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Toda forma de arte: seja a literatura ensinada nas escolas ou o slam disputado 
nas ruas, seja poesia clássica ou pixo, é importante que os alunos percebam 
que toda forma de arte pode e deve ser usada para combater o preconceito. 
As atividades a seguir vão ajudar na formação de cidadãos críticos, capazes de 
batalhar por uma sociedade mais justa.

PRIMEIRO PASSO: retome o poema “O bicho”, de Manuel Bandeira, que o professor 
Fabiano declama em sala de aula. Nesse poema o eu lírico denuncia a perda da dignidade 
do homem assolado pela fome. 

SEGUNDO PASSO: apresente o poema “Tem gente com fome”, de Solano Trindade.

TERCEIRO PASSO: peça aos alunos que estabeleçam relações entre os poemas.

QUARTO PASSO: apresente os autores e o contexto de produção de cada poema. O de 
Bandeira é de 1947, já o de Trindade é de 1944 e foi censurado pela ditadura. Embora 
tenham uma temática semelhante, apenas o segundo sofreu censura do governo. Converse 
com os alunos sobre os motivos que levaram cada poema a ter um tratamento diferenciado 
pela censura.

QUINTO PASSO: após a contextualização dos poemas, destaque a trajetória de Solano 
Trindade e seu papel na promoção da cultura popular e na luta contra o racismo. Destaque 
a importância do Teatro Popular Solano Trindade, fundado em 1975 na cidade de Embu das 
Artes como centro de valorização da cultura afro-brasileira.

SEXTO PASSO: apresente aos alunos o documentário “O legado de Solano Trindade” 
(disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j8DchmHPdbE&feature=emb_title. 
Acesso em: 22 jan. 2021).

SÉTIMO PASSO: peça aos alunos que façam uma pesquisa e escolham um poeta da 
literatura negra periférica da atualidade para apresentar aos demais colegas, bem como 
um poema que tenha chamado atenção para declamar.
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ROTEIRO DO PROFESSOR Batalha!

A história é ambientada na periferia de duas grandes 
cidades: São Paulo e Florianópolis. Há uma mistura 
de gêneros textuais como a carta e o diário. Quem conta 
a história são Tati, moradora de Pirituba, em São Paulo, 
e Henrique, morador do Morro do Horácio, em Florianópolis.

Apesar das diferenças regionais, eles têm algo que os une: 
o amor pela arte. Henrique faz parte de uma crew, na qual 
atua como DJ, paixão que herdou do pai. Seus companheiros 
do grupo são Guilherme, grafiteiro, MC Lucas e as b-girls Cris 
e Alícia, de quem se torna namorado. Todos estão no 3º ano 
do Ensino Médio e fazem o que for necessário para promover 
o movimento hip-hop, que defendem arduamente apesar de 
todo o preconceito a que são expostos.

Tati escreve poesias, mas tem vergonha de assumir a 
autoria, dando um nome genérico para seu blog nas redes 
sociais. Ela mora com a mãe, que é separada do pai e ameaça 
constantemente tirar sua guarda. Ela conta com sua melhor 
amiga Helô, que é bolsista na escola e escreve um blog no qual 
denuncia as situações de preconceito e discriminação 
a que pessoas da comunidade são submetidas no dia a dia.

Nas trocas entre Tati e Henrique pode-se observar o 
crescimento e amadurecimento de ambos, que se tornam 
cada vez mais confiantes e cientes da necessidade de se 
expressar por meio da arte, lutando pela equidade racial 
e de gênero, por uma sociedade livre de preconceitos em que 
a cor da pele, o gênero e a classe social não sejam empecilhos.

P3_ATICA_SINAL ABERTO_MERC20_BATALHA_PROJ DIGITAL PR.indd   2 3/25/21   8:58 AM



SUGESTÕES DIDÁTICAS

1. Gêneros discursivos (carta, diário, romance, mensagem de texto): 
a narrativa é híbrida, misturando diferentes gêneros. O texto 
se inicia com Henrique descrevendo o Morro do Horácio em 
terceira pessoa e já no segundo capítulo entra a personagem 
Tati conversando com Helô. Ao final do capítulo aparece um 
trecho de diário datado. Em determinados trechos Tati troca 
mensagens de texto com amigos. É importante trabalhar as 
características de cada gênero e como eles compõem o todo, que 
é o romance. O objetivo da atividade é caracterizar os gêneros 
discursivos que compõem o romance e o papel de cada um deles 
no desenvolvimento da narrativa.

2. Foco narrativo: em alguns momentos há um narrador em primeira 
pessoa, que pode ser a Tati ou o Henrique, e em outros há 
um narrador onisciente. Essa troca de narradores apresenta 
diferentes pontos de vista, diferentes vozes (polifonia). Apresente 
aos alunos os diferentes tipos de narrador (personagem, 
onisciente, observador) e aponte as características de cada um. 
O objetivo é trabalhar o foco narrativo e analisar o desenvolvimento 
da narrativa a partir dessas diferentes perspectivas. 

3. Pixo e grafite: faça uma discussão com os alunos sobre a relação 
entre ambos e converse sobre a mensagem que Guilherme deixou 
no muro antes de ser pego pela polícia: “Uma polícia para os ricos 
e outra para os p”. Após a discussão, apresente para os alunos a 
música “Gentileza”, de Marisa Monte, escrita em homenagem ao 
Profeta Gentileza, um pregador que fazia inscrições nas pilastras 
do viaduto do Caju, no Rio de Janeiro. O objetivo desta atividade 
é relacionar essas manifestações a uma forma de protesto e 
discutir sobre a criminalização por parte do poder público, que 
geralmente vê tais artes como vandalismo.

4. Slam Poetry (batalha de poesia): apresente aos alunos o vídeo da 
slammer Tawane Theodoro, vencedora da edição de 2019 do Slam 
da Guilhermina, realizado na zona leste de São Paulo (disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=PQIbbDKzehw. 
Acesso em: 22 jan. 2021).

P3_ATICA_SINAL ABERTO_MERC20_BATALHA_PROJ DIGITAL PR.indd   3 3/25/21   8:58 AM



 Em seguida, comente com os alunos sobre a relevância de eventos 
como esses para a conscientização da população e denúncia das 
opressões a que são submetidas as minorias sociais. O objetivo 
desta atividade é que os alunos vivenciem como são as batalhas 
de poesia. 

5. Violência racial e de gênero: apresente aos alunos os dados do Atlas 
da Violência de 2020, que coleta os indicadores de violência entre 
os anos de 2008 e 2018, mostrando que os índices de homicídio 
e feminicídio são maiores entre as pessoas negras. O objetivo 
é discutir com os alunos os motivos que estão por trás dessas 
estatísticas, refletindo sobre o impacto do racismo estrutural na 
vida de homens e mulheres negras. É importante destacar que 
no caso das mulheres negras há a atuação de mais de um fator 
(preconceito de raça, de classe social e de gênero). Os dados estão 
disponíveis no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) (https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=36488&Itemid=432. Acesso em 22 jan. 
2021).

6. Feminicídio: apresente aos alunos o seguinte artigo da Lei Maria da 
Penha, após contextualizar sua criação:

 Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 22 jan. 2021).

 Em seguida converse com os alunos sobre o assassinato da 
amiga da mãe de Tati, Júlia, e apresente o poema que Tati 
escreveu em homenagem a ela. O objetivo dessa atividade é 
que os alunos discutam formas efetivas de conscientização da 
população acerca da violência contra a mulher e as apresentem 
por meio da elaboração de mensagens que contenham frases e 
comportamentos que são vistos como banais, mas expressam 
uma visão pejorativa sobre as mulheres.
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sinal aberto

A série Sinal Aberto já tem tradição nas salas  
de aula de todo o Brasil. Mas ser tradicional 
não significa ficar para trás de seu tempo — 
e por isso este visual renovado chega para 
reforçar o caráter contemporâneo  
desses livros.

A combinação é perfeita para o leitor juvenil do 
Ensino Fundamental II: obras atraentes e de  
alta qualidade literária, que discutem  
questões atuais e polêmicas. Assim, além  
de uma leitura prazerosa, o jovem 
encontra a oportunidade de refletir 
sobre o que acontece à sua volta, e, por 
consequência, sente-se estimulado a 
participar mais ativamente na sociedade. 
Esse comportamento, conhecido como 
protagonismo juvenil, faz o adolescente 
usar positivamente seu lado questionador. 

Mas despertar a postura crítica no jovem 
seria impossível se a série não contasse com 
grandes autores, de alto poder dialogador 
e de textos ricos e instigantes. No final de 
cada livro, eles levam um “bate-papo” com o 
leitor, revelando seus pontos de vista sobre o 
processo de criação, os assuntos tratados na 
obra e o papel do jovem no mundo. 

A série Sinal Aberto traz ainda 
outras inovações. Além do projeto gráfico 
diferenciado para livro e suplemento de leitura, 
ela agora tem três faixas temáticas, cada uma 
com sua cor: social, comportamento  
e fantasia. Assim fica mais fácil para o 
professor escolher o livro que vai acompanhar, 
entreter e transformar seus alunos.
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