episódio	de	Jerônimo,	o	Herói	do	Sertão	que	faz	parte	de	“O	Rádio	Faz	História”
(5	pontos).

(	x	)	Na	cidade	de	Cachoeira,	Jerônimo	soluciona	o	mistério	da	morte	do	Coronel	Januário,	
fazendo	justiça	e	desmascarando	os	malfeitores	que	queriam	sujar	o	nome	de	Jorge,	o	filho	
do	Coronel.	

(	 	 )	 Na	 cidade	 de	 Cachoeira,	 Jerônimo	 enfrenta	 o	 Cobra,	 que,	 disfarçado	 de	 Coronel	
Januário,	engana	Jorge	e	Rosa	Maria.	

(	 	 	 )	 Jerônimo	viaja	até	a	 cidade	de	Cachoeira	 com	o	 seu	ajudante	Saci	para	encontrar-se	
com	um	chefe	de	família,	rico	e	pai	de	dois	filhos,	Jorge	e	Rosa	Maria.	

https://www.youtube.com/watch?v=xUjfFY4BgwY
http://www.locutor.info/audioEradeOuro/RadioNacionalEmBuscadaFelicidade.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=xUjfFY4BgwY
http://goo.gl/J9l3IC
http://goo.gl/C1yOWR
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(	 	 	)	Jerônimo	viaja	até	a	cidade	de	Cachoeira	com	o	seu	ajudante	Saci	para	prender	Jorge	
por	ter	matado	seu	próprio	pai,	o	Coronel	Januário.	

6. Agora,	você	vai	escutar	o	primeiro	episódio	da	radionovela	que	narra	a	história
de	uma	verdadeira	heroína	brasileira:	Maria	Felipa.

Maria	Felipa	<http://escoladigital.org.br/odas/54b97d8769702d65e2a90600>.	

Durante	a	escuta,	preste	atenção	(5	pontos):	

a) Por	que	Luiza	está	preocupada?

Luiza	 está	 preocupada	 com	 um	 trabalho	 da	 escola:	 desenvolver	 uma	 pesquisa	 sobre
uma	 personagem	 histórica	 baiana	 muito	 importante	 –	Maria	 Felipa.	 Mas	 Luiza	 não
está	encontrando	muito	material

b) O	que	a	professora	de	Luiza	já	havia	explicado	sobre	Maria	Felipa?

A	professora,	antes	de	 indicar	que	os	alunos	desenvolvessem	suas	pesquisas,	explicou
que	Maria	Felipa	era	Negra,	nasceu	em	Itaparica,	lutou	pela	independência	do	Brasil	e
foi	uma	guerreira.

c) O	que	vó	Regina	contou	sobre	Maria	Luiza	nesse	primeiro	episódio?

Ensinou	que	a	guerreira	negra	se	chamava	Maria	Felipa	Oliveira,	que	nasceu	no	século
XIX,	em	uma	casa	de	barro,	na	praia	Gameleira,	em	Itaparica.

d) Além	 das	 vozes	 de	 Luiza	 e	 Regina,	 que	 outras	 personagens	 escutamos	 durante	 esse
primeiro	episódio?

É	possível	ouvir	as	vozes	das	personagens	do	avô	e	da	mãe	de	Maria	Felipa.

7. Acesse	os	links	para	conhecer	mais	sobre	a	vida	de	Maria	Felipa	e	proponha	um
episódio	possível	para	a	radionovela	com	base	na	história	de	Maria	Felipa	 (10
pontos).

Maria	Felipa:	Guerreira	de	Itaparica	<https://goo.gl/rxGS5t>	

Radionovela	Maria	Felipa	

Episódio	___________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

Professor,	respostas	possíveis	com	base	no	texto	indicado:	

http://escoladigital.org.br/odas/54b97d8769702d65e2a90600
https://goo.gl/rxGS5t
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Episódio	–	Maria	Felipa	contra	Madeira	de	Melo	

Neste	 episódio,	 Maria	 Felipa	 lidera	 40	 mulheres,	 as	 vigias	 da	 praia,	 a	 entrar	 no	
acampamento	 do	 exército	 português,	 atacando	 os	 guardas	 com	 galhos	 de	 cansanção	 e	
ateando	fogo	às	embarcações,	promovendo	baixas	no	exército.		

Episódio	–	Maria	Felipa	em	defesa	de	Nossa	Senhora	da	Piedade	

Neste	 episódio,	 Maria	 Felipa	 enfrenta	 soldados	 para	 impedir	 que	 os	 ilhéus	 perdessem	 a	
imagem	de	sua	padroeira,	Nossa	Senhora	da	Piedade,	que	seria	 tirada	do	nicho	da	pedra	
em	Itaparica,	onde	estava	há	gerações.	

Episódio	–	Maria	Felipa	e	os	12	homens	

Neste	episódio,	Maria	Felipa	 joga	 capoeira	no	antigo	Cais	Dourado	 (Mercado	do	Ouro)	 e,	
usando	de	sua	corpulência	e	valentia,	derruba	doze	marmanjos	numa	roda	de	Angola.		

8. Escute	as	 trilhas	sonoras:	alguém	embaralhou	e	confundiu	tudo.	Assinale	qual
das	 trilhas	 pode	 ser	 inserida	 em	 uma	 cena	 de	 romance	 e	 qual	 pode	 ser
considerada	adequada	a	uma	obra	 radiofônica	que	narra	 as	 aventuras	de	um
herói	em	cena	de	ação	(10	pontos).

Radionovela 
Cena - Romance 

Radionovela 
Cena - Ação 

Trilha	1	<https://goo.gl/TXajmp>	 x	

Trilha	2	<https://goo.gl/vta7wB>	 x	

Trilha	3	<https://goo.gl/F6Erdg>	 x	

Trilha	4	<https://goo.gl/yWzYSw>	 x	

9. Chegou	 a	 sua	 hora	 de	 experimentar	 como	 é	 ser	 um	ator	 de	 radionovela	 (50
pontos).

Como	fonte	de	inspiração,	ouçam	radionovelas	produzidas	por	alunos	de	escolas	estaduais	
de	São	Paulo,	procurando	destacar	os	pontos	positivos	e	levantando	sugestões	que	possam	
contribuir	para	sua	melhoria,	se	esse	for	o	caso:	

- O	Cortiço,	de	Aluísio	de	Azevedo,	radionovela	produzida	por	alunos	da	E.E.	Luiza	Maria
Bernardes	Nory,	Diretoria	de	Ensino	de	Penápolis	
<https://www.youtube.com/watch?v=gTeX6Oztrfk&feature=youtu.be>	

- O	Auto	da	Compadecida,	de	Ariano	Suassuna,	radionovela	produzida	por	alunos	da	E.E.
Domingo	Paro,	Diretoria	de	Ensino	de	Sertãozinho	
<https://www.youtube.com/watch?v=_OQQPOjNuJU>	

- O	Auto	da	Compadecida,	de	Ariano	Suassuna,	radionovela	produzida	por	alunos	da	E.E.
Prof.	João	Batista	Vila	Novas	Artigas,	Diretoria	de	Ensino	Leste	2,	
<https://www.youtube.com/watch?v=WbhFVCEMkhA&feature=youtu.be>.	

https://goo.gl/TXajmp
https://goo.gl/vta7wB
https://goo.gl/F6Erdg
https://goo.gl/yWzYSw
https://www.youtube.com/watch?v=gTeX6Oztrfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_OQQPOjNuJU
https://www.youtube.com/watch?v=WbhFVCEMkhA&feature=youtu.be
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-	Noite	Sombria,	radionovela	produzida	por	alunos	da	E.E.	Prof.	Fernando	de	Azevedo,	
Diretoria	de	Ensino	de	Santos,	
<https://www.youtube.com/watch?v=UEugcV2N7vE>	

-	A	Batalha	de	Ragnarock,	radionovela	produzida	por	alunos	da	E.E.	Odorico	Olivério	
Nascimento,	Diretoria	de	Ensino	de	Caieiras	
<https://www.youtube.com/watch?v=fX1saGDYkr0&feature=youtu.be>	

Agora	é	com	você!	 Imagine	que	você	e	seus	colegas	 foram	convidados	para	atuar	em	um	
episódio	da	radionovela	“O	amor	não	facilita”.		

Professor,	 comente	 que	 são	 frequentes,	 nos	 dias	 atuais,	 radionovelas	 de	 obras	 literárias,	
teatrais	 e	 de	 filmes,	 como	O	Cortiço,	O	Auto	 da	 Compadecida,	mas	 que	 também	existem	
radionovelas	autorais,	como	parece	ser	o	caso	de	Noite	Sombria.	Disponibilize	os	áudios	e,	
após	 a	 audição	 de	 cada	 um,	 abra	 para	 breves	 comentários	 sobre	 as	 radionovelas	 que	
podem	envolver	a	locução,	a	trilha	escolhida,	os	sons,	os	efeitos	sonoros,	a	sincronização,	a	
entonação	e	interpretação	dos	atores	etc.		

Sobre	 a	 radionovela	 O	 Cortiço,	 você	 pode	 destacar	 a	 trilha	 sonora,	 que	 é	 utilizada	 para	
ambientar	 a	 cena	 e	 também	 para	 trazer	 a	 narrativa	 de	 Aluísio	 de	 Azevedo	 para	 os	 dias	
atuais.	 Porém,	por	 estar	 em	um	volume	muito	alto,	 em	muitos	momentos,	 se	 sobressai	 a	
própria	narração.	Peça	que	os	alunos	pensem	em	como	seria	possível	aprimorar	o	som	da	
radionovela	(abaixando	o	volume	da	trilha,	aumentando	o	volume	da	voz,	a	própria	locução	
ou	ambos).	

Em	 relação	 à	 radionovela	O	Auto	 da	 Compadecida,	 produzida	 pelos	 alunos	 da	 E.	 E.	 Luiza	
Maria	Bernardes	Nory,	destaque	a	sequência	de	ação	contada	pelos	sons	(passos	e	portas	
se	 abrindo	 etc.)	 muito	 bem	 selecionados,	 criando	 um	 clima	 de	 ação	 e	 transportando	 o	
ouvinte	 para	 a	 cena.	 Destaque	 que	 essa	 radionovela	 foi	 dividida	 em	 capítulos,	 mas	 não	
podemos	 perceber	 nesse	 episódio	 uma	 introdução	 (que	 retoma	 os	 eventos	 anteriores	 e	
apresenta	a	aventura	da	 semana)	 e	 uma	 finalização	 (que	 sintetiza	 e	 apresenta	 “as	 cenas	
dos	próximos	capítulos”).	Em	função	dessa	ausência,	o	ouvinte	fica	com	a	sensação	de	que	a	
narrativa	acaba	de	 repente.	 Lance	a	questão	para	eles:	 como	a	 introdução	e	a	 conclusão	
poderiam	ser	aprimoradas?	

Com	 relação	à	 radionovela	O	Auto	da	Compadecida,	 produzida	pelos	 alunos	 da	 E.E.	 Prof.	
João	Batista	Vila	Novas	Artigas,	comente	sobre	a	atuação	coletiva	e	boa	sincronia	entre	os	
atores/alunos	 –	 o	 que	 deve	 ter	 exigido	 bastante	 ensaio.	 Destaque	 que,	 em	 função	 de	 a	
gravação	ter	sido	feita	ao	vivo,	tendo	muito	dos	efeitos	sonoros	interpretados	no	momento	
da	narrativa,	a	captação	ficou	baixa.	Nesse	caso,	como	o	som	poderia	ter	sido	melhorado?	

Sobre	a	radionovela	Noite	Sombria,	você	pode	destacar	a	interpretação	da	aluna	que,	pela	
sua	 entonação,	 suspiros	 e	 gritos,	 cria	 muito	 bem	 um	 clima	 de	 terror	 e	 mistério	 para	
narrativa.		

Em	relação	à	radionovela	A	Batalha	de	Ragnarock,	produzida	pelos	alunos	da	E.E.	Odorico	
Olivério	Nascimento,	você	pode	destacar	a	boa	escolha	da	trilha	sonora	e,	principalmente,	a	
criação	 de	 uma	 introdução	 e	 finalização	 do	 episódio,	 em	 que	 apresentam	 o	 programa	 e	
criam	uma	expectativa	para	os	próximos	capítulos.	Quanto	à	interpretação,	verifique	se	os	
alunos	conseguem	perceber	que	há	pouca	variação	no	tom	das	falas	dos	“atores”.Lance	a	
questão	para	os	alunos:	o	que	poderia	 ser	 feito	para	que	a	 locução	 fosse	aprimorada?	Se	
eles	 nõo	mencionarem,	 cabe	 destacar	 que	 uma	 das	 ações	 possíveis	 seria	 garantir	 que	 os	

https://www.youtube.com/watch?v=UEugcV2N7vE
https://www.youtube.com/watch?v=fX1saGDYkr0&feature=youtu.be
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alunos	 se	 familiarizassem	 mais	 como	 texto.	 treinassem	 a	 leitura	 e	 buscassem	 diferentes	
interpretações,	entonações,	ritmos	etc. 

I. Leia	o	episódio	“A	maratona	de	José	Carlos”	e	prepare-se:

‒ Quem	é	José	Carlos?	Que	amor	de	radionovela	ele	irá	viver?

‒ Que	maratona	ele	vai	percorrer?	

‒ Por	que	a	radionovela	tem	este	título:	O	amor	não	facilita?	

O	amor	não	facilita	

Episódio	–	“A	maratona	de	José	Carlos”	

José	Carlos	não	suportava	aquela	situação:	o	amor	de	sua	vida,	Maria	Catarina,	iria	se	casar	
com	o	patife	do	Antônio.	Faltavam	somente	dois	dias	para	o	casamento.	Zé	Carlos	precisava	
agir.	Precisava	evitar	uma	tragédia:	Maria	Catarina	não	ama	esse	canalha.	O	pai	da	Catarina	
está	obrigando	ela	a	casar	com	o	Toni.	Só	pode	ser.	Eu	vejo	como	ela	me	olha.	Como	ela	
sorriu	 para	 mim	 naquele	 dia.	 Catarina	 sente	 o	 mesmo:	 Maria	 Catarina	 me	 ama.	 Tenho	
certeza.	

Um	 frio	percorreu	 a	 espinha	de	 José	Carlos.	Uma	 corrente	de	 adrenalina	 jorrou	pelo	 seu	
corpo.	 José	 Carlos	 sentiu-se	 vivo:	 corajoso.	 Bateu	 na	 mesa,	 largou	 a	 xícara	 de	 café	 pela	
metade	e	correu.	Só	percebeu	que	chovia	depois	que	seus	óculos	estavam	completamente	
turvos	e	sua	roupa	encharcada.	Pensou:	Podia	ter	pegado	o	carro.	Mas	a	pressa	era	grande.	
E	lembrou	de	todos	os	filmes	que	viu;	das	cenas	de	romance,	dos	beijos:	Acho	que	assim	vai	
ficar	mais	romântico;	tem	mais	efeito.	

Percorreu	a	sua	 jornada,	esbaforido	e	 tremendo	de	 frio.	Entre	andadas	e	corridinhas	 (até	
que	rápidas),	José	Carlos	fez	o	que	pôde	com	os	três	quilômetros	que	o	separavam	do	amor	
verdadeiro;	 fez	 o	 que	 pôde	 com	 o	 seu	 corpo	 treinado	 a	 sofá,	 videogame	 e	 hambúrguer.	
Chegou	 no	 prédio	 de	Maria	 Catarina	 -	 um	 apartamento	 antigo	 em	 um	 prédio	 de	 quatro	
andares,	sem	elevador.	O	amor	não	facilita.	

José	Carlos	carregava	seu	corpo,	mas	tinha	uma	missão	a	cumprir:	O	amor	é	para	os	fortes,	
mas	 tinha	 que	 morar	 no	 último	 andar...?	Bateu	 na	 porta.	 Esperou.	 Escutou	 conversas,	
copos,	 talheres;	 parecia	 uma	 festa.	 Bateu	 novamente	 na	 porta	 –	 só	 que,	 dessa	 vez,	
forte.	Agora,	ouviram...	o	cachorro	latiu.	Não	sabia	que	ela	tinha	cachorro.	José	Carlos	não	
sabia,	 mas	 ela	 tinha	 esse	 cachorro	 desde	 os	 15	 anos	 de	 idade	 –	 um	Fox	
Paulistinha,	chamado	Zeca.	

Catarina	atendeu	a	porta.	Zeca	latiu	ao	fundo.	José	Carlos,	esbaforido	e	diante	dos	olhares	
julgadores	das	melhores	amigas	do	seu	grande	amor,	disparou:	

– Maria	Catariana...

E	o	Zeca	não	parava	de	latir.	

– Zeca,	quieto!

Gritou	Maria	Catariana	com	o	cachorro,	mas	com	um	tom	de	interrogação	que,	na	verdade,	
queria	questionar	o	outro	Zeca:	o	que	você	está	fazendo	aqui?	

– Não	Maria	Catarina,	não	me	mande	para	a	rua	assim.	Por	favor,	me	escute...

– Não	é	isso,	eu	estava	falando	com	o...
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– ...com	o	cachorrinho.	Continue,	meu	querido.

Completou	Melissa,	 amiga	 não	muito	 antiga	 e	 nem	muito	 amiga	 de	Maria	 Catarina,	mas	
muito	interessada	na	fofoca	que	se	desenrolava	ali	diante	de	seus	olhos.	

– Ah,	sim...	Não	se	case	com	Antônio.

As	amigas	de	Maria	Catarina	(e,	a	essa	altura,	os	vizinhos	também)	não	se	continham	mais:	
foi	um	alvoroço.	Não	dava	para	distinguir	muita	coisa.	Mas	se	ouviam	uns	“ai	meu,	Deus!“,	
misturados	com	risadas,	com	uns	“eu	não	acredito”,	com	“filma,	filma...	olha	a	cara	dele”	e	
com	um	“tadinho,	gente...”.	

Maria	Catarina,	com	pena	do	rapaz,	pediu	silêncio:	

– Continua,	Zeca.

Eu	sei	que	você	não	o	ama.	Eu	vejo	nos	seus	olhos,	nos	seus	gestos,	você	me	quer;	você	me	
ama.	

Nesse	momento,	a	plateia	gargalha.	

– Melissa,	você	está	filmando?	Filma,	filma,	por	favor.

Pede	Lilica,	conhecida	de	Maria	Catarina,	que	veio	à	festa,	pois	não	tinha	muito	o	que	fazer	
no	sábado	a	tarde.	

– Eu	te	amo,	Maria	Catarina.	Antônio	é	um	canalha,	ele	não	te	merece.

Vindo	do	andar	de	baixo,	uma	voz	grave	e	forte,	de	imediato,	silencia	a	festa:	

– Que	é	isso	na	porta	da	minha	casa?	E	posso	saber	quem	é	canalha	aqui,	meu	irmão?	[...]

II. Prepare	sua	atuação:	como	atuar	em	uma	radionovela?

‒ 	Leia	o	texto	anterior	e	compare	o	trabalho	desenvolvido	por	duas	equipes	de	atores.

§ Leitura	1	<https://goo.gl/OCgfZC>.
§ Leitura	2	<https://goo.gl/1jbvQn>.

‒ 	Assista	 ao	 vídeo	 (até	 2:16)	 e	 diga:	 qual	 das	 duas	 atuações	 dos	 áudios	 (Leitura	 1	 ou	
Leitura	2)	melhor	se	encaixaria	como	típica	de	radionovela?	Por	quê?	

§ Programa	faz	assim
<http://escoladigital.org.br/odas/5790925f69702d26f1c70200>

A	“leitura	2”	se	encaixa	melhor	na	atuação	típica	de	uma	radionovela:	é	“exagerada”.	
Também	 pode-se	 dizer	 que	 a	 atuação,	 por	 estar	 acompanhada	 de	 efeitos	 e	 trilhas	
sonora,	também	se	aproximaria	mais	de	uma	radionovela	típica.	

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________	

https://goo.gl/OCgfZC
https://goo.gl/1jbvQn
http://escoladigital.org.br/odas/5790925f69702d26f1c70200
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III. Pratique.	 Leia	o	 trecho	abaixo	e	experimente	com	seus	 colegas	produzir	uma	cena	de
radionovela.	Distribua	as	funções	entre	os	colegas	–	atores,	narrador,	sonoplasta	e	diretor.

Professor,	 oriente	 os	 alunos	 a	 se	 organizar	 em	 grupos.	 Peça	 que	 façam	 uma	 primeira	
leitura	do	fragmento	destacado	neste	exercício	e	atribuam	aos	participantes	as	funções	de	
atores	 (José	 Carlos,	 Maria	 Catarina,	 Melissa,	 Lilica	 e	 Antônio)	 narrador,	 sonoplasta	 e	
diretor	(que	deve	cuidar	da	interação	e	da	adequação	de	todos	os	elementos	e	falas).	Em	
seguida,	peça	para	fazerem	uma	nova	leitura,	marcando	a	entrada	de	cada	aluno	e	o	que	
cada	um	precisa	fazer	 (exemplo:	o	sonoplasta,	no	trecho	“E	o	Zeca	não	parava	de	 latir”,	
deve	marcar	“representar	latido	de	cachorro”).	Peça	para	os	alunos	se	familiarizarem	com	
o texto	e	com	as	entradas	de	cada	um.	Você	pode	indicar	que	as	leituras	sejam	feitas	ao
vivo.	 Para	 isso,	 organize,	 após	 o	 treino	 e	 a	 familiarização	 com	 os	 textos,	 uma
apresentação.	Você	pode	atribuir	 trechos	para	 cada	grupo	apresentar.	 Se	 preferir,	 pode
pedir	 para	 os	 alunos	 gravarem	 e	 editarem	 suas	 leituras	 utilizando	 o	 AUDACITY
<http://escoladigital.org.br/para-criar>.	 Se	 optar	 pela	 gravação	 das	 leituras,	 após	 os
alunos	 dividirem	 e	 atribuírem	 suas	 funções	 dentro	 dos	 grupos,	 peça	 para	 seguirem	 as
orientações	do	item	IV	em	diante.

[José	Carlos	bate	na	porta]	

Catarina	atendeu	a	porta.	Zeca	latiu	ao	fundo.	José	Carlos,	esbaforido	e	diante	dos	olhares	
julgadores	das	melhores	amigas	do	seu	grande	amor,	disparou:	

– Maria	Catariana...

E	o	Zeca	não	parava	de	latir.	

– Zeca,	quieto!

Gritou	Maria	Catariana	com	o	cachorro,	mas	com	um	tom	de	interrogação	que,	na	verdade,	
queria	questionar	o	outro	Zeca:	o	que	você	está	fazendo	aqui?	

– Não	Maria	Catarina,	não	me	mande	para	a	rua	assim.	Por	favor,	me	escute...

– Não	é	isso,	eu	estava	falando	com	o...

– ...com	o	cachorrinho.	Continue,	meu	querido.

Completou	Melissa,	 amiga	 não	muito	 antiga	 e	 nem	muito	 amiga	 de	Maria	 Catarina,	mas	
muito	interessada	na	fofoca	que	se	desenrolava	ali	diante	de	seus	olhos.	

– Ah,	sim...	não	se	case	com	Antônio.

As	amigas	de	Maria	Catarina	(e,	a	essa	altura,	os	vizinhos	também)	não	se	continham	mais:	
foi	um	alvoroço.	Não	dava	para	distinguir	muita	coisa.	Mas	se	ouviam	uns	“ai	meu,	Deus!“,	
misturados	com	risadas,	com	uns	“eu	não	acredito”,	com	“filma,	filma...	olha	a	cara	dele”	e	
com	um	“tadinho,	gente...”.	

Maria	Catarina,	com	pena	do	rapaz,	pediu	silêncio:	

– Continua,	Zeca.

Eu	sei	que	você	não	o	ama.	Eu	vejo	nos	seus	olhos,	nos	seus	gestos,	você	me	quer;	você	me	
ama.	

Nesse	momento,	a	plateia	gargalha.	

– Melissa,	você	está	filmando?	Filma,	filma,	por	favor.

http://escoladigital.org.br/para-criar
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Pede	Lilica,	conhecida	de	Maria	Catarina,	que	veio	à	festa,	pois	não	tinha	muito	o	que	fazer	
no	sábado	a	tarde.	

– Eu	te	amo,	Maria	Catarina.	Antônio	é	um	canalha,	ele	não	te	merece.

Vindo	do	andar	de	baixo,	uma	voz	grave	e	forte,	de	imediato,	silencia	a	festa:	

– Que	é	isso	na	porta	da	minha	casa?	E	posso	saber	quem	é	canalha	aqui,	meu	irmão?	[...]

IV. Transforme	 o	 trecho	 anterior	 de	 O	 amor	 não	 facilita	 (ou	 uma	 parte	 dele)	 em	 um
episódio	de	radionovela,	seguindo	o	modelo		disponível	em:	<https://goo.gl/1jbvQn>.

Para	isso,	vocês	precisarão	se	dividir-se	em:	

• Atores	–	Quem	são	os	personagens	e	quais	são	suas	falas?	Quem	fará	cada	uma	das
falas?

• Narrador	 –	Quando	o	narrador	entra	no	 texto?	Como	ele	pode	 ser	 interpretado?
Quem	poderá	interpretá-lo?

• Sonoplasta	–	Em	quais	momentos	podem	ser	inseridos	“efeitos	sonoros”	–	músicas
de	fundo	e	ruídos?	Quem	fará	isso?	Como?	Quando?

Professor,	caso	seja	necessário,	você	pode	indicar	que	um	mesmo	ator	faça	mais	de	uma	
voz	e	que	pode	ser	formada	uma	equipe	de	sonoplasta	para	produção	de	sons	ao	vivo.	Se	
julgar	 necessário	 e	 adequado,	 você	 pode	 indicar	 também	 à	 equipe	 de	 sonoplastas	 a	
leitura	da	atividade	“Um	dia	na	vida	de	um...	Sonoplasta”	e,	caso	 já	tenham	feito	essa	
sequência	 de	 atividade,	 que	 retomem	 o	 que	 discutiram	 e	 produziram	 durante	 a	
sequência.		

V. Grave	o	seu	episódio	de	O	amor	não	facilita	–	ou,	se	preferir,	atue	ao	vivo.

Para	isso,	leia	as	4	dicas	abaixo:

1. Familiarizar-se	 com	 o	 texto:	 Aproveite	 para	 grifar	 os	 momentos	 que	 podem	 ter	 a
inclusão	de	sons	ou	efeitos	sonoros	pelos	sonoplastas	do	grupo.

2. Definir	 como	 poderão	 ser	 feitas	 as	 sonoplastias:	 para	 a	 leitura,	 vocês	 podem
selecionar	algumas	partes	e	elementos	e	pesquisar	como	representar	esses	sons.

– Chuva:	Pegue	um	pacote	de	arroz,	despeje	 lentamente	dentro	de	uma	caixa	com
superfície	dura	ou	metálica.

– Trovão:	Sopre	em	um	microfone.

– Trem:	Cubra	dois	pedaços	de	madeira	com	lixa	e	esfregue	um	contra	o	outro.

– Galope	do	Cavalo:	Pegue	dois	objetos	em	forma	de	concha	(podem	ser	as	próprias
mãos	do	 jeito	que	 “bate	 figurinha”),	bata-os	alternadamente	 com	a	boca	virada
para	baixo	em	uma	superfície	dura	no	ritmo	do	galope	do	cavalo.	

– Alguns	sites	com	efeitos	especiais	para	baixar	gratuitamente:

<http://www.soundjay.com/>

https://goo.gl/1jbvQn
http://www.soundjay.com/


61	

<http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/>	

<http://ushk.tripod.com/sounds/sounds.html>	

3. Dividir	a	leitura	do	texto:	decidir	as	partes	que	cada	um	do	grupo	lerá.	O	importante
é	que	a	divisão	torne	a	 leitura	interessante	o	suficiente	para	prender	a	atenção	dos
ouvintes.

4. Treinar	a	leitura	oral	e	ensaio	antes	de	gravar:

IV. Agora	 é	 só	 gravar.	 Para	 isso,	 vocês	 vão	 precisar	 do	 programa	 AUDACITY
<http://escoladigital.org.br/para-criar>.

SAIBA	 :	Siga	o	tutorial:	<https://goo.gl/okXSyf>.

http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/
http://ushk.tripod.com/sounds/sounds.html
http://escoladigital.org.br/para-criar
https://goo.gl/okXSyf
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o	formato	do		
gênero,	tema	ou	assunto	principal.	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.		
• Inferir	 informação	pressuposta	ou	 subentendida,	 com	base	na	 compreensão	global	de	um		

texto.	
• Estabelecer	 relações	 entre	 imagens	 (fotos,	 ilustrações),	 gráficos,	 tabelas,	 infográficos	 e	 o		

corpo	do	texto,	comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.	
• Identificar	 o	 efeito	 de	 sentido	 produzido	 em	 um	 texto	 pelo	 uso	 intencional	 de	 recursos		

expressivos	gráfico-visuais.	

Atividade	9	
Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um...	Designer	Gráfico	

Hoje	em	dia,	escutamos	falar	em	designer	de	um	monte	de	coisa:	designer	de	áudio,	de	game,	
de	produto,	de	moda	etc.	Mas	o	que	quer	dizer	mesmo	designer?	Quem	é	o	designer	gráfico?	
O	que	ele	faz?		

Pois	 bem,	 durante	 essa	 atividade	 você	 terá	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	 melhor	 como	 é	 o	
trabalho	do	designer	gráfico.	

Professor,	essa	questão	tem	por	objetivo	preparar	os	alunos	para	as	atividades	que	se	seguem.	
Você	 pode	 iniciar	 lançando	 as	 questões	 indicadas:	 Quem	 é	 o	 designer?	 Quem	 é	 esse	
profissional?	O	que	ele	 faz	e	quais	 são	as	 suas	principais	atribuições?	Anote	as	 contribuições	
dos	alunos.	Caso	seja	necessário,	você	poderá	retomá-las	em	outros	momentos.	Destaque	que	
uns	dos	produtos	que	os	designers	gráficos	são	responsáveis	por	produzir	são	cartazes	e	folders	
(folhetos).	Destaque	que,	durante	essa	atividade,	para	poderem	se	colocar	um	pouco	“na	pele”	
desse	profissional,	se	centrarão,	principalmente,	nessas	produções.	Nesse	momento,	você	pode	
também	 perguntar	 em	 que	 circunstâncias	 costumam	 se	 deparar	 com	 cartazes,	 folders	
(folhetos)	 ou	 panfletos.	 Questione-os	 sobre	 a	 finalidade	 do	 cartaz	 e	 do	 folder,	 a	 quem	 são	
dirigidos	 e	 quais	 seriam	 as	 principais	 informações	 vinculadas	 em	 cada	 um.	 Em	 seguida,	
pergunte	 sobre	 o	 “lugar”	 do	designer	 gráfico	 nisso	 tudo;	 em	que	momento	 ele	 se	 coloca	 na	
produção	desses	produtos:	idealização,	planejamento,	produção,	impressão,	distribuição;	qual	
a	sua	importância.	Para	ilustrar	essa	questão,	você	pode	indicar	que	observem	dois	materiais	
gráficos:	 Imagem	 1	 <http://goo.gl/TGbRfy>	 e	 Imagem	 2	 <http://goo.gl/OEHs6c>.	 Pergunte	
sobre	 a	 finalidade	 dos	 materiais	 e	 a	 quem	 estão	 direcionados.	 Destaque	 que,	 como	 podem	
observar,	 ambos	 fazem	 uso	 de	 elementos	 gráficos	 para	 destacar	 passagem	de	 tempo	 ou	 de	
fase/etapas,	mas	que	umas	das	peças	gráficas	foi	feita	com	mais	planejamento	e	chama	mais	
a	atenção	do	leitor.	Questione	sobre	qual	das	imagens	chama	mais	atenção	e	estimula	mais	a	
leitura	 e	 por	 quê.	Medeie	 a	 discussão	 para	 que	 percebam	 que	 a	 Imagem	 1	 tem	 uma	maior	
preocupação	com	a	diagramação	(disposição	de	objetos	na	página),	com	a	tipografia	(escolha	
de	 cor	 e	 peso	 –	 negrito,	 regular	 etc.)	 do	 que	 a	 Imagem	 2	 e	 que	 isso	 pode	 ser	 atribuído	 ao	
trabalho	de	um	designer	gráfico.	Por	fim,	dê	continuidade	a	atividade	e	passe	o	vídeo	que	faz	
parte	da	atividade	1.		

Sumário 

http://goo.gl/TGbRfy
http://goo.gl/OEHs6c
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1. Discuta	 com	 seus	 colegas	 sobre	 o	 significado	 de	 designer	 e	 sobre	 quais
acreditam	 ser	 as	 principais	 responsabilidades	 e	 atribuições	 de	 um	 designer
gráfico.	 Em	 seguida,	 assista	 ao	 vídeo	 e	 verifique	 se	 a	 afirmações	 de	 vocês
estavam	corretas	(10	pontos).

Acesse	 o	 vídeo	 “O	 que	 o	 designer gráfico	 faz”	
<http://escoladigital.org.br/odas/5790957169702d3dd1ea0f00>.	

Quem	 são	 os	 designers	 gráficos?	 O	 que	 fazem?	 Quais	 são	 as	 suas	 principais	
responsabilidades	e	atribuições?		

Professor,	 de	 forma	 geral,	 podemos	 afirmar	 que	 o	 designer	 gráfico	 é	 o	 profissional	
responsável	 por	 projetar	 e	 executar	 diferentes	 materiais	 que	 transmitem	 	 mensagens	 e	
ideias	por	meio	de	imagens	e	textos	em	diferentes	suportes.	

2. Observe	atentamente	as	artes	gráficas	a	seguir	–	um	folder/folheto	e	um	cartaz
- que	contaram	com	a	participação	de	designers	(15	pontos).

a) Qual	deles	é	o	cartaz	e	qual	deles	é	o	folder/folheto?

IMAGEM	115	___________	

15	Fonte:	<http://goo.gl/QOehWW>.	Acesso	em:	10	jan.	2016.	

http://escoladigital.org.br/odas/5790957169702d3dd1ea0f00
http://goo.gl/QOehWW
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IMAGEM	216 _______ 

b) Sobre	o	que	os	dois	textos	falam?

Sobre	 as	 doenças	 dengue,	 chikungunya	 e	 zika,	 sobre	 como	 evitar	 a	 proliferação	 do
mosquito,	quais	os	sintomas	de	cada	uma	das	doenças	e	como	as	gestantes	podem	se
proteger	(sobre	as	gestantes,	apenas	o	folder	fala).

c) Com	que	objetivos	foram	produzidos?

Informar	 população	 sobre	 os	 sintomas	 das	 doenças,	 alertar	 sobre	 a	 gravidade	 e
necessidade	das	grávidas	 tomarem	medidas	preventivas	e	 instruir	o	que	deve	 ser	 feito
para	 combatermos	 a	 proliferação	 do	mosquito	 transmissor	 da	 dengue,	 chikungunya	 e
zika.

d) Para	quem	foram	escritos?

Para	a	população	brasileira	em	geral.	No	caso	da	 Imagem	2,	há	ainda	um	alerta	mais
direcionado	às	gestantes.

e) Assinale	com	“F”	(folder)	ou	“C”	(cartaz)	as	definições	a	seguir.

(	C	)	São	normalmente	afixados	em	locais	públicos.	Sua	principal	função	é	divulgar	uma
informação	de	maneira	visualmente	atraente.

16	Fonte:	http://goo.gl/QOehWW>.	Acesso	em:	10	jan.	2016.	

http://goo.gl/QOehWW
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(	 F	 )	 Impresso	 utilizado	 na	 divulgação	 de	 informações	 e	 eventos.	 Diferente	 de	 outras	
matérias	gráficas	com	finalidades	semelhantes,	possui	"dobras"	o	que	possibilita	inserir	
um	 maior	 número	 de	 informações	 sobre	 o	 que	 se	 pretende	 divulgar.	 Em	 geral	 é	
distribuído	para	as	pessoas.	

f) Agora,	converse	com	seus	colegas	sobre	as	questões	que	se	seguem:

• Em	 qual	 dos	 dois	 materiais	 gráficos	 anteriores	 podemos	 obter	mais	 informações
sobre	como	“lutar”	contra	o	mosquito	transmissor	da	dengue,	chikungunya	e	zika?
Como	podemos	evitar	a	proliferação	do	mosquito?

Podemos	obter	mais	 informação	sobre	como	“lutar”	 contra	o	mosquito	 transmissor	da	
dengue,	chikungunya	e	zika	no	folheto.		

Podemos	evitar	a	proliferação	do	mosquito	tampando	a	caixa	d’água,	deixando	garrafas	
sempre	 viradas,	mantendo	 a	 lixeira	 bem	 fechada,	mantendo	 as	 calhas	 sempre	 limpas,	
colocando	areia	nos	vasinhos	de	plantas	e	retirando	água	de	pneus.	

• Ambos	 os	 textos	 fazem	 parte	 de	 uma	 mesma	 campanha	 do	 Governo.	 Levante
hipóteses	 que	 possam	 explicar	 por	 que	 foram	 criados	 folders	 e	 cartazes	 e	 não
somente	folders	ou	somente	cartazes.

Um	 cartaz,	 em	 geral,	 fica	 fixo	 em	 lugares	 públicos	 em	 que	 as	 pessoas,	 muitas	 vezes,	
estão	de	passagem.	É	maior	que	um	folder	e	traz	menos	informação,	apenas	as	centrais	
em	 relação	 ao	 que	 se	 quer	 comunicar.	 Já	 um	 folder	 é	menor,	 costuma	 ser	 distribuído	
para	as	pessoas,	que	 têm,	então,	mais	 tempo	para	 lê-los.	Por	essa	 razão,	 trazem	mais	
informações.	Por	mais	que	ambos	possam	ter	o	mesmo	objetivo	final,	cumprem	funções	
diferentes	 e	 é,	 por	 isso,	 que	 uma	 campanha	muitas	 vezes	 conta	 com	 os	 dois	 tipos	 de	
produção	gráfica.	

• Qual	a	função	das	ilustrações	no	folheto?

Respostas	 possíveis:	 ilustrar	 as	 instruções	 sobre	 combate	 ao	 mosquito,	 destacar	 um	
público	alvo	privilegiado	–	as	gestantes,	tornar	o	cartaz	mais	leve	e	atrativo.	

3. Cartazes	 e	 panfletos	 são	 muito	 usados	 por
grupos	 políticos	 e	 pelos	 movimentos	 sociais.
Os	estudantes	de	várias	partes	do	mundo,	por
exemplo,	utilizavam,	durante	o	 final	dos	anos
60,	 essas	 diferentes	 artes	 gráficas	 para
transmitir	 e	 divulgar	 suas	 ideias	 contra	 a
violência,	 guerra	 e	 repressão.	 Os	 materiais
produzidos	 durante	 esse	 período	 tiveram	um
papel	 fundamental	 nos	 apelos	 à	 paz,	 ao
desarmamento	e	à	redemocratização.

Panfleto:	outro	tipo	de	produção	
gráfica,	menos	elaborado	do	que	os	
folders	(folhetos),	feitos	em	uma	
página	(somente	frente	ou	frente	e	
verso)	sem	dobra.	
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A	 seguir,	 observe	 mais	 um	 cartaz17	 de	 uma	 campanha	 de	 cunho	 político.	 Observe	 as	
pessoas	e	as	ações	que	são	retratadas	no	cartaz	(15	pontos).	

Professor,	 nesse	 momento,	 você	 pode	 comentar	 sobre	 a	 revolta	 estudantil	 de	 Paris,	 em	
maio	 de	 68,	 e	 a	 importância	 que	 os	 materiais	 gráficos	 exerceram	 ao	 movimento.	 Os	
estudantes	 de	 Belas-Artes	 criaram	 uma	 série	 de	 panfletos,	 folders	 e	 cartazes	 a	 partir	 de	
slogans	como	“é	proibido	proibir”	e,	assim,	influenciaram	o	comportamento,	a	estética	e	as	
culturas	 juvenis	 em	 grande	 parte	 do	mundo.	 Caso	 julgue	 adequado,	 antes	 de	 explorar	 o	
cartaz	abaixo,	você	pode	saber	mais	sobre	o	maio	de	68	<http://goo.gl/fkvVIi>	e	explorar	
alguns	 cartazes	 produzidos	 na	 época	 <https://goo.gl/EwWy5p>.	 Durante	 esse	 momento,	
compare	o	contexto	de	repressão	retratado	nas	matérias	que	fazem	parte	do	especial	do	G1	
com	a	imagem	abaixo.	Peça	aos	alunos	para	lerem	a	legenda	da	fotografia	que	compõe	o	
cartaz	–	 “Repressão	à	manifestação	estudantil”	–	e	descreverem	a	postura	dos	 indivíduos	
que	 fazem	 parte	 da	 fotografia:	 estudantes,	 imóveis	 em	 postura	 pacífica	 e	 policiais	 com	
cavalos	 e	 cassetetes	 agressivamente	 se	 dirigindo	 a	 população.	 Destaque	 que	 o	 que	 eles	
podem	constatar	é	o	emprego	de	uma	força	desmedida	contra	estudantes	que	não	tinham	
liberdade	de	expressão	-	não	podiam	falar,	ler,	ouvir,	ou	assistir	a	tudo	o	que	queriam,	por	
exemplo.	Destaque	também	que	por	mais	que	hoje	possamos	nos	surpreender	que	a	polícia	
possa,	 por	 vezes,	 agir	 de	 maneira	 violenta	 e	 inadequada,	 a	 situação	 é	 muito	 diferente.	
Quando	fatos	lamentáveis	como	esses	são	veiculados	pelos	meios	de	comunicação,	há	uma	
maior	 apuração	 dos	 fatos	 e,	 se	 for	 provado	 que	 houve	 excesso,	 os	 policiais	 envolvidos	
respondem	 a	 processo.	 Isso	 é	 muito	 diferente	 da	 época	 da	 ditadura	 em	 que	 medidas	
violentas	 e	 repressivas	 extremas	 eram	 institucionalizadas,	 apoiadas	 e	 incentivadas	 pelo	
governo	militar.			

17	Fonte	http://goo.gl/0JPOJl	.	Acesso	em	5	jan.	2016.	

http://goo.gl/fkvVIi
https://goo.gl/EwWy5p
http://goo.gl/0JPOJl
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a) Que	época	do	Brasil	é	retratada	no	cartaz?

Período	de	repressão	e	de	ditadura	militar	brasileira	que	foi	de	1964	a	1985.

b) Com	que	objetivo	esse	cartaz	pode	ter	sido	produzido?

O	 cartaz	 foi	 produzido	 como	 parte	 de	 uma	 campanha	 que	 pretende	 reafirmar	 a
democracia	 brasileira,	 mantendo	 viva	 a	 memória	 do	 período	 da	 ditadura	 militar,	 e
garantir	 que	 todos	 conheçam	a	 luta	 de	 redemocratização	 do	Brasil	 para	 evitar	 que	 se
repita	 uma	 ditadura	 no	 país.	 Também	 tem	 o	 objetivo	 de	 solicitar	 informações	 ou
documentos	sobre	o	período.

c) O	termo	“felizmente”	usado	na	frase	central	do	cartaz	“Conheça	o	Brasil	que	você,	que
é	jovem,	felizmente	não	viveu”	pretende	reforçar	a	ideia	de	que:

(	x		)	Não	foi	bom	ter	vivido	no	Brasil	nessa	época	e	é	bom	que	você	que	é	jovem	e	não
viveu	essa	época	saiba	disso.

(		 	 	)	Foi	bom	viver	no	Brasil	nessa	época	e	já		você	que	é	jovem	não	pode	viver	é	bom
que	você	conheça.

d) Explique	o	slogan	“Para	que	não	se	esqueça.	Para	que	nunca	mais	aconteça”.

Várias	são	as	repostas	possíveis,	mas	devem	mencionar	de	alguma	forma	que	o	slogan
retrata	a	necessidade	de	se	manter	a	memória	do	período	da	ditadura	militar	brasileira
viva	 para	 que	 todos	 conheçam	 a	 luta	 de	 redemocratização	 do	 Brasil	 e	 para	 que	 a
população	não	se	esqueça	dos	acontecimentos	do	período,	a	fim	de	evitar	que	se	repita
uma	ditadura	no	país.

SAIBA 	Para	saber	mais	sobre	a	campanha,	visite	o	site	<	http://goo.gl/HUaWBO	>.	

4. Os	 cartazes	 também	 são	 usados	 para	 divulgar	 eventos.	 E	 um	 aluno	 ficou

responsável	 por	 divulgar	 um	 sarau	 que	 ocorrerá	 em	 seu	 Colégio.	 Ele	 criou

algumas	versões,	mas	está	com	dúvida	sobre	qual	escolher	(10	pontos).

Observe	as	versões	do	cartaz	que	ele	criou	e	responda	às	questões:	

http://goo.gl/HUaWBO
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Versão 1 

Versão 2 

a) Qual	o	objetivo	principal	do	cartaz?

Divulgar	sarau	que	irá	ocorrer	no	Colégio	Luiz	Martho.
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b) Observe	 a	 “regra	 de	 diagramação”	 criada	 por	 um	 estudante	 de	design	 durante	 seus
estudos	para	auxiliá-lo	em	suas	criações.

REGRAS	DE	DIAGRAMAÇÃO	PARA	UMA	ARTE	GRÁFICA	

1. Não	abusar	das	letras	e	cores.	Escolher	um	tipo	de	letra	e	não	modificá-la.

2. Colocar	os	elementos,	texto	e	imagem	de	maneira	adequada	e	alinhada.

3. Escolher	bem	o	tamanho	das	letras,	permitindo	uma	boa	leitura.

4. Compor	texto	e	imagem	de	maneira	harmoniosa.

c) A	 partir	 das	 4	 “regras	 de	 diagramação”	 anteriores,	 considere	 qual	 das	 duas	 versões
anteriores	você	escolheria	e	justifique	sua	resposta.

Imagem	1.	No	segundo	cartaz,	há	uma	variação	sem	regularidade	dos	 tipos	e	 letras,
não	há	alteração	do	peso	e	tamanho	entre	elas	e	não	há	uma	composição	harmoniosa
entre	texto	e	imagem	(os	elementos	estão	muito	próximos	uns	dos	outros),	dificultando
a	leitura	e	tornando	o	cartaz	desinteressante.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Agora,	 chegou	 a	 sua	 vez	 de	 se	 colocar	 no	 lugar	 de	 um	 designer	 gráfico	 (50
pontos).

Você	e	seus	colegas	foram	convidados	para	criar	versões	diferentes	para	o	cartaz	.com	arte.	

O	autor	do	cartaz	anterior	deu	foco	para	a	dança,	mas	estão	previstas	outras	manifestações	
artísticas–	música,	teatro,	recital	de	poemas,	sessão	de	vídeo	–	e	é	importante	criar	outros	
cartazes	que	deem	destaque	a	elas.	

I. Acesse	 o	 link	 com	 alguns	 ícones	 que	 poderão	 ser	 usados	 por	 você	 em	 suas	 criações	 e
selecione	algumas	das	imagens	disponíveis.

Ícones	Cartaz	<https://goo.gl/N3GyG6>	

II. Lembre-se	 das	 Regras	 de	 Diagramação	 e	 disponha	 os	 elementos	 (ícone	 e	 texto)	 de
maneira	adequada.

Texto	para	o	cartaz	

• Título	–	.com	arte

• Texto	“Chamada	para	o	evento”	–	Música,	dança,	performance,	vídeos	e	muito	mais.
Não	perca,	venha	prestigiar	o	talento	dos	alunos	do	Colégio	Luiz	Martho.	

• Slogan	–	nosso	ponto	de	encontro	com	as	artes

• Informativo	(dia,	data	e	preço)	–	Sábado,	das	16	às	20h.	Entrada	Livre.

https://goo.gl/N3GyG6
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Professor,	os	alunos	podem	mudar	o	 texto	da	chamada	e	o	slogan,	mas	devem	garantir	
que	 as	 informações	 centrais	 –	 o	 que	 vai	 acontecer,	 quando	 e	 onde	 -	 sejam	destacadas.	
Caso	tenha	oportunidade,	propor	que	os	alunos	possam,	de	fato,	promover	algum	evento	
no	Colégio:	uma	sessão	de	cinema,	um	sarau	com	leitura	de	poema	e	música	etc.		

Caso	 julgue	 adequado,	 você	 pode	 indicar	 também	 que	 os	 alunos	 subam	 os	 materiais	
produzidos	 em	 um	 espaço	 digital	 para	 ser	 acessado	 por	 código	 QR.	 Se	 optar	 por	 esse	
caminho	sugerimos	que	os	alunos	criem	os	cartazes	e	os	disponibilizem	no	SCRIB.	

Para	criar	uma	conta	no	SCRIB	

1. Acesse	o	link	<https://pt.scribd.com/>

2. Clique	 em	 SIGN	 IN.	 Uma	 tela	 de	 diálogo	 irá	 surgir,	 clique	 em	 JOIN	 TODAY	 na	 parte
inferior	da	tela

3. Preencha	os	dados	com	informações	pedidas	–	nome,	e-mail	e	senha.

4. Pronto,	a	conta	foi	criada.

Para	subir	material	no	SCRIB	

1. Acesse	 o	 link	 <https://pt.scribd.com/>.	 Clique	 em	 SIGN	 IN	 e	 acesse	 a	 conta	 criada
anteriormente.

3. Clique	em	ENVIAR	no	alto	da	tela.	Em	seguida,	SELECIONE	ARQUIVO	PARA	ENVIAR

4. Por	fim,	é	só	clicar	em	SALVAR	E	COMPARTILHAR

Após	 os	 alunos	 subirem	 as	 versões	 dos	 cartazes	 e	 folders	 para	 o	 SCRIB,	 peça	 para	
copiarem	(CNTRL-C)	o	 link	do	material	para	a	criação	de	um	CÓDIGO	QR	que	poderá	ser	
divulgado	 pela	 escola	 e	 entorno,	 ou	 inserido	 nos	 materiais	 impressos	 como	 alternativa	
para	que	a	comunidade	escolar	possa	entrar	em	contato	com	as	versões	digitais.	

Para	criar	Códigos	QR	utilize	o	site	<http://goo.gl/nZ7LBw>.	

III. Agora,	 é	 só	 diagramar	 o	 cartaz.	 Utilize	 as	 imagens	 e	 os	 textos,	 siga	 as	 regras	 de
diagramação	e	o	que	foi	discutido	durante	as	aulas.

Para	 isso,	 você	 pode	 utilizar	 o	 SCRIBUS	 <http://goo.gl/7sGbSt>.	 TUTORIAL:	
<https://www.youtube.com/watch?v=LhMIRA7c-TE>	ou	utilizar	o	PowerPoint.	Modelo:	
<https://goo.gl/NhKTQE>.		

Além	disso,	você	pode	deslocar	os	campos	de	 texto	e	 imagem	para	poder	compor	um	
cartaz	mais	adequado.	

IV. Não	se	esqueça	de	compartilhar	a	criação	com	o	restante	da	turma.

https://pt.scribd.com/
https://pt.scribd.com/
http://goo.gl/nZ7LBw
http://goo.gl/7sGbSt
https://www.youtube.com/watch?v=LhMIRA7c-TE
https://goo.gl/NhKTQE
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Identificar	a	 finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o	 formato	do		
gênero,	tema	ou	assunto	principal.	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.		
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão	 global	 de	 um		

texto.	
• Estabelecer	relações	entre	imagens	(fotos,	ilustrações),	gráficos,	tabelas,	infográficos	e	o	corpo		

do	texto.	
• Estabelecer	relações	de	causa	/consequência,	entre	segmentos	de	um	texto,	sendo	que	a	causa		

é	relativa	a	um	fato	referido	pelo	texto	e	a	consequência	está	explícita.	
• Identificar	 os	 episódios	 principais	 de	 uma	 narrativa	 literária,	 organizando-os	 em	 sequência		

lógica	

Atividade	10	

Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um...	Autor	de	fotonovela	

As	 histórias	 contadas	 pelas	 fotonovelas	 são	 divertidas:	 têm	 romance,	 ação	 e	 muito	 drama.	
Quando	olhamos	para	elas,	 logo	percebemos	que	 se	parecem	com	histórias	em	quadrinhos,	
mas	 em	 vez	 de	 desenho,	 são	 feitas	 de	 fotografias.	 Podemos	 ver	 balões,	 imagens	 e	 histórias	
contadas	em	sequência	de	quadros.	No	entanto,	as	fotonovelas	não	são	quadrinhos.	Afinal,	o	
que	são	as	 fotonovelas?	Durante	esta	atividade,	você	 terá	a	oportunidade	de	aprender	mais	
sobre	elas	e	se	colocar	no	lugar	de	um	autor	de	fotonovela.	

Professor,	essa	questão	tem	por	objetivo	preparar	os	alunos	para	as	atividades	que	se	seguem.	
Você	 pode	 iniciar	 apresentando	 brevemente	 exemplos	 de	 fotonovelas	 –	 é	 possível	 encontrar	
alguns	 exemplares	 online	 disponíveis	 em	
http://joaopiol.blogspot.com.br/search/label/Fotonovelas%20On%20Line	 .	 Em	 seguida,	 lance	
questões	 que	 busquem	 levantar	 preferências	 de	 leituras	 da	 turma	 e	 o	 que	 conhecem	 sobre	
fotonovelas	como:	já	conheciam	fotonovelas?	O	que	acharam	da	leitura?	Onde	elas	podem	ser	
publicadas?	 etc.	 Pergunte	 sobre	 as	 personagens,	 enredos	 e	 como	 isso	 tudo	 pode	 estar	
relacionado	com	as	novelas	televisivas.	Por	fim,	peça	para	observarem	o	trecho	do	quadrinho	
abaixo,	compararem	com	a	fotonovela	a	seguir	e	tentem	criar	uma	breve	definição	sobre	o	que	
é	uma	fotonovela,	contendo	aspectos	sobre	sua	forma,	personagens	e	enredo	típicos.	Anote	a	
participação	 dos	 alunos	 e,	 caso	 seja	 necessário,	 retome	 o	 que	 disseram	 em	 outro	momento	
para	que	possam	complementar	as	definições.		

1. Leia	um	trecho	da	história	em	quadrinhos	“Um	pequeno	conto	natalino”18	e	compare	com	a

introdução	da	fotonovela	“Amor	entre	Leituras”.	Ao	ler	as	duas	narrativas,	preste	atenção

em	suas	semelhanças	e	diferenças.

18	 Fonte:	 <http://petisco.org/nanquim/2011/12/um-pequeno-conto-natalino-pag-01/>.	 Acesso	 em:	 29	
fev.	2016.	

Sumário 

http://joaopiol.blogspot.com.br/search/label/Fotonovelas%20On%20Line
http://petisco.org/nanquim/2011/12/um-pequeno-conto-natalino-pag-01/
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2. Discuta	com	os	colegas	(10	pontos):

a) O	que	Amor	entre	Leituras	 traz	de	semelhante	com	a	história	em	quadrinhos?	O	que
traz	de	diferente?

Com	relação	à	forma,	os	alunos	podem	observar	que	ambos	têm	muito	em	comum:	são
compostos	por	sequenciação	de	quadros,	balões	de	fala	e	narração.	Mas	os	quadrinhos
são	feitos,	basicamente,	por	ilustrações	e	desenhos	e	as	fotonovelas,	por	fotografias.

b) Você	 já	 viu	 alguma	 história	 parecida	 com	 o	 Amor	 entre	 Leituras?	 Já	 leu	 alguma
fotonovela?

Resposta	 livre.	 Aproveite	 para	 criar	 oportunidade	 de	 os	 alunos	 compartilharem
experiências	e	gostos	de	leitura.

3. Leia	a	sinopse	de	duas	fotonovelas	típicas	e	discuta	as	questões	a	seguir	com	seus	colegas

(10	pontos):

Os	perigos	do	sucesso	

Ele	 era	 um	 cantor	 de	 grande	 sucesso:	 ídolo	 de	 milhares	 de	 jovens.	 Ela,	 fã	 número	 1,	
daquelas	que	ama	com	toda	as	forças.	O	destino	os	colocariam	juntos,	em	um	romance	sem	
limites.	Mas,	será	que	essa	paixão	resistirá	à	vaidade	e	à	fama?	

Uma	estrela	que	cai	

Margarida	e	Isabel	são	amigas	e	bailarinas	na	Ópera	de	Paris.	Isabel	é	a	favorita	para	tornar-
se	primeira	bailarina.	Contudo,	uma	lâmina	colocada	propositalmente	na	sapatilha	de	Isabel	
a	 retira	 do	 mundo	 da	 dança.	 Conformada	 com	 sua	 desgraça,	 decide	 ajudar	 a	 amiga	 a	
alcançar	o	estrelato.	Um	dia,	no	camarim,	Isabel	ouve	uma	conversa	entre	duas	bailarinas	
que	 insinuam	 que	 Margarida,	 além	 de	 tomar	 o	 lugar	 da	 amiga	 ainda	 lhe	 roubou	 o	
namorado.	Isabel,	revoltada,	resolve	vingar-se,	destruindo	a	reputação	de	Margarida.	

a) Quais	são	as	características	das	personagens	de	Os	perigos	do	sucesso	e	Uma	estrela

que	cai?	Qual	é	o	drama	vivido	por	elas?

Em	“Os	perigos	do	 sucesso”,	 os	 protagonistas	 são	um	 cantor	 famoso	 e	uma	 fã	que	 se
tornou	especial,	 “escolhida”	entre	milhares.	Os	dois	viverão	um	romance	especial,	mas
que	 pode	 ser	 abalado	 pela	 fama.	 Já	 em	 “Uma	 estrela	 que	 cai”,	 vemos	 um	 drama
centrado	na	sede	de	vingança	de	Isabela	que	foi	traída	pela	melhor	amiga,	que	roubou	o
namorado	e	a	posição	de	primeira	bailarina	da	Ópera	de	Paris.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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b) Em	 que	 os	 dramas	 vividos	 nas	 fotonovelas	 anteriores	 se	 assemelham	 e/ou	 se
diferenciam	dos	enredos	que	podemos	acompanhar	nas	telenovelas?

Dramas	como	os	descritos	aqui,	podem,	em	menor	ou	maior	grau,	fazer	parte	de	enredos
com	os	quais	o	espectador	pode	se	identificar	(uma	fã	escolhida	entre	muitas	para	viver
um	grande	amor,	 coloca	 diferenças	 e	 assimetrias	 como	um	 romance	 entre	 pobre/rico;
jovem/idoso;	poderoso/comandado;	famoso/desconhecido	etc.).	O	segundo	drama,	uma
história	 de	 vingança,	 em	que,	 facilmente,	 se	 constrói	 a	 relação	 entre	 o	 “mocinho”	 e	 o
“bandido”,	fazendo	com	que	o	espectador	acompanhe	a	história,	torcendo	pelo	desfecho
em	que	o	mocinho	se	vinga	do	sofrimento	causado	pelo	bandido	da	história.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Você	acredita	que	uma	história	como	Os	perigos	do	sucesso	poderia	fazer	sucesso	hoje
em	dia?	Por	quê?

Resposta	 livre.	 Nesse	 momento,	 incentive	 os	 alunos	 a	 compartilharem	 seus	 gostos	 e
preferências,	justificando	suas	respostas,	tentando	apresentar	argumentos	que	apontem
para	aspectos	das	 fotonovelas	 (como	drama,	personagens,	enredo,	quadrinização	etc.)
que	podem	atrair	a	atenção	de	um	leitor	atual	e	que	possam	ser	comparados	ao	sucesso
(ou	também,	em	alguns	casos,	recente	desinteresse)	das	telenovelas	por	exemplo.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Se	 quiser	 acompanhar	 o	 desfecho	 de	 Uma	 estrela	 que	 cai,	 acesse	 o	 link	 <
http://joaopiol.blogspot.com.br/2011/06/margarida-anna-romero-e-isabel.html	 >.	 As
fotonovelas	 originais	 eram	 assim	mesmo,	muito	 drama,	 amores	 impossíveis	 e	 difíceis
que,	no	final,	acabavam	dando	certo.	Leia	os	“Mandamentos	da	Fotonovela”	-	adaptado
da	revista	Sétimo	Céu,	de	1959	-	e	assinale	as	sinopses	que	se	enquadram	no	modelo	de
fotonovela	da	época.

MANDAMENTOS	DA	FOTONOVELA	

1. As	histórias,	sempre	românticas,	conterão	muito	drama.	Podem	ser	incluídos:	roubo,
inimigo	perverso,	traições	etc.	

2. A	história	deverá	girar	em	torno	de	pessoas	que	pertençam	a	“mundos”	diferentes.	A
mocinha	e	o	mocinho	sonham	em	se	transformar;	mudar	de	situação.	

3. Imagens	fortes	são	bem-vindas:	briga,	rapto,	afogamento,	traição.	Na	parte	amorosa,
um	pouco	de	“novela”:	amor,	romance,	fuga,	beijos	etc.	

4. Cenários	grandiosos:	festas,	bailes,	mansões...

5. Sempre	prever	um	“final	feliz”	-	mas	muito	drama	e	sofrimento	no	meio.

6. Estimular	a	vitória	do	“bem”	sobre	o	“mal”.

http://joaopiol.blogspot.com.br/2011/06/margarida-anna-romero-e-isabel.html
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7. Deve	 haver	 um	 antagonista;	 um(a)	 vilão(ã)	 para	 atrapalhar	 o	 caminho	 dos
personagens	principais.	

(	x	)	Do	ódio	nasce	o	amor	

Ana	Laura	é	vendedora	em	uma	loja	de	luxo,	onde	explora-se	um	negócio	ilícito	sem	os	
funcionários	 saberem.	 Rogério	 tem	 a	 secreta	 intenção	 de	 desmascarar	 a	 proprietária	
(Madame	Lisette)	e	mostra-se	à	Laura	apaixonado	e	gentil,	ocultando	o	ódio	que	sente	
por	Madame	Lisette.	O	amor	 fingido	de	Rogério	se	 transformará	em	amor	verdadeiro,	
seduzido	pelos	encantos	da	adorável	Ana	Laura.	

(			)	Nascido	para	lutar	

Johnson	nunca	conheceu	seu	pai,	um	 importante	ex-campeão	de	boxe	que	morreu	no	
ringue	antes	do	seu	nascimento.	Johnson	decide	seguir	a	carreira	de	seu	pai;	abandona	
cidade	e	casa	para	obter	ajuda	do	campeão	que	um	dia	conseguiu	vencer	seu	pai.		

(			)	Escola	de	Magia	

Um	garoto	de	11	 anos	descobre	de	um	 jeito	divertido	e	 inusitado	que	é	um	bruxo.	O	
jovem	 é	 convidado	 a	 tornar-se	 estudante	 em	 uma	 Escola	 de	Magia,	 onde	 conhecerá	
outros	bruxos	e	viverá	grandes	aventuras.			

(	x	)	O	Amor	de	Maria	

Flor	de	Maria	é	uma	bela	moça	que	mora	na	periferia	do	Rio	de	Janeiro.	Num	encontro	
ocasional,	ela	inspira	o	amor	de	João	Paulo,	um	rico	artista	da	Zona	Sul.	O	Amor	de	JP,	
não	tarda	em	ser	correspondido	e	os	jovens	resolvem	se	casar.	Porém,	alguém	conspira	
contra	 este	 amor:	 um	 vizinho	 de	 Maria;	 um	 homem	 sinistro	 chamado	 Hermes	 que,	
ardentemente,	cobiça	a	bela	Maria.		

4. Observe	os	títulos	e	sinopses	de	fotonovelas	abaixo	(10	pontos).

PRISIONEIRA	DO	ÓDIO	

Verônica,	alucinada	por	ter	perdido	um	grande	amor	para	sua	melhor	“amiga”,	dedica	a	sua	
vida	à	vingança!	

O	AMOR	NÃO	MORRE	JAMAIS	

Sergio	e	Ana	se	apaixonaram	perdidamente	quando	jovens,	mas	o	destino	os	separou	logo	
que	atingiram	a	maioridade.	Anos	mais	tarde,	quando	ambos	já	estavam	casados,	o	acaso	
fez	com	que	se	reencontrassem.	Restaria	ainda	alguma	chama	dos	tempos	antigos?	

MINHA	IRMÃ	ROUBOU	MEU	AMOR	

Que	terrível	traição!	Elza	mentiu,	não	respeitou	nada	nem	ninguém.	Aproximou-se	da	irmã	
depois	 de	 anos	 de	 distanciamento,	 adentrou	 sua	 vida,	 foi	 morar	 em	 seu	 apartamento	 e	
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passou	 a	 compartilhar	 seu	 dia-a-dia.	 O	 que	 ninguém	 esperava	 é	 que	 ela	 iria	 também	
compartilhar	o	cunhado...	

5. Escolha	 algumas	 palavras,	 proponha	 outras	 e	 componha	 dois	 títulos	 que	 poderiam	 fazer

parte	de	uma	fotonovela	(10	pontos).

Respostas	 livre.	 Incentive	 os	 alunos	 a	 criarem	 títulos	 que	 explorem	 o	 drama	 típico	 das
fotonovelas.	Peça	para	compartilharem	suas	criações	e	justificarem	suas	escolhas	com	base
nas	discussões	e	nos	títulos	que	leram	anteriormente	e	no	“mandamento	das	fotonovelas”
quando	for	o	caso.

(			)	amor		 	 	(			)	desejo		 	(			)	sonho		 	(			)	ciúmes	

(			)	angústia	 	(			)	paixão	 	(			)	violência	

(			)	_______________________	

(			)	_______________________	

(			)	_______________________	

TÍTULO	1	_____________________________	

TÍTULO	2	_____________________________	

6. Crie	 uma	 breve	 sinopse	 de	 fotonovelas	 a	 partir	 das	 imagens	 e	 dos	 títulos	 a	 baixo	 (10

pontos).

Professor,	antes	de	propor	essa	questão	para	os	alunos,	em	uma	roda	de	conversa,	retome
com	eles	a	discussão	feita	até	o	momento	e	os	mandamentos	de	uma	fotonovela.	Levante
uma	 lista	de	personagens	e	 situações	possíveis	que	possam	se	enquadrar	nas	 fotografias.
Peça	para	observarem	com	atenção	as	imagens,	descreverem,	primeiramente,	dentro	desse
contexto,	os	cenários,	as	personagens	 (o	que	estão	fazendo?	como	teriam	chegado	ali?)	e
como	as	cenas	podem	se	relacionar	com	cada	um	dos	títulos.



79	

O	AMOR	SEMPRE	VENCE19	

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

O	AMOR	NÃO	TEM	IDADE20	

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

19	Fonte:	<https://pixabay.com/pt/casamento-casal-amor-dan%C3%A7a-m%C3%BAsicas-495271/>.	
Acesso	em:	12	jan.	2016.	
20	Fonte:	<https://pixabay.com/pt/antigo-casal-idosos-amor-andar-690842/>.	Acesso	em	12	jan.	2016.	

https://pixabay.com/pt/casamento-casal-amor-dan%C3%A7a-m%C3%BAsicas-495271/
https://pixabay.com/pt/antigo-casal-idosos-amor-andar-690842/
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7. Falamos	até	aqui	das	fotonovelas	típicas,	originais,	que	fizeram	muito	sucesso	na	década	de

1970.	Embora	esse	tipo	de	história	ainda	circule	nos	dias	de	hoje,	as	fotonovelas	assumiram

“outra	 cara”:	 têm	 formatos	 diferentes	 e	 tratam	 de	 temas	 variados	 –	 não	 abordam	 só

dramas	e	 romances.	Há	uma	variedade	enorme	de	enredos	 -	 policiais,	 humor,	 terror	etc.

Um	exemplo	interessante	é	a	fotonovela	criada	pelo	G1	para	recontar	a	saga	“Crepúsculo”

(disponível	 no	 link	 http://goo.gl/WJuah4).	 Não	 são	 raras	 as	 transformações	 de	 filmes	 e

livros	em	fotonovelas,	 seja	com	a	 intenção	de	produzir	humor,	 seja	 simplesmente,	com	a

intenção	 de	 contar	 a	 história	 de	 outra	 forma.	 Muitos	 outros	 temas	 e	 fatos	 cotidianos

passaram	a	habitar	as	fotonovelas.

Pois	bem,	agora,	você	irá	editar	uma	fotonovela	com	uma	temática	mais	“atual”,	que	não
trata	de	amores	 impossíveis	e	grandes	dramas,	mas	de	algo	comum	(nem	por	 isso	menos
sofrido	ou	divertido).

I. Observe	 as	 imagens	 abaixo,	 numere-as,	 colocando-as	 em	 uma	 ordem	 possível	 (10
pontos).

Professor,	peça	para	os	alunos	observarem	as	imagens	a	seguir	e	pergunte	se	já	viram	ou	
ouviram	 alguma	 história	 parecida.	 Pergunte	 qual	 seria	 o	 enredo	 dessa	 fotonovela	 e	
porque	 seu	 título	 é	 “Verdades	 que	 parecem	 mentiras”.	 O	 que	 parece	 mentira	 nessa	
história?	Pergunte	sobre	quem	são	as	personagens,	se	o	drama	vivido	por	elas	são	mais	
“próximos”	de	seus	cotidianos	ou	das	 fotonovelas	 típicas	que	viram	anteriormente	e	por	
quê.	Em	seguida,	peça	para	tentarem	identificar	uma	ordem	para	as	imagens	e	frise	que	
pode	haver	mais	de	uma	sequenciação	possível.	O	importante	é	que	a	sequência	proposta	
forme	um	texto	coerente.	

http://goo.gl/WJuah4
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VERDADES	QUE	PARECEM	MENTIRAS21	

(	4/5		)	 (	1	)	 (		3		)	

(	6	)	 (	2	)	 (	9	)	

(	4/5	)	 (	11	)	 (	7	)	

(	10	)	 (	8	)	

– Qual	é	o	problema	enfrentado	pelo	protagonista?

21	Fotonovela	original	criada	por	Nayara	Moreira,	com	atuação	de	Lucas	Moreira	Santos	e	Nayara	
Moreira.	
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		O	cachorro	comeu	o	trabalho	produzido.	

– O	que	causou	esse	problema?

O	cachorro	comeu	o	trabalho	devido	ao	descuido	do	aluno.	

– Quais	as	consequências	desse	problema?

A	professora	parece	não	ter	acreditado	na	história	e	ele,	provavelmente,	terá	problemas	
com	a	nota.	

II. Acesse	o	link	a	seguir	e	faça	o	download	das	imagens.

Fotografias	<https://goo.gl/XdfKJE>.

III. Crie	 pensamentos,	 diálogos	 e	 textos	 para	 serem	 inseridos	 em	 cada	uma	das	 imagens.
Você	deverá	editá-las,	seguindo	uma	formatação	típica	de	quadrinhos	e	fotonovelas	com
quadro	de	narração,	balão	de	falas	e	pensamento,	conforme	exemplo	abaixo	(25	pontos).

IV. Edite	sua	fotonovela.	Para	isso,	você	pode	utilizar	um	editor	de	história	em	quadrinhos
HagáQuê	(15	pontos).

SAIBA	 :		Siga	o	tutorial:	<https://goo.gl/0umMY7>

Professor,	 se	 os	 alunos	 precisarem	 saber	 mais	 informações	 sobre	 como	 utilizar	 o	 HagáQuê,	
você	 poderá	 orientá-los	 a	 acessar	 o	 tutorial	 disponível	 em	
<http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hagaque/>.	 Atenção!	 Para	 lerem	 as	 orientações,	 os	 alunos	
deverão	clicar	na	aba	“Menu”,	no	lado	esquerdo	da	tela.		

Caso	 seu	 contexto	 não	 ofereça	 condições	 adequadas	 para	 fazer	 o	 download	 do	 programa	
HagáQuê	 (http://escoladigital.org.br/pages/hagaque)	 em	 todas	 as	 máquinas,	 ou	 mesmo	
trabalhar	com	produção	digital,	você	poderá	sugerir	que	os	alunos	 trabalhem	com	softwares	
que,	 provavelmente,	 já	 possuem	 nas	 máquinas	 (Word	 ou	 no	 PowerPoint)	 ou	 editar	 as	
fotonovelas	manualmente.	Para	tanto,	indique	que	sigam	as	orientações	abaixo:		

https://goo.gl/XdfKJE
https://goo.gl/0umMY7
http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hagaque/
http://escoladigital.org.br/pages/hagaque
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- Montagem	de	fotonovela	com	Word	ou	PowerPoint:

1. selecione	 uma	 imagem	 para	 abrir	 no	Word	 ou	 no	 PowerPoint:	 Inserir	 →	 Imagens	→	 do
arquivo	→	selecionar	a	imagem	desejada;

2. com	 a	 fotografia	 já	 inserida	 no	 documento,	 crie	 uma	moldura	 para	 a	 imagem:	 Inserir	→
Imagens	→	 autoformas	→	 procure	 a	 opção	 retângulo	 e	 com	 o	 mouse,	 crie	 o	 retângulo	 do
tamanho	desejado	→clique	na	fotografia	com	o	botão	direito	do	mouse	→	selecione	a	opção
formatar	figura	→	em	layout	→selecione	a	opção	“na	frente”;

3. regule	o	tamanho	da	imagem	fotográfica	de	acordo	com	a	moldura	retangular.

4. faça	o	balão	de	diálogo:	Inserir	→	Imagens	→	autoformas	→procure	a	opção	que	contenha
os	 balões	 de	 diálogo	 e	 selecione	 uma	 das	 opções:	 “texto	 explicativo	 retangular”;	 “texto
explicativo	 retangular	 com	 cantos	 redondos”;	 “texto	 explicativo	 em	 elipse”	 ou	 “texto
explicativo	em	forma	de	nuvem”;

5. regule	o	tamanho	dos	balões	de	acordo	com	o	tamanho	do	texto	de	cada	fala:	clique	com	o
botão	esquerdo	e	escolha	o	tamanho	do	balão	de	diálogo	com	o	direcional.	Por	fim,	escreva	o
diálogo	dentro	do	balão.

- Montagem	manual	de	fotonovela:

1. faça	o	download	e	imprima	as	imagens;

2. cole-as	em	um	papel	grosso	(canson	ou	cartolina);

3. desenhe	em	torno	das	fotografias	uma	moldura	retangular	(quadros);

4. desenhe	os	balões	de	diálogo;

5. escreva	as	falas	dentro	dos	balões.
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	seu	gênero	e	assunto	principal.
• Localizar	informações	explícitas	no	texto,	com	o	objetivo	de	solucionar	um	problema	proposto.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão	 global	 de	 um

texto.	
• Estabelecer	relações	entre	imagens	(fotos,	ilustrações),	gráficos,	tabelas,	infográficos	e	o	corpo

do	texto,	comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.	
• Diferenciar	ideias	centrais	e	secundárias,	ou	tópicos	e	subtópicos	de	um	texto.

Atividade	11		

Da	série	“Um	dia	na	vida	de	um	...	Prefeito”	

Você	 já	 pensou	 quanto	 deve	 custar	 para	 manter	 funcionando	 uma	 cidade	 –	 sistema	 de	
transporte,	 saúde,	 educação,	 segurança	 etc.?	 Imagina	 como	 será	 administrar	 todos	 esses	
recursos?	Com	que	gastar?	Quanto	gastar?	Pois	bem,	essa	é	uma	das	funções	de	um	prefeito	e	
você	 terá	 a	 oportunidade	 de	 vivenciar	 e	 refletir	 melhor	 sobre	 essas	 questões	 durante	 essa	
atividade.		

Para	 isso,	 convidamos	 você	 a	 seguir	 um	 roteiro	 que	 irá	 levá-lo	 a	 experimentar	 o	 Jogo	 do	
Orçamento.	

Professor,	 acesse	 com	 os	 alunos	 a	 tela	 inicial	 do	 jogo	
(http://escoladigital.org.br/odas/54b94a9c69702d490a261d00	 ).	 É	 importante	 garantir	 que	
leiam	a	introdução	e	que	tentem	fazer	uma	previsão	de	como	será	esse	jogo.	A	tendência	dos	
alunos	 é	 sair	 jogando	 e,	 a	 partir	 daí,	 depreender	 a	 regra.	 A	 ideia	 aqui	 é	 que	 eles	 façam	 o	
caminho	contrário,	para	que	aprendam	 também	a	proceder	dessa	 forma	quando	quiserem	e	
também	para	que	possam	desenvolver	habilidades	envolvidas	na	leitura	de	definições	e	textos	
instrucionais.	 Peça	 para	 que	 prestem	atenção	 nas	 palavras	 que	 foram	 “linkadas”.	Questione	
sobre	 o	 significado	 de	 cada	 uma	 delas	 -	 contribuinte,	 lei,	 presidente	 da	 República,	 despesas	
públicas	e	governo	–	antes	do	acesso	aos	significados.	Peça	para	que	comparem	o	que	tinham	
pensado	e/ou	falado	com	o	significado	dicionarizado.	Por	fim,	proponha,	com	base	na	definição	
da	palavra	orçamento	e	no	game	que	será	jogado,	a	discussão	das	questões:	

•Qual	deve	ser	o	objetivo	do	jogo?

•Que	papel	os	jogadores	devem	assumir	durante	o	jogo?

Em	 seguida,	 sugira	 a	 continuidade	 da	 leitura	 da	 introdução	 do	 jogo	 e	 o	 preenchimento	 do	
quadro-resumo	com	a	situação	de	Legislândia.	

1. Acesse	 o	 site	 <http://escoladigital.org.br/odas/54b94a9c69702d490a261d00>	 e	 leia	 a
introdução	do	jogo.	Em	seguida,	complete	o	quadro	resumo	da	situação	de	Legislândia	(10
pontos):

Sumário 
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LEGISLÂNDIA	

População	
50.000	habitantes	

Áreas	 que	 funcionam	 bem	 e	 são	 bem	
avaliadas	pela	população	

Educação	e	segurança	

Áreas	críticas	
Saúde,	transporte	e	lazer	

2. Muito	bem,	você	já	leu	a	introdução	do	jogo	e	está	preparado	para	encarar	os	desafios
de	 “Um	 dia	 na	 vida	 de	 um	 prefeito”:	 provavelmente	 tem	 uma	 boa	 noção	 do	 que	 é	 um
“orçamento”,	de	onde	vem	boa	parte	dos	recursos	públicos,	como	eles	podem	ser	gastos	e
o desafio	que	deverá	encarar	em	Jogo	do	Orçamento.	Clique	em	JOGAR	e	acesse	a	primeira
tela.	Boa	sorte!

Professor,	antes	dos	alunos	iniciarem	a	atividade,	levante	com	eles	o	objetivo	do	jogo.	Garanta	
que	 tenham	 bem	 claro	 como	 pretendem	 transformar	 Legislândia	 em	 uma	 cidade	 modelo,	
gerenciando	 bem	 o	 orçamento	 de	 forma	 a	 atender	 às	 demandas	 de	 todas	 as	 áreas	 e	 às	
necessidades	dos	moradores.		

À	medida	que	forem	jogando,	peça	para	clicarem	em	“Opinião	do	cidadão”.	

Indique	 que	 joguem	 mais	 de	 uma	 vez	 para	 que	 tenham	 a	 possibilidade	 de	 mudar	 os	
investimentos	e	verificar	o	resultado.	

Quando	terminarem	de	determinar	os	gastos,	lembre-os	de	que	devem	clicar	em	“concluir”.	

3. Você	 completou	 o	 desafio	 de	 gerir	 Legislândia?	 Desempenhou	 bem	 suas	 funções	 de
gestor	público?	Qual	 foi	sua	avaliação	no	 jornal	da	cidade?	Compartilhe	com	seus	colegas
suas	opções	e	a	avaliação	que	recebeu	(10	pontos).

Professor,	medeie	a	discussão,	garantindo	que	todos	possam	se	colocar.	Na	comparação	entre	
quem	 foi	melhor	 ou	 pior	 avaliado	 pelo	 jornal,	 peça	 para	 que	 digam	qual	 foi	 a	 estratégia	 de	
gastos	utilizada.	Por	fim,	pergunte	para	eles:	será	que	em	alguma	situação	um	prefeito	poderia	
ter	 sido	 bem	 avaliado	 em	 todas	 as	 áreas	 pelo	 jornal	 da	 cidade?	Mais	 do	 que	 ter	 certeza	 a	
respeito	 da	 resposta	 a	 essa	 questão	 –	 o	 que	 envolveria	 jogar	 inúmeras	 partidas	 -,	 vale	 o	
raciocínio:	 provavelmente,	 sempre	 vai	 faltar	 investimento	 em	 alguma	 área.	 Por	mais	 que	 se	
tenha	que	investir	em	áreas	mais	necessitadas,	não	se	pode	descuidar	das	áreas	que	vão	bem,	
porque,	sem	investimento,	ela	pode	passar	a	ir	mal.	Ou	seja,	em	política	pública,	sobretudo	em	
países	com	maior	desigualdade	social,	a	demanda	por	investimento	é	quase	sempre	maior	que	
o orçamento	e	um	bom	gestor	deve	saber	equilibrar	essas	contas.

4. Durante	o	jogo,	você	deve	ter	clicado	no	recurso	“Opinião	do	cidadão”:

• Como	 esse	 recurso	 ajudou	 ou	 poderia	 ter	 ajudado	 você	 a	 desempenhar	melhor	 seu
papel	de	prefeito?	(10	pontos)

Resposta	possível:	 levando	em	conta	a	opinião	pública,	seria	possível	mudar	a	área	de	gastos	
de	forma	a	conseguir	depois	uma	melhor	avaliação	da	população.	
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Vocês	 acreditam	 que	 fora	 do	 jogo	 exista	 de	 fato	 essa	 relação	 entre	 opinião	 dos
cidadãos	 e	 gestão	 pública?	 Como	 a	 opinião	 do	 cidadão	 poder	 ser	 conhecida?	 (10
pontos)

Resposta	possível:	Sim,	essa	relação	existe	e,	não	raro,	um	político	propõe	algo	para	agradar	a	
população,	 sobretudo,	 perto	 das	 eleições.	 Professor,	 problematize	 a	 questão,	 dizendo	 que	 é	
preciso	 considerar	 também	 que	 muitas	 demandas	 da	 população,	 sobretudo	 às	 relativas	 à	
saúde	 e	 educação,	 não	 são	 contempladas.	 Pergunte	 para	 os	 alunos	 por	 que	 isso	 acontece	 e	
conduza	a	conversa	para	que	percebam	que	 isso	pode	ocorrer	por	não	estar	contemplado	no	
orçamento,	pelo	fato	desse	às	vezes	destinar	recursos	para	outras	áreas,	por	haver	necessidade	
ou	para	atender	a	interesses	de	certos	grupos	com	poder.	

A	opinião	do	cidadão	pode	ser	conhecida	por	meio	de	pesquisas	de	opinião	pública	conduzidas	
normalmente	por	instituições	de	pesquisa	–	como	Ibope,	Datafolha,	Vox	Populi,	dentre	outras	-		
em	que	cidadãos	avaliam	o	governo	ou	alguma	de	suas	áreas	ou	medidas.	

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Agora	você	vai	analisar	o	jogo	para	responder	às	questões:

a) Quais	 as	 áreas	 públicas	 fazem	 parte	 do	 jogo?	 Que	 outras	 áreas	 poderiam	 ser
incluídas?	(10	pontos)

R. Saúde,	 educação,	 transporte,	 segurança	 e	 lazer	 são	 as	 áreas	 contempladas	 pelo	 jogo.
Poderiam	 ser	 incluídas	 áreas	 como	 cultura,	 meio	 ambiente,	 assistência	 social,	 habitação,
planejamento	 urbano,	 dentre	 outras	 mais	 frequentes.	 Algumas	 outras,	 como	 é	 o	 caso	 da
Secretaria	 de	 Direitos	 Humanos	 e	 Cidadania,	 de	 Política	 para	 as	mulheres	 ou	 de	 Promoção,
dependem	 de	 definições	 ligadas	 a	 diferentes	 programas	 de	 governo	 e	 podem	 revelar
prioridades.

Professor,	comente	que	a	complexidade	de	gestão	aumenta	bastante	quando	colocamos	todas	
as	áreas	em	jogo.	

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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b) Você	concorda	com	os	elementos	propostos	no	jogo	dentro	de	cada	área	(ex.	lazer
– quadra	de	esporte)?	 Eles	 estão	de	 acordo	 com	a	 realidade?	Você	 acrescentaria
outros	 elementos	 que	 ficaram	 de	 fora	 nas	 diferentes	 áreas?	 Se	 sim,	 quais?	 (10
pontos)

Resposta	 livre.	Contudo	é	 importante	observar	que	as	áreas	estão	 representadas	de	maneira	
bem	 simples	 e	 reduzidas.	 Por	 exemplo,	 “Educação”	 conta	 apenas	 com	 “escola”,	 “ônibus	
escolar”	 e	 “laboratório	 de	 informática”.	 Nesse	 caso,	 os	 alunos	 podem	 indicar	 ainda	 a	
possibilidade	 de	 se	mencionar	materiais	 esportivos,	 livros	 didáticos,	 livros	 para	 a	 biblioteca,	
uniformes,	merenda	etc.	O	mesmo	acontece	em	outras	áreas.	

- Educação:_______________________________________________

- Saúde:__________________________________________________

- Transporte:______________________________________________

- Segurança:______________________________________________

- Lazer:	__________________________________________________

_________________________________________________________	

6. Considerando	 apenas	 as	 áreas	 do	 jogo,	 qual	 você	 privilegiaria	 se	 fosse	 determinar	 a
gestão	do	orçamento	de	sua	cidade?	Investiria	mais	em	educação,	saúde,	lazer,	segurança
ou	transporte?	Justifique	sua	resposta	(10	pontos).

Resposta	 livre.	 É	 importante	notar	que	priorização	de	gastos	 impactam	a	 vida	dos	 cidadãos.	
Problematize	 respostas	 muito	 pontuais	 e	 diretas.	 Por	 exemplo,	 um	 gestor	 que	 privilegie	
grandes	 investimentos	em	segurança	para	diminuir	a	 violência	pode	estar	 fazendo	a	escolha	
errada,	 já	 que	 investimentos	 em	 educação	 podem,	 a	 médio	 e	 longo	 prazo,	 inibir	 a	
criminalidade.	O	mesmo	se	daria,	por	exemplo,	em	relação	à	saúde	e	educação.	Educação	pode	
evitar	 problemas	 de	 saúde,	 e,	 portanto,	 gastos	 em	 educação	 seriam	 benéficos	 para	 as	 duas	
áreas	e	questões	de	saúde	podem	afetar	a	educação.		

Desafie	 os	 alunos	 a	 produzirem	 uma	 resposta	 completa,	 articulando	 bem	 a	 tese	 e	 os	
argumentos	utilizados.	

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. Por	 fim,	 você	vai	opinar	 sobre	as	diferentes	 formas	de	elaborar	um	orçamento.	Antes,
leia	o	texto	abaixo	para	se	informar	a	respeito:

Orçamento	Participativo	e	Orçamento	de	Gabinete.	

Nos	processos	de	Orçamento	Participativo,	o	governo	consulta	a	população,	a	partir	de	

reuniões	abertas	à	sociedade,	 sobre	as	suas	demandas	prioritárias	e	o	que	 incluir	na	

Lei	 Orçamentária	 Anual.	 Sob	 esse	 aspecto,	 a	 definição	 do	 orçamento	 tem	 sido	 um	

exercício	 de	 participação	 de	 toda	 a	 comunidade.	 Essa	 forma	 de	 implementação	 do	

orçamento	foi	adotada	por	alguns	governos	municipais	a	partir	de	meados	da	década	

de	80.	Geralmente,	não	há	dispositivos	legais	que	obriguem	esse	tipo	de	elaboração	do	

orçamento.	As	reuniões,	conduzidas	pela	própria	Administração	Municipal,	 são	 feitas	

em	 várias	 regiões	 do	 município.	 A	 comunidade	 elege	 uma	 pauta	 de	 demandas	 e	

seleciona,	 de	 acordo	 com	 critérios,	 as	 prioridades	 que	 serão	 acolhidas	 pela	

Administração	 Municipal.	 A	 experiência	 do	 Orçamento	 Participativo	 difere	 do	

planejamento	participativo,	porque	coloca	em	discussão	o	conjunto	das	ações	públicas	

e	 não	 apenas	 ações	 pontuais.	 Além	 disso,	 a	 participação	 popular	 adquire	 poder	 de	

decisão,	ao	contrário	do	caráter	meramente	consultivo	dos	demais	procedimentos.	Em	

contraposição,	 o	 “orçamento	 de	 gabinete”	 é	 elaborado	 exclusivamente	 a	 partir	 de	

diretrizes	 estabelecidas	 pelo	 governo.	 Não	 há	 a	 participação	 da	 sociedade	 nessa	

definição.	

http://www.leaozinho.receita.fazenda.gov.br/biblioteca/Arquivos/entendendo.pdf	

a) Qual	a	diferença	entre	planejamento	participativo	e	orçamento	participativo?
(15	pontos)

R. Orçamento	participativo	 coloca	em	discussão	o	 conjunto	das	ações	públicas	e	não	apenas
ações	 pontuais,	 como	 no	 caso	 do	 planejamento	 participativo.	 Além	 disso,	 no	 orçamento
participativo,	a	participação	popular	tem	poder	de	decisão,	ao	contrário	do	caráter	meramente
consultivo	dos	demais	procedimentos,	como	o	planejamento	participativo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

b) Que	tipo	de	orçamento	é	preferível?	Justifique	sua	resposta	(15	pontos).

Resposta	pessoal.	Contudo,	é	 importante	observar	se	perceberam	a	natureza	democrática	do	
orçamento	participativo	ao	contrário	do	orçamento	de	gabinete.	Seria	interessante	sugerir	que	
eles	 investigassem	 como	 é	 determinado	 o	 orçamento	 em	 sua	 cidade.	 Desafie	 os	 alunos	 a	
produzirem	uma	resposta	completa,	articulando	bem	a	tese	e	os	argumentos	utilizados.	

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

http://www.leaozinho.receita.fazenda.gov.br/biblioteca/Arquivos/entendendo.pdf
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Localizar	informações	explícitas	no	texto,	com	o	objetivo	de	solucionar	um	problema	proposto.

• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão	 global	 de	 um
texto.	

• Estabelecer	relações	entre	imagens	(fotos,	ilustrações),	gráficos,	tabelas,	infográficos	e	o	corpo
do	texto,	comparando	informações	pressupostas	ou	subentendidas.

• Estabelecer	relações	entre	imagens	(foto	ou	ilustração)	e	o	corpo	do	texto,	comparando	itens
de	informação	explícita.	

• Estabelecer	relações	de	causa	/consequência,	entre	segmentos	de	um	texto,	sendo	que	a	causa
é	relativa	a	um	fato	referido	pelo	texto	e	a	consequência	está	explícita.

Atividade	12	

Da	série	“Um	dia	na	vida	de	um	...		Aspirante	a	estagiário	do	Banco	Central”	

Todos	 nós	 nos	 deparamos	 com	 frequência	 com	 afirmações	 que	 envolvem	 inflação,	 Banco	
Central,	taxa	de	juros	e	por	aí	vai.	Mas,	o	que	é	mesmo	inflação?	Como	ela	afeta	a	nossa	vida?	
O	que	faz	o	Banco	Central?.	Responder	corretamente	a	60%	das	questões	vai	lhe	deixar	apto	a	
se	tornar	um	estagiário	do	Banco	Central.	

Para	começar,	vamos	tentar	saber	o	que	é	e	o	que	faz	o	Banco	Central.	

O	que	é	e	o	que	faz	o	Banco	Central	

O	Banco	Central	do	Brasil	(BCB),	criado	pela	Lei	4.595,	de	31.12.1964,	é	uma	autarquia	federal,	
vinculada	ao	Ministério	da	Fazenda,	que	tem	por	missão	assegurar	a	estabilidade	do	poder	de	
compra	da	moeda	e	um	sistema	financeiro	sólido	e	eficiente.	

Entre	as	suas	atividades	principais	destacam-se:	a	condução	das	políticas	monetária,	cambial,	
de	 crédito,	 	 de	 relações	 financeiras	 com	 o	 exterior;	 a	 regulação	 e	 a	 supervisão	 do	 Sistema	
Financeiro	Nacional	(SFN);		a	administração	do	sistema	de	pagamentos	e	do	meio	circulante.	

Leia	 mais	 em	 Banco	 Central	 do	 Brasil	 - BCB

(http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/bcb/bcFaz.asp?idpai=PORTALBCB)	

Professor,	os	alunos	poderão	ter	alguma	dificuldade	em	compreender	o	“economês”,	os	termos	
usados	por	economistas	para	descrever	o	Banco	Central.	Explique	a	eles	que	uma	autarquia	é	
um	 órgão	 subordinado	 a	 um	ministério	 do	 governo.	 Neste	 caso,	 o	 BCB	 é	 uma	 autarquia	 do	
Ministério	 da	 Fazenda.	Outros	 termos	 também	poderão	 causar	 dificuldade	 de	 compreensão.	
Por	 exemplo,	 a	 expressão	 “política”	 nem	 sempre	 estará	 associada,	 de	 forma	 correta,	 ao	
significado	dicionarizado,	“forma	de	organizar	e	administrar	um	Estado	ou	sociedade”,	já	que,	
vulgarmente,	 está	 associada	 às	 campanhas	 e	 aos	 escândalos	 políticos.	 	 Discuta	 com	 eles,	
também,	 o	 sentido	 das	 expressões	 “meio	 circulante”,	 isto	 é,	 notas	 e	 moedas	 que	 fazem	 a	
economia	funcionar	e	“câmbio”,	palavra	que	é	sinônimo	de	troca,	mas	que	aqui	ganha	sentido	
expresso	de	troca	de	valores	monetários	entre	diferentes	países.	Crédito	é	expressão	conhecida	
pelos	consumidores	em	geral	que,	em	uma	de	suas	acepções,	significa	comprar	a	prestações.	
Retome	o	sentido	original	da	palavra:	confiabilidade,	credibilidade,	prestígio	por	ser	confiável.	

Sumário 
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Assim,	 políticas	 de	 crédito	 envolvem	 a	 confiança	 nos	 procedimentos	 do	 governo	 ligados	 à	
produção	 de	 meio	 circulante,	 prestígio	 diante	 de	 outros	 países	 em	 compras	 e	 vendas	 de	
mercadoria,	 em	 empréstimos	 feitos	 ao	 Brasil	 por	 outros	 países.	 	 É	 claro	 que	 o	 grau	 de	
confiabilidade	dos	governos	também	é	avaliado	pela	população	nacional.	

1. Estabilidade	do	poder	de	compra	é	o	mesmo	que	(10	pontos):

a) Aumento	do	poder	de	compra.	(	)

b) Manutenção	do	valor	do	dinheiro.	(x)

c) Deflação,	ou	seja,	perda	do	poder	de	compra.	(	)

Agora,	 assista	 ao	 vídeo	 O	 que	 é	 Inflação	 <	
http://escoladigital.org.br/odas/57909ec869702d3dc6920e00>	e	responda	às	questões	que	se	
seguem:	

2. O	que	é	inflação?	(10	pontos)

Inflação	é	aumento	generalizado	de	preços.	

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	

3. Coloque	 IO,	diante	dos	 fatos	que	podem	causar	 inflação	de	oferta	 e	 ID	diante	de	 fatos
que	podem	causar	inflação	de	demanda	(10	pontos)

(IO)	Gasolina	sobe	pela	2ª	vez	no	mês.	

(IO)	Crise	no	setor	elétrico	faz	preço	da	energia	subir.	

(ID)	Proximidade	da	Copa	do	Mundo	fez	vendas	de	TV	triplicar.	

(ID)	Baixa	de	juros	e	estabilidade	econômica	estimula	a	população	a	fazer	crediário.	

4. Por	que	quem	sofre	mais	com	a	inflação	é	quem	vive	de	salário?	(10	pontos)

Porque,	geralmente,	os	 salários	não	 sobem	na	mesma	proporção	que	os	preços	e,	por	 causa	
disso,	o	assalariado	perde	o	poder	de	compra.	

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________	

Para	saber	mais	sobre	inflação,	clique	no	link	abaixo	

SAIBA 	Inflação	<	https://goo.gl/08WVuD		>	

http://escoladigital.org.br/odas/57909ec869702d3dc6920e00
https://goo.gl/08WVuD
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5. Para	 saber	 mais	 sobre	 inflação,	 acesse	 o	 jogo	 Inflation	 Island	 <http://goo.gl/tckR6v>

(Ilha	 da	 Inflação).	 Em	 seguida,	 clique	 na	 imagem	 do	 globo	 terrestre	 para	 começar	 a

jogar.	Na	primeira	etapa	do	jogo,	selecione	“Explorar	a	Ilha”.	Depois,	escolha	a	“Zona	do

Ministério	das	Finanças”.

6. Navegue	livremente	pelo	jogo	Ilha	da	Inflação.	Explore	a	ilha,	as	seis	zonas	existentes	–

construção	 civil,	 comércio,	 universidade,	 centro	 financeiro,	 economia	 familiar	 e

Ministério	da	Finança	–	 rodando	a	 roleta	da	estabilidade	de	preços.	Tente	adivinhar	a

situação	 antes	 de	 clicar	 nos	 pontos	 de	 exclamação	 que	 descrevem	 a	 situação	 dos

envolvidos	em	cada	uma	das	seis	zonas	que	compõe	a	ilha.	Depois	de	navegar	pela	ilha,

você	deverá	responder	a	duas	questões:	(10	pontos)

• O	que	a	hiperinflação	pode	causar?

Dentre	 outros:	 a	 compra	 de	 imóveis	 e	 de	 outras	 mercadorias	 fica	 comprometida,	 já	
que	comprar	 comida	 se	 torna	 difícil.	 O	 desemprego	 aumenta,	 empresas	 falem	 e	 o	 sistema	
fica	paralisado,	o	que	pode	ocasionar	aumento	de	furtos,	vandalismos.	

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________	

• É	apenas	a	inflação	alta	que	pode	causar	prejuízos	para	a	população?

A	deflação	também	é	prejudicial,	já	que	os	preços	caem,	mas	a	população	espera	que	caia	mais	e	

acaba	deixando	de	comprar.	

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________	

7. Veja	o	início	do	vídeo	que	descreve	a	situação	financeira	da	Alemanha	no	período	entre

as	duas	guerras	mundiais.	Atenção:	para	assistir	ao	vídeo,	clique	no	ícone	de	pipoca	que

se	encontra	na	parte	inferior	da	tela.	(10	pontos)

a) Assinale	a	alternativa	correta.

• O	país	tinha	uma	hiperinflação,	o	que	acontece	quando	o	dinheiro	está	desvalorizado

em	relação	ao	valor	do	dólar.	(x)

• O	 país	 tinha	 uma	 hiperinflação,	 o	 que	 acontece	 quando	 o	 dinheiro	 está	 muito

valorizado	em	relação	ao	valor	do	dólar.	(		)

b) Preste	 bastante	 atenção	 à	 parte	 do	 vídeo	 que	mostra	 quantos	marcos	 alemães	 do

período	entre	guerras	eram	necessários	para	comprar	um	dólar	americano.	Assinale

a	correta:

• Para	comprar	um	dólar,	os	alemães	precisavam	gastar	dois	marcos.	(		)

• Para	comprar	um	dólar,	os	alemães	precisavam	gastar	4,2	trilhões	de	marcos.	(x)	

http://www.escoladigital.org.br/odas/jogo-da-inflacao-inflation-island
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Como	 você	observou,	 algumas	 razões	 dessa	 inflação	decorreram	do	 fato	 de	 a	Alemanha	 ter	
perdido	 a	 Primeira	 Guerra	Mundial.	 Com	 isso,	 teve	 que	 pagar	 as	 chamadas	 “reparações	 de	
guerra”	aos	países	vencedores,	França,	Estados	Unidos	e	Inglaterra.	Ao	perder	a	guerra,	o	país	
também	perdeu	 o	 domínio	 sobre	 colônias	 da	 África	 e	 teve	 que	 ceder	 regiões	 de	 seu	 país	 à	
França	e	à	Polônia.	A	produção	industrial	e	agrícola	do	país	ficou	paralisada.		

8. Volte	 ao	 vídeo	 e	 veja	 qual	 foi	 a	 solução	 encontrada	 pelos	 alemães	 para	 diminuir	 a

inflação	em	seu	país.	Depois,	assinale	a	alternativa	correta	(10	pontos)

a) Os	 alemães	 pararam	 de	 imprimir	 dinheiro	 loucamente,	 isto	 é,	 sem	 lastro,	 e

retomaram	a	produção	industrial	paralisada	durante	a	guerra.	(	x	)

b) Os	alemães	recuperaram	suas	colônias	na	África	e	a	região	da	Alsácia-Lorena,	o	que

garantiu	a	retomada	da	produção	industrial.	(				)

9. Para	comprar	um	dólar	americano	hoje,	um	brasileiro,	em	14/04/2016	precisa	gastar	R$

3,48,	ou	seja,	quase	três	reais	e	cinquenta	centavos.		Você	diria	que	temos	inflação?	Ou

não?	Por	quê?	(10	pontos)

R:	O	aluno	precisa	responder	que	sim,	já	que	para	comprar	algo	que	vale	um	dólar	americano	
será	 preciso	 gastar	 R$3,5	 reais	 brasileiros.	 Isso	 demonstra	 o	 quanto	 nosso	 dinheiro	 está	
desvalorizado.	 Dinheiro	 desvalorizado,	 com	 pouco	 poder	 de	 compra,	 é	 outro	 nome	 para	
inflação.	

10. Leia	o	trecho	de	um	artigo	de	economistas	brasileiros	sobre inflação.

Inflação	ideal	

Não	 existe	 um	 “número	 mágico”	 para	 a	
inflação.	O	que	 se	 sabe	é	que	uma	 inflação	
muito	 alta	 ou	 muito	 baixa	 prejudica	 o	
funcionamento	da	economia.	

Se	 estiver	 acima	 de	 10%	 ao	 ano,	 por	
exemplo,	atrapalha	a	capacidade	da	moeda	
como	 unidade	 de	 conta	 –	 as	 pessoas	
começam	 a	 perder	 a	 noção	 do	 valor	 da	
moeda,	uma	vez	que	os	preços	dos	produtos		

mudam	 rapidamente.	 Se	 a	 inflação	 for	
negativa,	 ou	 muito	 próxima	 de	 zero,	 pode	
prejudicar	 a	 produção	 e	 desaquecer	 a	
economia.	

A	 questão	 é	 controversa,	 mas	 há	 certo	
consenso	 de	 que	 uma	 inflação	 entre	 2%	 e	
3%,	ou	até	5%	é	um	bom	indicador	de	que	a	
economia	 não	 tem	 desequilíbrios	
importantes.	

Observe	 o	 quadro	 a	 seguir,	 que	 apresenta	 a	 inflação	 registrada	 no	 Brasil	 durante	 o	 ano	 de	
1990.	Em	relação	ao	texto	que	você	acabou	de	ler:	(10	pontos)	

Ano	 Jan	 Fev	 Mar	 Abr	 Mai	 Jun	 Jul	 Ago	 Set	 Out	 Nov	 Dez	

Acumulada	

ao	longo	

do	ano	

1990	 74,53	 70,16	 79,11	 20,19	 8,53	 11,70	 11,31	 11,83	 13,13	 15,83	 18,56	 16,03	 1.476,56%	
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a) O	quadro	apresenta	uma	situação	de	hiperinflação.	(x)

b) O	quadro	indica	uma	situação	controlada	de	inflação.	(			)

11. Agora,	 observe	o	quadro	que	 registra	os	 índices	de	 inflação	durante	2015,	 a	partir	 de
uma	avaliação	chamada	Índices	de	Preços	ao	Consumidor,	IPCA.	Continue	considerando 
como	inflação	equilibrada	a	referência	do	texto	da	questão	10.	(10	pontos)

Ano	 Jan	 Fev	 Mar	 Abr	 Mai	 Jun	 Jul	 Ago	 Set	 Out	 Nov	 Dez	

Acumulada	

ao	longo	

do	ano	

2015	 1,48	 1,16	 1,51	 0,71	 0,99	 0,77	 0,58	 0,25	 0,51	 0,77	 1,11	 0,90	 10,71%	

a) O	quadro	apresenta	uma	situação	de	hiperinflação.	(		)

b) O	quadro	indica	uma	situação	elevada	em	relação	ao	percentual	ideal.	(x)
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o	formato

do	gênero;	tema	ou	assunto.	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto.

• Inferir	 tema	 ou	 assunto	 principal	 de	 um	 texto,	 com	 base	 em	 informações	 contidas	 em

título,	subtítulo	ou	corpo	do	texto.	

Atividade	13	

Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um	...	Curador	de	Revista	Digital	

Curadoria	é	uma	função-chave	no	mundo	de	hoje,	especialmente,	no	jornalismo,	na	educação	
e	 nas	 redes	 sociais.	 Podemos	 dizer	 que	 um	 curador	 é	 aquele	 que	 busca,	 lê,	 avalia,	 reúne,	
organiza	e	partilha	informações	a	partir	de	algum	critério	com	intuito	de	dar	sentido,	ordenar,	
eventualmente	 avaliar	 e	 reorientar	 a	 participação	 de	 outros	 indivíduos,	 entre	 eles	
leitores/curadores.		

1. Na	 atualidade,	 nós	 vivemos	um	novo	 contexto	midiático	 em	que	 somos	estimulados	 a
produzir,	 reciclar	 e	 (re)distribuir	 conteúdos	 diversos,	 sejam	 eles	 textos	 verbais,	 matérias
jornalísticas,	músicas,	filmes,	fotos	etc.

É	 muito	 difícil	 encontrarmos	 alguém	 que	 nunca	 tenha	 compartilhado,	 “reblogado”	 ou	
“retwitado”	uma	notícia,	um	meme,	uma	imagem,	um	vídeo	etc.,	não	é	mesmo?	

Por	exemplo,	veja	os	dois	posts	abaixo	que	poderiam	ter	sido	retirados	de	páginas	de	uma	
rede	social.	Em	seguida,	responda	às	questões	indicadas	(5	pontos):	

Sumário 
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Post	1	 Post	2	

Um	filme	<https://goo.gl/YDPN20>	 	desses	é	
um	 desperdício	 de	 tempo	 e	 dinheiro.	 Do	
meu,	pelo	menos.	Eles	não	são	todos	 iguais?	
Aparentemente,	não.	Muita	gente	vai	assistir	
e	 dar	 muita	 grana	 para	 esses	 caras.	 Eu	 não	
vou	contribuir	com	esse	tipo	de	cinema.		

Saiu	 o	 tão	 esperado	 Batman	 vs	
Superman.	 <https://goo.gl/YDPN20>.	 Não	
amei	muito.	 Não	 sou	 um	 grande	 fã	de	 Zack	
Snyder.	E	confesso,	sou	mais	Marvel	que	DC.	
Além	 do	mais,	 acabei	 de	 assistir	 uma	 ótima	
adaptação	dos	 quadrinhos	 para	 as	 telas	 -		
Deadpool	 (divertido	 e	 ótima	 trilha)	 -	 e	
tenho	 medo	 de	 estragar	 a	 minha	
boa-vontade	 com	 adaptações.	 Mas	 vou	
assistir.	 No	 final,	 não	 resisto	 ver	 os	
meus	 heróis	 dos	 quadrinhos	 nas	 telonas	 –	 e	
em	3D.	

a) Qual	o	tema	principal	dos	dois	posts?

Os	dois	posts	 falam	sobre	o	 lançamento	do	 filme	Batman	vs	 Superman.	Discutem	 também	a	
possibilidade	ou	a	validade	de	se	assistir	ou	não	ao	filme.	

_____________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________	

b) A	partir	dessas	postagens	o	que	podemos	afirmar	sobre	a	opinião	dos	“curadores”	sobre	o
conteúdo	divulgado?

Eles	apresentam	opiniões	diferentes	sobre	o	mesmo	conteúdo.	O	autor	do	primeiro	post	deixa	
claro	não	apreciar	muito	filmes	de	super-heróis,	considera	que	são	todos	iguais	e	acredita	ser	
um	 desperdício	 de	 tempo	 e	 dinheiro.	 Por	 essa	 razão,	 não	 irá	 assistir	 ao	 filme	 Batman	 vs	
Superman.	Diferente	do	 autor	 do	post	2,	 um	apreciador	 de	 adaptações	 dos	 quadrinhos	 para	
cinema.	 Portanto,	 mesmo	 não	 sendo	 muito	 fã	 do	 diretor,	 nem	 mesmo	 dos	 heróis	 da	 DC	 e	
sim	da	Marvel,	irá	assistir	ao	filme	Batman	vs	Superman.	

_____________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________	

https://goo.gl/YDPN20
https://goo.gl/YDPN20
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2. Uma	forma	interessante	de	manter-se	atualizado	e	bem	informado	sobre	um	determinado

assunto	é	editar	uma	revista	digital	em	algum	ambiente	ou	em	alguma	ferramenta,	como

um	“agregador	de	conteúdo”.	A	seguir,	você	irá	explorar	uma	dessas	revistas	(5	pontos).

http://escoladigital.org.br/odas/remix-e-a-estetica-do-sampler	

a) Antes	 de	 acessar	 as	 revistas	 digitais,	 observe	 rapidamente	 o	 título	 e	 os	 conteúdos

curados.	 	Qual	o	tema	da	revista?	Que	conteúdos	poderão	ser	abordados	na	revista?

Por	que	o	editor	dessa	revista	resolveu	editá-la?

b) Observe	os	 links	 curados.	Você	 verá	 que	 são	 vídeos	 bem	divertidos.	Mas	o	 que	 eles

têm	em	comum?	Por	que	foram	escolhidos	para	compor	a revista?

c) Junto	com	seus	colegas,	siga	as	orientações	de	seu	professor	e	explore	os	links	curados
que	fazem	parte	da	revista	digital	Remix	e	a	estética	do	sampler.

d) Destaque	 um	 post	 curado	 pelo	 editor.	 Comente	 por	 que	 esse	 post	 chamou	 a	 sua

atenção	e	como	ele	se	relaciona	com	os	outros	posts	da	revista.

Professor,	acesse	com	os	alunos	a	revista	digital	Remix	e	a	estética	do	sampler	(disponível	em:	

http://www.scoop.it/t/remix-by-dumoura1	 .	 Sugira	 que	 observem	 rapidamente	 o	 título	 e	 os	

conteúdos	postados.	Pergunte	se	conhecem	alguns	dos	conteúdos	e	o	que	teriam	em	comum.	

Em	seguida,	indique	que	irão	explorar	alguns	dos	links	curados.	Pergunte	se	alguém	conhece	o	

MC	Hammer	e	a	canção	U	Can't	Touch	This.	Comente	que	essa	música	(assim	como	o	clipe	e	a	

dança	de	Hammer)	fez	muito	sucesso	durante	os	anos	90.	Caso	julgue	adequado,	acesse	com	

os	 alunos	 o	 clipe	 original	 https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo.	 Pergunte	 aos	

alunos	se	alguém	sabe	a	tradução	do	título	da	canção	U	Can't	Touch	This	(Você	não	pode	tocar	
isso).	 Coloque	 a	 questão:	 vocês	 imaginam	o	 presidente	 dos	 EUA	 cantando	 essa	música?	 Em	

seguida,	 assista	 com	 os	 alunos	 ao	 vídeo	 do	 primeiro	 link	 curado	 pela	 revista	 digital	 Remix	

(disponível	 https://www.youtube.com/watch?v=PLIJc7YE_jw).	 Pergunte	 se	 gostaram	 do	 link	
curado	e	anote	o	que	chamou	a	atenção	dos	alunos.	Compare	o	comentário	dos	alunos	com	o	

que	 foi	 comentado	 pelo	 editor	 da	 revista,	 peça	 para	 observarem	 os	 elementos	 do	 vídeo	

destacados	por	eles	e	pelo	curador	da	Remix	(título,	humor,	técnica	de	edição,	sincronia	etc.).	

Proponha	que	assistam	a	mais	um	vídeo	curado	em	Remix.	Lance	a	questão:	com	base	nesse	

vídeo	 que	 assistimos,	 o	 que	 podemos	 esperar	 desse	 segundo	 vídeo?	 Leia	 com	 os	 alunos	 o	

título	do	post,	 “Trailer	Recut:	The	Shining”.	 	Pergunte	se	alguém	sabe	o	que	seria	Recut	e	se	
alguém	já	assistiu	a	esse	filme	The	Shining	 (“O	Iluminado”).	Leia	o	comentário	do	curador	da	

revista	 Remix	 e	 passe	 o	 trailer	 de	 “O	 Iluminado”	 disponível	 em	

https://www.youtube.com/watch?v=csxJ9vXnNCI.	Pergunte	se	acham	realmente	ser	um	filme	

bonito	e	bom	para	levar	crianças	para	assistir.	Por	que	será	que	o	editor	fez	esse	comentário?	

Qual	foi	a	intenção	desse	comentário?	Assista	com	eles	ao	vídeo	curado	pelo	editor	da	revista	

digital	 disponível	 em	 	 https://www.youtube.com/watch?v=7YLAYiYkixg.	 Após	 assistirem	 ao	

http://escoladigital.org.br/odas/remix-e-a-estetica-do-sampler
https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=PLIJc7YE_jw
https://www.youtube.com/watch?v=csxJ9vXnNCI
https://www.youtube.com/watch?v=7YLAYiYkixg
http://escoladigital.org.br/odas/remix-e-a-estetica-do-sampler
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vídeo,	 retome	 com	 os	 alunos	 o	 que	 responderam	 anteriormente,	 pergunte	 se	 gostariam	 de	

reformular	suas	respostas	e	por	quê.	Peça	para	discutirem	sobre	o	quê	os	dois	posts	têm	em	

comum	e	por	que	fazem	parte	de	uma	mesma	revista	digital.		Por	fim,	oriente-os	a	explorarem	

os	outros	links	curados	e,	caso	julgue	adequado,	sugira	que	indiquem	links	para	serem	curados	

pela	revista.	

3. Conheça	outras	revistas	digitais	feitas	por	jovens,	estudantes	do	ensino	fundamental	e	do

ensino	médio.	Acesse	os	links	indicados	e	preencha	o	quadro	com	as	informações	pedidas

(10	pontos).

Tema	 Objetivo	 Mídias	

Post	que	

mais	me	

chamou	

atenção	

(justificar)	

Questões	de	gêneros	
http://goo.gl/X0l2RQ

A	 mulher	
na	
sociedade	

Promover	 diálogos	
e	 discussão	 em	
torno	 da	 questão	
de	gênero.	

Diferentes	
vídeos,	 textos	
jornalísticos	 e	
infográfico.	

Livre	

Controle	para	5	

http://goo.gl/9iKEq4	
Games	

Trazer	
curiosidades	 e	
informações	
escondidas	 (easter	
eggs)	nos	games	

Vídeos	 de	
diferentes	 canais	
do	YouTube	

	Livre	

Feminismo	do	esporte	

http://goo.gl/EnRR4X		
Feminismo	
no	Esporte	

Discutir	 a	
participação	 e	
papel	 da	 mulher	
no	esporte	

Diferentes	 textos	
jornalísticos	 Livre	

No	Hero	no	Problem	

http://goo.gl/NfmMK4	
Quadrinhos	

Divulgar	
informações	 e	
curiosidades	 sobre	
vilões	 e	 heróis	 de	
quadrinhos		

Diferentes	
vídeos,	 textos	
jornalísticos	

Livre	

4. Acesse	a	revista	digital	Engarrafado	<

http://escoladigital.org.br/odas/5790a3ba69702d3dc6980e00	>,	observe	o	trabalho	de

curadoria	e	busque	identificar	como	se	caracteriza	esse	trabalho	discutindo	com	seus

colegas	as	questões	abaixo	(10	pontos).

• Qual	o	“tema”	da	Revista?

• Observe	a	página	Engarrafado.	Você	julga	que	o	curador	está	satisfeito	com	a	condição

do	trânsito	na	cidade?	Qual(is)	solução(ões)	ele	julga	favorável(eis)	ao	trânsito?

• Como	podemos	concluir	isso	por	meio	da	sua	seleção	e	“coleção”	de	textos?

5. Leia	os	trechos	das	duas	notícias	e	fique	atento	aos	pontos	indicados:

• Qual	dos	dois	você	acredita	que	o	curador	escolheria	para	compor	sua	“revista	digital”

Engarrafado.

• Como	comporia	sua	curadoria?	Qual	seria	o	título	e	o	comentário	do	seu	post?

http://goo.gl/X0l2RQ
http://escoladigital.org.br/odas/controle-para-5
http://escoladigital.org.br/odas/feminismo-no-esporte
http://escoladigital.org.br/odas/no-hero-no-problem
http://escoladigital.org.br/odas/5790a3ba69702d3dc6980e00
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Notícia	1	

Carro voador é apresentado em festival de tecnologia na Europa22 

Criado em 29/10/14 18h48 por Giselle Garcia – Correspondente da Agência Brasil/EBC 

O	 sonho	 do	 carro	 voador,	 que	 povoou	 o	
imaginário	 de	 entusiastas	 como	 Santos	
Dumont,	 pioneiro	 da	 aviação,	 parece	 cada	
vez	 mais	 próximo	 da	 realidade.	 Um	
protótipo	 avançado	 de	 carro	 com	 asas,	 o	
AeroMobil	3.0,	foi	apresentado	hoje	(29)	em	
Viena,	 na	 Áustria,	 durante	 o	 Pioneers	
Festival,	 um	 dos	 maiores	 festivais	 de	
tecnologia	da	Europa.	

O modelo, desenhado e produzido pelos 
engenheiros Stefan Klein e Juraj Vaculik, da 
companhia eslovaca AeroMobil, tem design 
futurista e asas retráteis localizadas atrás da 
cabine, que abriga duas pessoas. Com 
estrutura em aço e fibra de carbono, é capaz 
de voar 875 quilômetros (km) de distância 
com um tanque cheio de gasolina regular, e 
chega a atingir 160 km/h como carro, e 200 
km/h como avião.	

Notícia	2	

Ciclofaixas	ajudam	a	popularizar	bicicleta	como	meio	de	transporte	em	São	Paulo23	

Criado em 07/04/13 15h27 e atualizado em 07/04/13 15h41 Por Daniel Mello Edição: Denise 
Griesinger Fonte: Agência Brasil 

São	 Paulo	 –	 A	 cidade	 de	 São	 Paulo	 tem	
119,7	 quilômetros	 (Km)	 de	 ciclofaixas	 de	
lazer.	 Nos	 domingos	 e	 feriados	 nacionais	
parte	 das	 vias	 dedicadas	 aos	 carros	 recebe	
uma	 sinalização	 específica	 na	 faixa	 mais	 à	
esquerda	 para	 permitir	 o	 tráfego	 de	
bicicletas	das	7h	às	16h.	Em	um	dos	circuitos	
é	 possível	 pedalar	 desde	 o	 Parque	
Ibirapuera	até	o	centro	da	capital,	passando	
pela	 Avenida	 Paulista.	 São	 41	 Km	 em	 um	
percurso	 que	 permite	 chegar	 a	 pontos	
turísticos	 como	o	Viaduto	do	Chá,	 o	 Teatro	
Municipal	 e	 o	 Mosteiro	 São	 Bento.	 Existe	
ainda	 uma	 ciclofaixa	 definitiva	 de	 3,3	 Km,	
em	 Moema,	 zona	 sul	 paulistana,	 que	
funciona	 24h	 por	 dia,	 todos	 os	 dias	 da	
semana.	

As	ciclofaixas	 incentivam	o	uso	da	bicicleta,	
aumentando	a	popularidade	do	veículo	que	
aos	poucos	está	sendo	incorporado	à	matriz	
de	 transportes	da	 cidade.	 “Ela	 [a	 ciclofaixa]	
tem	um	apelo	para	as	pessoas	adquirirem	a	
cultura	 da	 bicicleta	 e	 começarem	 a	 usar	
durante	 a	 semana,	 como	 meio	 de	
transporte.	 Mas,	 obviamente,	 não	 é	 uma	
estrutura	 para	 a	 mobilidade”,	 explica	 João	
Paulo	 Amaral,	 um	 dos	 fundadores	 do	 Bike	
Anjo,	 coletivo	 de	 ciclistas	 experientes	 que	
apoia	 iniciantes	 para	 que	 andem	 com	mais	
segurança	nas	ruas	da	cidade.	

6. Qual	das	duas	notícias	você	selecionaria	para	compor	a	revista	digital	Engarrafado?	Por	que

faria	tal	escolha?	(10	pontos)

22
	Fonte:	http://goo.gl/Sgcsh5	,	acesso	em	13/02/2016

23	Fonte:	http://goo.gl/WsBpH9	,	acesso	em	13/02/2016	

http://goo.gl/Sgcsh5
http://goo.gl/WsBpH9
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A	segunda	notícia	é	mais	adequada	ao	conteúdo	curado	em	Engarrafado,	pois	sugere	a	bicicleta	

como	meio	de	transporte.	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

7. Como	comporia	sua	curadoria?	(10	pontos)

Resposta	livre.	Professor,	indique	aos	alunos	que,	como	no	exercício	1	desta	atividade,	por

meio	de	um	comentário	ficou	explícito	o	posicionamento	diante	do	um	conteúdo	postado.

Portanto,	neste	caso,	ao	curar	a	notícia	para	Engarrafado,	o	comentário	deve	corresponder

à	visão	do	editor	da	revista	digital.	Ou	seja,	deve	ser	a	favor	das	ciclofaixas	e	do	incentivo	ao

uso	 da	 bicicleta	 como	 opção	 para	 o	 trânsito	 de	 São	 Paulo.	 No	 entanto,	 leitores	 também

podem	comentar	as	postagens.	Proponha	que	o	aluno	escreva	um	comentário	dando	sua

opinião	sobre	a	questão.

Título	do	post:	___________________________	

Comentário:	__________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________	

8. Agora,	chegou	sua	vez	de	montar	uma	revista	digital	no	Scoop.it	(50	pontos).

Para	isso,	você	terá	que:

a) Definir	um	“tema”	para	a	sua	curadoria.

Professor,	caso	os	alunos	sintam	dificuldade	em	levantar	temas	para	compor	revistas	digitais,	
você	pode	sugerir	alguns	como:	

Novas	músicas	e	grupos	brasileiros	

Games	de	RPG	e	Aventura	

Esportes	radicais	onde	e	como	praticar	

A	influência	africana	no	dia-a-dia	do	brasileiro.	

Sobre	as	rodas	–	novas	sobre	Skate	

Gravidez	na	adolescência	

b) Buscar	e	acompanhar	outros	curadores	e	links	interessantes	sobre	o	tema	escolhido.

Professor,	para	buscar	pessoas	para	seguir,	você	pode	sugerir	que	os	alunos	abram	uma	conta	
e	 pesquisem	 no	 Twitter.	 Caso	 julgar	 adequado,	 peça	 para	 que	 acessem	 o	 link	
https://twitter.com/search,	selecionem	“busca	avançada”	e	escolham	as	opções	disponíveis	de	
pesquisa.	Ou	se	preferirem,	no	mesmo	link,	podem	inserir	comandos	na	área	de	pesquisa	que	
permitem	refinar	a	pesquisa:	

Escrever	uma	frase	entre	aspas	–	“lançamento	de	Halo	4”	–	para	pesquisar	a	frase	da	maneira	
como	foi	digitada.	

https://twitter.com/search
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Digitar	 o	 símbolo	 #	 antes	 da	 palavra	 desejada	 -	 #halo4	 -	 para	 pesquisar	 os	 twits	 que	
contenham	uma	hashtag	específica.	

Digitar	“from”	antes	do	nome	de	uma	pessoa	–	halo	4	from:dumoura	–	para	pesquisar	twitts	
postados	por	um	usuário	específico.	

c) Criar	uma	conta	no	Scoop.it!

d) Criar	um	“tópico”	no	Scoop.it!

e) Buscar	e	selecionar	conteúdo	para	postar.

f) Criar	um	post/scoop.it	com	título	e	comentário.

Para	criar	uma	conta,	um	tópico	e	uma	postagem	no	Scoop.It.	siga	as	orientações	disponíveis	
em	https://goo.gl/N7NZND	

https://goo.gl/N7NZND
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Ensino	Fundamental	8º	e	9º	anos	

• Identificar	a	finalidade	de	um	texto,	mobilizando	conhecimentos	prévios	sobre	o	formato	do
gênero;	tema	ou	assunto.	

• Localizar	itens	de	informação	explícita,	distribuídos	ao	longo	de	um	texto	principal.
• Inferir	 informação	 pressuposta	 ou	 subentendida,	 com	 base	 na	 compreensão	 global	 de	 um

texto.	
• Diferenciar	ideias	centrais	e	secundárias,	ou	tópicos	e	subtópicos	de	um	texto.
• Estabelecer	 relações	entre	 imagens	 (foto,	 ilustrações)	 (...)	 e	o	 corpo	do	 texto,	 comparando

informações	pressupostas	ou	subentendidas.	
• Inferir	tema	ou	assunto	principal	de	um	texto,	com	base	em	informações	contidas	em	título,

subtítulo	ou	corpo	do	texto.	

Atividade	14	

Da	Série	Um	dia	na	vida	de	um	...		Defensor	dos	direitos	humanos	

Professor,	 converse	 livremente	 com	 os	 alunos	 a	 respeito	 do	 tema	 preconceito.	 Questione-os	
sobre	a	existência	de	preconceito	no	Brasil,	que	tipo	de	preconceito	é	predominante	e	se	eles	ou	
alguém	próximo	a	eles	já	foi	vítima	de	preconceito.	Por	fim,	pergunte	se	sabem	definir	o	que	é	
preconceito	 e	 como	 se	 origina	 e	 se	 perpetua.	Não	 faz	mal	 se	 as	 respostas	 forem	 imprecisas	
nesse	momento.	 A	Webquest	 Derrubando	 o	 Preconceito	 vai	 buscar	 exatamente	 responder	 a	
essas	questões.	Uma	das	citações	que	aparecem	nas	atividades	propostas	justifica	o	propósito	
do	 trabalho	 com	 esse	 tema,	 para	 além	 de	 possibilitar	 o	 desenvolvimento	 as	 habilidades	 de	
leitura:	

Ninguém	nasce	odiando	outra	pessoa	pela	cor	de	sua	pele,	por	 sua	origem	ou	ainda	por	sua	
religião.	Para	odiar,	as	pessoas	precisam	aprender,	e	se	podem	aprender	a	odiar,	elas	podem	
ser	ensinadas	a	amar.	(Nelson	Mandela)	

Preconceito	 se	 combate	 com	 informação,	 discussão	 e	 com	 a	 vivência	 de	 experiências	 que	
permitam	que		nos	coloquemos	no	lugar	do	outro.	

Converse	 também	sobre	o	que	é	uma	webquest.	Grosso	modo,	pode-se	dizer	que	se	 trata	de	
uma	série	de	atividades	que	supõem	pesquisas	de	conteúdos	na	 internet.	No	caso	específico,	
questões	referentes	ao	tema	serão	apresentadas	ao	longo	da	Webquest	e,	ao	final,	uma	ação	
de	 intervenção	 está	 prevista	 –	 produzir	 um	 informativo	 e	 um	 cartaz	 de	 campanha	 contra	 o	
preconceito.	Oriente-os	na	 formação	das	duplas	ou	trios	e	desafie-os	a	participar	ativamente	
da	Webquest,	 uma	metodologia	 que	 supõe	 autonomia	 e	 iniciativa	 deles,	mas	 acompanhe	 o	
desenvolvimento	 das	 atividades,	 procurando	 apoiá-los	 sempre	 que	 necessário.	 Embora	 cada	
dupla	 possa	 desenvolver	 atividades	 no	 seu	 próprio	 ritmo,	 pode	 ser	 interessante	 que	 você	
garanta	alguns	momentos	coletivos	de	discussão,	depois	de	exibir	um	vídeo	coletivamente	ou	
pedir	 para	 que	 todos	 o	 assistam	 naquele	 momento,	 por	 exemplo.	 Oriente-os	 a	 tomar	 nota	
enquanto	assistem	a	vídeos	ou	leem	os	textos	indicados,	tendo	em	vista	os	objetivos	propostos	
e	as	questões	a	responder.	Tomar	nota	é	um	procedimento	de	estudo	importante	e	se	constitui	
em	um	dos	objetivos	das	atividades	propostas.	Acompanhe	se	ao	longo	da	Webquest	os	alunos	
vão	realizando	as	atividades	propostas	de	produção	para	a	composição	do	produto	final,	que	
deve	ser	anunciado,	 já	na	 introdução	da	Webquest.	Algumas	atividades	deverão	ser	feitas	na	
própria	 Webquest,	 que	 fornece	 a	 linha	 mestre	 dessas	 atividades,	 e	 outras	 nos	 espaços	

Sumário 
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disponíveis	na	presente	atividade.	É	importante	que	os	alunos	compreendam	essa	dinâmica	de	
funcionamento.	 Para	 saber	 mais	 sobre	 o	 que	 é	 webquest,	 clique	 em	
https://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest.		

Hora	de	colocar	em	ação	algumas	das	coisas	que	você	experimentou	nesta	Série	de	atividades!	
O	 convite	 agora	 é	 para	 que	 você	 navegue	 e	 faça	 as	 atividades	 propostas	 na	 Webquest	
Derrubando	o	Preconceito.	Para	saber	o	que	é	uma	webquest	e	quais	são	as	atividades,	acesse	
o link	 <http://escoladigital.org.br/odas/5790a59169702d2d42a70300>	 .	 A	 elaboração	 das
produções	propostas	na	Webquest	podem	render	200	pontos.	Algumas	questões	contam	com
uma	 resolução	 na	 própria	Webquest.	 Outras	 deverão	 ser	 registradas	 nos	 espaços	 que	 se
seguem.

Mão	à	obra!	

Professor,	 uma	 possibilidade	 para	 iniciar	 o	 trabalho	 é	 pedir	 para	 que	 as	 duplas	 ou	 trios	
acessem	 a	Webquest	 e	 façam	 as	 atividades	 previstas	 na	 introdução	 (três	 questões).	 Depois,	
você	pode	retomar	coletivamente	às	respostas	dadas	pelos	alunos,	solicitar	que	leiam	os	itens	
“Tarefa”	e	“Processo”	(tela	inicial)	e	digam	o	que	entenderam	do	que	terão	que	fazer	ao	longo	
da	Webquest.	 É	 importante	 que	 entendam	 que	 ao	 final	 irão	 produzir	 um	 informativo	 e	 um	
cartaz	de	campanha	contra	o	preconceito.	Para	isso,	sugira	que	explorem	rapidamente	a	Etapa	
5	 sem	a	necessidade,	 nesse	momento,	 de	desenvolver	 alguma	atividade,	mas	 somente	para	
que	 saibam	o	que	 terão	que	 fazer	ao	 final	do	 trabalho.	Depois	de	garantir	que	 tenha	 ficado	
claro	para	os	alunos	o	que	deverá	 ser	 feito,	 convide-os	a	 seguirem	as	etapas	propostas,	nas	
aulas	 ou	 em	 outros	 horários	 e	 locais	 que	 você	 determinar,	 garantindo	momentos	 de	 trocas	
coletivas.	

ETAPA	1	

Professor,	uma	possibilidade	de	condução	da	atividade	é	solicitar	que	respondam	às	questões	
em	 duplas	 ou	 trios,	 retomando-as	 coletivamente.	 As	 questões	 1,	 2,	 3	 e	 5	 devem	 ser	
respondidas	nos	espaços	que	se	seguem.	Já	a	questão	4	deve	ser	respondida	na	Webquest.	

Se,	 quando	 você	 for	 retomar	 a	 questão	 2,	 sentir	 que	os	 alunos	 estão	 com	dificuldades	 para	
perceber	que	expectativa	foi	quebrada	em	cada	vídeo,	exiba-os	novamente	e	lance	perguntas	
como	“No	vídeo	1,	quando	ouvimos	o	barulho	de	vidros	quebrando,	pensamos	em	alguém	em	
especial	 que	 poderia	 tê-los	 quebrado?	 Quem?”;	 “No	 vídeo	 2,	 o	 que	 esperamos	 que	 a	
aeromoça	vá	dizer	ao	voltar	a	falar	com	a	mulher	que	solicitou	a	mudança	de	lugar	no	avião?”	

1. Com	que	objetivos	esses	vídeos	podem	ter	sido	produzidos?

Respostas	possíveis:	 Integrar	campanha	contra	o	preconceito.	Tentar	convencer	as	pessoas	a	
deixarem	de	ser	preconceituosas.	
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	

https://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest
http://escoladigital.org.br/odas/5790a59169702d2d42a70300


103	

2. Quadro-síntese:	registro	dos	vídeos

Qual	é	a	expectativa	quebrada	no	final	do	vídeo?	

Vídeo	1	

O	barulho	dos	pratos	quebrando	sem	uma	imagem	que	mostre	o	que	aconteceu	leva	
a	 pensar	 que	 foi	 a	 garçonete	 portadora	 da	 Síndrome	de	Down	que	 teria	 derrubado	
os	 pratos.	 Nosso	 preconceito	 leva	 a	 pensar	 isso,	 porque	 consideramos	 que	 um	
portador	 de	 Síndrome   Down	 é	 incapaz	 de	 fazem	 muitas	 coisas.	 A	 quebra	
de	expectativa	está	no	fato	de	quem	quebrou	os	pratos	foi	a	outra	garçonete	que	não	
é	 portadora	 de	 nenhuma	 síndrome	 nem	 é	 portadora	 de	 nenhuma	
necessidade	especial.	

Vídeo	2	

A	 quebra	 de	 expectativa	 está	 no	 fato	 de	 que	 tudo	 leva	 a	 crer	 que	 a	 aeromoça	
atenderá	a	solicitação	da	passageira	preconceituosa	e	racista	e	mudará	a	passageira	
de	lugar.	Mas,	ao	final,	ela	não	só	não	faz	isso,	como	oferece	um	lugar	na	primeira	
classe	para	o	passageiro	negro	e	dirige	à	passageira	racista	uma	ofensa	merecida.		

Vídeo	4	

A	quebra	de	expectativa	está	no	 fato	de	que	se	espera	que	os	dados	apresentados	
em	 relação	à	 condição	das	mulheres	 sejam	 relativos	a	1915,	 uma	das	alternativas	
dadas	por	uma	das	placas,	mas,	vergonhosamente,	se	referem	a	2015.	

Vídeo	5	

A	quebra	de	 expectativa	está	no	 fato	de	que	 se	 espera	que,	diante	da	 fala	 “não	é	
permitida	 a	 entrada	 de	 animais”,	 a	 porta	 fosse	 fechada	 e	 o	 homem	 levasse	 o	
cachorro	 embora,	 mas	 o	 que	 acontece	 é	 que	 a	 maître	 do	 restaurante	 puxa	 o	
cachorro	para	dentro	e	fecha	a	porta	na	cara	do	dono	do	cachorro,	impedindo-o	de	
entrar.	 Essa	 ação	 deixa	 claro	 que	 o	 animal	 em	 questão	 não	 é	 o	 cachorro,	 mas	 o	
homem	que	demonstrou	possuir	preconceitos	de	vários	tipos:	contra	homossexuais,	
muçulmanos	e	negros.	

http://www.escoladigital.org.br/odas/5791e42c69702d0aa8530000
http://www.escoladigital.org.br/odas/5791ea5069702d0aa8550000
http://www.escoladigital.org.br/odas/5791eeab69702d60a9680000
http://www.escoladigital.org.br/odas/5791f04269702d0aa86e0000
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3. O	 que	 pode	 ter	 motivado	 a	 produção do	 vídeo	 3	
(http://www.escoladigital.org.br/odas/5791ec6d69702d352e6f0000	)?

Resposta	possível:	o	número	alto	de	crimes	contra	homossexuais.	O	fato	do	Brasil	ser	líder	em	
crimes	contra	homossexuais.	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	

Professor,	retome	coletivamente	a	ideia	contida	nas	afirmações	destacadas	na	questão	4,	que	
derivam	do	caput	do	Art.	5º	da	Constituição:	Todos	são	iguais	perante	a	lei,	sem	distinção	de	
qualquer	natureza.	Se	todos	são	iguais,	devem	ter	os	mesmos	direitos	e	se	o	direito	de	algum	é	
ameaçado,	ameaça-se	a	própria	ideia	de	que	todos	seriam	iguais	perante	a	lei.	

4. Questão	realizada	na	Webquest.

5. Registre	aqui	a	parte	do	informativo	–	“Quem	somos”	(uma	descrição	do	seu	grupo	e	o
por	que	seria	importante	se	engajar	nessa	campanha).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	

Oriente	 os	 alunos	 a	 produzirem	 esse	 pequeno	 texto	 que,	 mais	 tarde,	 vai	 ser	 a	 base	 para	 a	
produção	 de	 uma	 parte	 do	 folder,	 destinada	 à	 “assinatura”	 deles.	 Caso	 apresentem	
dificuldades,	faça	sugestões	de	construções,	como:	

- “Somos	alunos	da	Escola	XX,	preocupados	com...	.

-	Estamos	participando	dessa	campanha	contra	o	preconceito	porque	acreditamos	que.....”	

ETAPA	2	

O	 objetivo	 aqui	 é	 que	 eles	 cheguem	 a	 uma	 definição	 e	 possam	 relacionar	 os	 conceitos	 em	
destaque	 –	 estereótipo,	 preconceito,	 discriminação	 e	 racismo.	 Para	 tanto,	 é	 proposto	 que	
assistam	a	dois	vídeos	e	leiam	uma	série	de	textos,	em	sua	maioria	verbetes.	Desafie-os	a	não	
simplesmente	copiar	partes	e	colá-las	aleatoriamente.	Incentive-os	a	grifar,	anotar	o	que	o	for	
possível,	e	tentar	diferentes	formulações	para	o	parágrafo	final.	Se	sentir	que	eles	estão	tendo	
dificuldade,	escolha	um	dos	conceitos	para	propor	um	trabalho	coletivo	e	exemplifique	como	
considerar	vários	dos	textos	lidos	na	composição	de	um	novo	texto	sem	simplesmente	copiar	e	
colar.	Todas	as	três	questões	propostas	nas	atividades	devem	ser	respondidas	nos	espaços	que	
se	seguem.		

1. Espaço	para	tomada	de	notas	sobre	os	vídeos	da	questão	1	–	“Preconceito	e	Estereótipo”
e	“Racismo”.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

http://www.escoladigital.org.br/odas/5791ec6d69702d352e6f0000
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. Quadro-síntese	dos	conceitos	de	estereótipo,	preconceito,	discriminação	e	racismo

Glossário	

Estereótipo	

Resposta	 possível:	 Um	 estereótipo	 é	 resultado	 de	 um	 processo	
inconsciente	 de	 categorização	 que	 nossa	 mente	 faz	 das	 coisas,	 das	
pessoas,	 das	 situações	 etc.,	 que	 faz	 com	 que	 tenhamos	 uma	 imagem	
padronizada,	pré-concebida,	simplificada,	imprecisa	e	sem	fundamento	de	
um	 determinado	 grupo.	 São	 imagens,	 generalizações,	 concepções	 ou	
pressupostos	 irrefletidos	 que	 determinada	 pessoa	 ou	 grupo	 de	 pessoas	
tem	 sobre	 as	 características	 e/ou	 comportamentos	 de	 grupos	 sociais	 ou	
indivíduos.	Grande	parte	dos	estereótipos	é	de	cunho	preconceituoso	e	são	
reforçados	a	partir	de	afirmações	gerais	e	infundadas,	em	que	se	atribuem	
a	um	determinado	grupo	social	ou	indivíduos	características	normalmente	
depreciativas	 ancoradas	 em	 aspectos	 como	 a	 aparência	 (cabelos,	 pele,	
olhos),	 roupas,	 comportamentos,	 condição	 financeira,	 sexualidade,	
origem,	cultura.	

Preconceito	

Resposta	possível:	De	modo	geral,	pode-se	dizer	que	o	ponto	de	partida	
para	 o	 preconceito	 é	 uma	 generalização	 superficial	 sobre	 uma	
determinada	pessoa	ou	grupo	de	pessoas.	O	preconceito	seria,	então,	um	
estereótipo	 “concretizado”.	 Envolve	 atribuição	 de	 valores,	
comportamentos,	 atitudes,	 emoções	 ao	 estereótipo,	 guiada	 por	 uma	
avaliação	ou	juízo	de	valor	preconcebido,	sem	fundamento	racional		sobre	
indivíduos,	 grupo	 de	 pessoas,	 culturas,	 lugares,	 tradições	 etc.	 As	 formas	
mais	 comuns	 de	 preconceito	 são:	 social,	 racial,	 cultural,	 de	 gênero	 e	 de	
orientação	sexual.	

Discriminação	

Resposta	 possível:	 Discriminar	 alguém	 é	 estabelecer	 algum	 tipo	 de	
segregação,	 tratando	 essa	 pessoa	 de	modo	 diferente	 em	 função	 da	 cor,	
raça,	 religião,	 origem,	 orientação	 sexual,	 gênero,	 idade	 etc.,	 de	 forma	a	
restringir	 ou	 anular	 seus	 direitos	 e	 liberdades	 fundamentais.	 A	
discriminação,	 normalmente,	 é	 fruto	 de	 um	 preconceito	 e	 pode	 levar	 à	
exclusão,	afetando	a	vida	de	uma	pessoa	em	uma	variedade	de	aspectos:	
moradia,	 emprego,	 acesso	 a	 serviços	 públicos,	 educação,	 prestação	 de	
serviços	 etc.	 Segundo	a	 Comissão	de	Direitos	Humanos	 de	 Cambridge,	 a	
discriminação	 acontece	 quando	 um	 indivíduo,	 uma	 política	 ou	 prática	
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institucionalizada	isola,	cria	estatuto	desigual,	separa	ou	tem	um	impacto	
desproporcional	sobre	uma	pessoa	ou	indivíduos	com	base	em	deficiência,	
raça,	cor,	origem	nacional	ou	descendência,	estado	legal	familiar,	fonte	de	
renda,	estado	civil,	sexo,	gênero,	orientação	sexual,	idade,	credo	religioso,	
situação	militar.		

Racismo	

Uma	resposta	possível:	Racismo	é	uma	maneira	de	discriminar	as	pessoas	
baseada	 em	 motivos	 raciais.	 Parte	 de	 concepções	 preconceituosas	 e	
tendenciosas	 que	 dão	 grande	 importância	 à	 noção	 de	 raças	 humanas	
distintas	 e	 superiores	 umas	 às	 outras,	 normalmente,	 por	 características	
físicas	 e	 traços	 de	 caráter	 e	 inteligência	 ou	 manifestações	 culturais.	 O	
racismo	 tem	 como	 finalidade	 a	 diminuição	 ou	 a	 anulação	 dos	 direitos	
humanos	das	pessoas	discriminadas.	O	racismo	apoia-se	em	conjuntos	de	
opiniões	preconceituosas	que	valorizam	as	diferenças	biológicas	entre	os	
seres	humanos,	atribuindo	superioridade	a	alguns	de	acordo	com	a	matriz	
racial,	 concepção	 essa	 já	 muitas	 vezes	 utilizada	 para	 justificar	 a	
escravidão,	o	domínio	de	determinados	povos	por	outros,	e	os	genocídios	
durante	a	história	da	humanidade.	

3. Espaço para a escrita de um (ou dois) parágrafo(s) que relacione(m) estereótipo,
preconceito, discriminação e racismo. 

De	uma	 forma	geral,	 pode-se	 dizer	 que	os	 estereótipos	 são	 categorizações	 que	nossa	mente	
produz,	 que	 fazem	 com	 que	 tenhamos	 uma	 imagem	 pré-concebida,	 simplificada	 e	 sem	
fundamento	de	um	determinado	grupo.	Essas	imagens	estão	na	origem	dos	preconceitos,	que	
agregam	avaliação,	juízos	de	valores	negativos	a	essas	imagens.	Os	preconceitos,	por	sua	vez,	
estão	 na	 base	 das	 discriminações*	 que	 ameaçam	 ou	 desrespeitam	 direitos	 e	 liberdades	
individuais	pelo	pertencimento	a	determinados	grupos.	Finalmente,	o	racismo	é	uma	forma	de	
discriminação	baseada	na	superioridade	de	raças.	

*Obs.	 Importante	 considerar	 que	 pode	 haver	 discriminação	 positiva.	 Nesse	 caso,	 trata-se	 de
prever	 algum	 tipo	 de	 “privilégio”	 para	 indivíduos	 pertencentes	 a	 determinados	 grupos,	 em
função	 do	 reconhecimento	 de	 práticas	 de	 discriminação	 (negativa)	 e	 de	 exclusão	 que
imperaram	 por	 um	 longo	 período,	 impedindo	 o	 exercício	 da	 igualdade	 até	 os	 dias	 atuais.	 A
discriminação	positiva	busca	então	“corrigir”	desigualdades	e,	em	tese,	deveria	ser	temporária
até	que	indicadores	sociais	possam	revelar	mais	equidade.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________	
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ETAPA	3	

Nessa	etapa,	a	ideia	é	aprofundar	o	estudo	sobre	racismo	contra	os	negros.	A	leitura	do	texto	
Diferentes	 olhares	 sobre	 o	 racismo	 deve	 ser	 explorada	 para	 além	 do	 que	 é	 solicitado	 na	
questão	1,	 de	 forma	a	procurar	garantir	 que	os	alunos	 compreendam	as	diferenças	 entre	as	
perspectivas	biológica	e	as	perspectivas	social	e	cultura.	Também	é	importante	que	entendam	
que	 racismo	 é	 um	 termo	 aplicado	 para	 além	 da	 “raça”	 ou	 cor	 da	 pele,	 dizendo	 respeito	
também	à	etnia,	religião	e	origem.	A	questão	5	prevê	a	participação	em	um	fórum.	As	demais	
questões	devem	ser	respondidas	nos	espaços	que	se	seguem.	

1. Questão	deve	ser	repondida	na	webquest.

2. É	possível	estabelecer	algum	tipo	de	relação	entre	o	texto	Diferentes	Olhares	sobre	o
racismo	e	o	cartum?	Qual?

Resposta	 possível:	 Sim.	 Ambos	 procuram	 afirmar	 que	 não	 existem	 diferenças	 significativas	
entre	os	seres	humanos:	todos	são	iguais.	Em	ambos	os	textos,	preconceitos	são	mencionados,	
sendo	 que	 o	 primeiro	 texto	 procura	 fornecer	 informações	 sobre	 o	 racismo	 e,	 o	 segundo,	
poderia	fazer	parte	de	uma	campanha	contra	o	racismo.	Sutilmente,	insinua-se	que	se	o	leitor	
ainda	não	 entendeu	que	 não	 existe	 diferença	 em	 termos	 de	 superioridades	 de	 qualquer	 tipo	
entre	branco,	negro,	gay,	heterossexual,	católico,	espírita	e	judeu,	é	porque	ele	não	é	lá	muito	
inteligente,	 já	 que	 frequentemente	 a	 frase	 “quer	 que	 eu	 desenhe”	 é	 usada	 ironicamente	
quando	se	quer	dizer	que	a	resposta	é	óbvia.	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	

3. As	escolhas	das	crianças	que	aparecem	no	vídeo	são	iguais	ou	diferentes?	Por	que	será
que	isso	acontece?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________	

As	escolhas	das	crianças	negras	e	das	brancas	é	a	mesma:	qualidades	positivas	são	atribuídas	à	
boneca	 branca	 e	 qualidades	 negativas	 são	 atribuídas	 à	 boneca	 negra.	 Isso	 acontece	 porque	
essa	 é	 uma	 visão	 preconceituosa	 enraizada	 socialmente.	 Como	 um	 preconceito	 como	 esse	 é	
disseminado	é	o	que	será	discutido	nas	próximas	questões.	

4. Como	e	por	que	um	preconceito	pode	se	perpetuar?

a) O	que	 seria	uma	história	única?	Qual	 é	o	perigo	de	uma	história	única?	Como	ela	 se
espalha?

b) Que	manifestações	do	racismo	são	mencionadas	pelo	Emicida?
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A	questão	4	envolve	a	exploração	de	diferentes	vídeos.	Além	do	que	é	proposto	na	Webquest,	
em	relação	ao	vídeo	Por	uma	 infância	sem	racismo,	você	pode	propor	que	eles	observem	os	
dados	 que	 indicam	 a	 discriminação	 de	 crianças	 negras	 e	 indígenas.	 Em	 relação	 ao	 vídeo	 2,	
pode-se	explorar	mais	especificamente	algumas	situações	para	que	possam	observar	como	os	
preconceitos	 estão	 presentes	 na	 nossa	 vida.	 Perguntas	 possíveis:	 Por	 que	 Chimamanda	 se	
surpreendeu	quando	era	criança	e	ao	visitar	a	 casa	de	Fide,	uma	criança	que	 trabalhava	em	
sua	 casa,	 viu	 um	 lindo	 cesto	 produzido	 pelo	 irmão	 de	 Fide?	 (Se	 surpreendeu	 porque	 na	 sua	
imagem	 preconceituosa,	 alguém	 pobre	 não	 poderia	 produzir	 coisas	 bonitas).	 Que	
representações	 a	 colega	 de	 quarto	 americana	 da	 universidade	 tinha	 sobre	 os	 africanos?	
(Preconceituosamente,	 achava	 que	 os	 africanos	 eram	menos	 desenvolvidos,	 inferiores	 e	 que	
sequer	poderiam	falar	 inglês,	 sendo	que	essa	é	a	 língua	oficial	de	alguns	países	da	África).	O	
que	Chimamanda	pensava	sobre	os	mexicanos?	Por	que	pensava	isso?	(Reduzia	os	mexicanos	a	
alguns	 que	 tentam	 entrar	 ilegalmente	 nos	 EUA.	 Por	 que	 essa	 é	 a	 imagem	 que	 a	 mídia	
americana	mais	veicula).	

O	que	seria	uma	história	única?	Qual	é	o	perigo	de	uma	história	única?	Como	ela	se	espalha?	

É	 olhar	 um	 povo	 apenas	 por	 uma	 perspectiva	 ou	 recorte	 (alimentado	 por	 um	 estereótipo)	 e	
fazer	 generalizações	 preconceituosas.	 Por	 exemplo,	 relacionar	 alemães	 somente	 com	 o	
nazismo,	 judeus	 somente	 com	 o	 holocausto,	 negros	 somente	 com	 a	 escravidão,	 como	 se	
alemães,	 judeus	 e	 negros	 não	 pudessem	 ser	 vistos	 a	 partir	 de	 muitas	 outras	 dimensões.	 O	
perigo	da	história	única	é	que	ela	é	fonte	de	preconceito.	Se	espalha	pelos	 livros,	 filmes,	pela	
grande	mídia	etc.	Quantas	novelas	assistimos	que	trazem	negros	no	papel	principal	e	quantas	
assistimos	em	que	eles	fazem	papel	de	empregados	subalternos?	

Procure	explorar	mais	os	vídeos	do	EMICIDA,	um	artista	que	denuncia	e	luta	contra	o	racismo:	
nas	cenas	de	filme	que	aparecem	entremeando	as	entrevista	do	vídeo	3,	em	que	papeis	sociais	
estão	os	brancos		e	os	negros?	

Finalmente,	uma	resposta	possível	para	a	questão	“como	um	preconceito	pode	se	perpetuar?”:	

Um	preconceito	se	perpetua	e	se	espalha	porque	ele	está	presente	em	várias	situações	do	dia-
a-dia	 e	 em	 várias	 produções	 culturais.	 O	 preconceito	 se	 espalha	 e	 se	mantém	 por	meio	 dos	
livros,	filmes,	novelas,	propaganda,	ideais	de	beleza	impostos	pela	grande	mídia.	Por	meio	de	
comentários	e	reações	que	familiares	e	amigos	podem	ter:	afastar-se	de	um	negro	em	algum	
lugar	público,	fechar	a	janela	do	carro	para	um	negro	e	não	fechar	para	um	branco;	estranhar	
quando	um	homem	branco	e	bem	vestido	é	preso	por	um	crime	e	considerar	que	um	negro	ser	
preso	pelo	mesmo	crime	é	“normal”;	considerar	que	a	religião	ou	culto	dos	negros	pode	conter	
algo	de	maléfico,	enquanto	as	religiões	e	cultos	dos	brancos	não	o	têm	etc.	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	
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_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________	

5. Questão	deve	ser	respondida	na	Webquest.

A	questão	5	supõe	a	mediação	de	um	fórum	em	um	outro	ambiente.	É	importante	que	você	os	
incentive	 a	 participar	 do	 fórum.	 Você	 pode	 postar	mensagens	 que	 comentem	 as	 postagens	
deles	ou	que	os	convide	a	participar	mais,	dentre	outas	possibilidades.	É	importante	também	
garantir	 que	 eles	 comentem	 as	 respostas	 dos	 outros,	 dialogando	 com	 elas,	 e	 não	 somente	
coloquem	suas	respostas.	Tal	aprendizagem	é	importante	para	uma	participação	adequada	em	
fóruns,	atividade	muito	presentes	nos	dias	atuais	em	diferentes	esferas	de	atividades.	

a) Faça	 um	 breve	 comentário	 sobre	 o	 filme,	 deixando	 claro	 se	 você	 considera	 que	 a
estratégia	utilizada	pelo	vídeo	para	atingir	 seu	objetivo	é	boa	ou	não.	Para	 isso,	 você
deverá	dizer:

• com	que	finalidade	o	vídeo	foi	feito;
• qual	a	estratégia	utilizada	pelo	vídeo	para	procurar	atingir	seu	objetivo;
• se	você	achou	que	a	estratégia	é	adequada	para	atingir	o	objetivo.

Professor,	 veja	 se	os	 comentários	 feitos	 incorporam	os	 três	 itens	 solicitados	e	 se	eles	dizem	
algo	 como:	 o	 objetivo	 do	 vídeo	 foi	 provavelmente	 contribuir	 para	 o	 combate	 ao	 racismo;	 a	
estratégia	 utilizada	 –	 inverter	 a	 situação	 entre	 brancos	 e	 negros	 –	 para	 provocar	 um	
estranhamento	no	público	pode	causar	um	bom	efeito,	já	que	nos	mantém	ligados	ao	que	irá	
acontecer	e	pode	nos	fazer	sentir	mais	de	perto,	mais	“na	pele”,	a	discriminação.	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	

b) Escreva	mais	uma	parte	do	informativo,	esclarecendo	para	os	leitores	do	seu	folder,	o
que	é	o	preconceito	e	como	se	forma	e	se	espalha.

Professor,	oriente	os	alunos	a	retomarem	o	quadro	síntese	sobre	os	conceitos	de	estereótipo,	

preconceito,	discriminação	e	racismo	e	o	parágrafo	que	escreveram	sobre	isso.	Peça	para	que	

escrevam	sobre	o	que	é	preconceito,	como	se	espalha,	que	consequências	trazem.		

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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As	 atividades	das	etapas	4	e	5	deverão	 ser	 realizadas	na	Webquest	e	na	 ferramenta	
Scribus	(Etapa	5).		

Na	Etapa	4,	após	assistir	a	vídeos	que	focam	a	homofobia	e	após	a	leitura	de	texto	que	explica	

os	 conceitos	 de	 diversidade	 sexual,	 sexo	 biológico,	 identidade	 sexual	 e	 orientação	 sexual,	 o	

aluno	 é	 convidado	 a	 responder	 a	 um	 quiz	 sobre	 mitos	 e	 verdades	 envolvendo	 a	

homossexualidade.	Seria	interessante	que	você	retomasse	o	feedback	do	quiz	e	verificasse	se	
os	alunos	não	têm	mais	dúvidas	em	relação	a	essas	questões.	

Na	Etapa	5,	é	importante	que	você	oriente	os	alunos	na	escolha	do	preconceito	que	irão	focar	

– alguns	dos	 trabalhados	 (racismo	 contra	negros	ou	homofobia)	 ou	outros,	 nesse	 caso,	 será

preciso	 que	 pesquisem	 outras	 fontes	 que	 tematizem	 esse	 preconceito.	 Também	 podem

escolher	 focar	 mais	 do	 que	 um,	 mas	 isso	 pode	 ser	 mais	 trabalhoso.	 Oriente	 os	 alunos	 na

finalização	dos	boletins	informativos	(no	caso	de	escolha	de	outro	tipo	de	preconceito,	partes

já	feitas	do	boletim	informativo	terão	que	ser	refeitas)	e	na	elaboração	do	cartaz	de	combate	a

esse	 preconceito.	 Para	 ajudá-los	 na	 produção	 do	 cartaz,	 pode	 ser	 interessante	 retomar	 o

cartum	explorado	nas	atividades	anteriores.	Se	necessário,	assista	com	eles	ao	tutorial	de	uso

da	 ferramenta	 Scribus	 e	 explore	 as	 instruções	 para	 a	 produção	 do	 folder	 informativo	 e	 do

cartaz,	 enfatizando	 os	 tópicos	 que	 devem	 ser	 contemplados	 (no	 caso	 do	 informativo)	 e	 a

necessidade	 de	 harmonia	 entre	 imagens	 e	 textos	 na	 ocupação	 das	 páginas	 do	 folder	 ou	 do

cartaz.

Depois	 de	 permitir	 que	 os	 alunos	 vejam,	 avaliem	e	 discutam	os	 cartazes	 e	 informativos	 dos	

colegas,	oriente-os	a	acessar	a	página	Avaliação	para	que	possam	avaliar	a	atividade.	Depois,	

oriente-os	 a	 clicar	 na	 aba	 Conclusão	 e	 proponha	 uma	 rodada	 de	 avaliação	 oral	 sobre	 a	

Webquest	entre	os	alunos.	

Por	fim,	retome	rapidamente	as	atividades	da	Série	e	os	vários	papeis	vivenciados.	Pergunte	se	

teve	algum	papel	que	tenham	gostado	mais	de	vivenciar,	se	gostaram	ou	não	das	atividades	e	

o que	aprenderam	com	elas.




