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APRESENTAÇÃO 

  

Caro professor, 

 

O presente material pedagógico tem o intuito de apresentar aos docentes uma opção 

para um trabalho de letramento literário que, entre outras coisas, busque desenvolver a 

competência literária, aprimorar a construção de sentidos no texto e debater temáticas 

socialmente significativas para os alunos. 

Este caderno pedagógico é resultado de uma pesquisa-ativista realizada na Escola 

Municipal Maria Isabel C. Nabuco D’Àvila (anexo Porto do Mato) no município de Estância, 

entre os meses de outubro e novembro de 2017. A partir da aplicação de uma sequência didática, 

este trabalho procurou utilizar os diálogos dos personagens como ferramenta educacional para 

iniciar um processo de letramento literário que, buscando a apropriação da literatura enquanto 

linguagem, colaborasse para a construção de sentidos e no conhecimento dos elementos 

estruturais de uma sequência dialogal. Outro objetivo foi, em consonância com Lei 10.639/03, 

que discorre sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil, evidenciar 

e debater o preconceito étnico-racial por meio da leitura de textos literários dialogados.  

A ideia de desenvolver nos discentes a capacidade interpretativa, além de 

evidenciar e debater o preconceito étnico-racial por meio da leitura de textos literários 

dialogados nasce da percepção do potencial da sequência dialogal para aprimorar a construção 

de sentido dos alunos.  

O presente material é composto pela introdução, na qual fundamentamos 

teoricamente o trabalho, e outra prática na qual apresentamos de forma detalhada as instruções 

para o desenvolvimento da sequência didática.  

Por meio deste trabalho, você professor poderá utilizar o texto dialogal, tão comum 

no cotidiano de todos, para aguçar a construção de sentidos dos seus alunos, apresentar os 

elementos estruturais de um diálogo e promover debate franco e necessário sobre a temática do 

preconceito étnico-racial.  
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre os muitos desafios colocados hoje para o professor de língua portuguesa 

na educação básica, a formação de leitores proficientes com certeza está entre os mais presentes. 

Muitas razões, das mais diversas esferas, podem ser elencadas com o objetivo de explicar os 

motivos dos maus índices de leitura dos alunos brasileiros. A solução, contudo, passa pela 

implementação de estratégias pedagógicas que priorizem a construção de sentidos, e o texto 

literário, caraterizado por um universo ainda maior de significações, pode muito acrescentar 

nesta empreitada. 

No entanto, percebemos que, para um efetivo trabalho do texto literário em sala de 

aula, é necessária a implementação de um processo denominado letramento literário, que, na 

concepção de Rildo Cosson (2014), trata-se da apropriação da literatura enquanto linguagem.  

Para Cosson e Souza, na medida em que propomos a prática do letramento literário, 

temos que levar em conta que: 

 

Em primeiro lugar, o letramento literário é diferente dos outros tipos de 

letramento porque a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem[...] 

Depois, o letramento feito com textos literários proporciona um modo privilegiado de 

inserção no mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a partir dela 

mesma. Finalmente, o letramento literário precisa da escola para se concretizar, isto 

é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de 

textos literários não consegue sozinha efetivar” (COSSON e SOUZA, 2011, p. 102). 

 

Considerando o letramento literário como um processo de apropriação da literatura 

enquanto linguagem, como já dito, analisamos que para uma melhor aplicação deste, uma 

estratégia interessante seria iniciá-lo por meio da parte do texto literário mais presente na vida 

de todos, e que talvez por isso, seja mais facilmente compreendida pelos discentes: o diálogo 

entre os personagens.   

 Adélia Kohan (2013, p. 11) afirma que uma das características e vantagens do texto 

dialogado é se tratar da forma narrativa que mais se aproxima do leitor. Percebendo isto, 

pareceu-nos um excelente recurso, ainda não suficientemente explorado pelos educadores, 

trabalhar a construção de sentidos por meio das falas dos personagens. 
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Por meio de atividades desenvolvidas com textos literários em sala de aula, 

podemos constatar que os estudantes apresentam maior interesse e até mesmo uma sensível 

melhora na construção de sentidos quando os textos trabalhados eram diálogos literários. 

É certo que não dominam plenamente este tipo de sequência, e a sua compreensão 

e construção de sentidos ainda é bastante limitada também em textos dialogados. Contudo, por 

esta sensível melhora, acreditamos que iniciar um processo de elevação da competência 

interpretativa dos alunos por meio de diálogos, como propõe este projeto, trata-se de uma 

estratégia bastante promissora.  

De acordo com Lígia Chiappini Moraes Leite (2007, p. 57), textos de natureza 

dialogal “são cheios de subentendidos, pois são montados sobre o recurso da pressuposição 

inerente ao diálogo.”. Diante desta característica, podemos afirmar que para um trabalho que 

objetiva uma melhora na construção de sentidos, o texto literário dialogado pode se apresentar 

como uma importante ferramenta. 

Contudo, para aproveitar plenamente o texto dialogal para a construção de sentidos, 

é necessário que questões relacionadas a sua estrutura também venham ser trabalhadas com os 

discentes.  

De acordo com a “teoria das sequências” (ADAM, 2008), todos os textos, dos mais 

variados gêneros, inclusive os literários, são formados por sequências textuais, e estas nada 

mais são que “esquemas linguísticos básicos que entram na constituição dos diversos gêneros 

e variam menos em função das circunstâncias sociais” (KOCH e ELIAS, 2015, p. 62-63).  

Os gêneros textuais, na concepção de Adam (2008), são formados a partir dos 

protótipos de cinco sequências: a narrativa, a argumentativa, a explicativa, a descritiva e, 

finalmente, a dialogal, que empregamos no presente trabalho. 

De acordo com Bonini, a sequência dialogal: 

 

Em relação às demais, traz uma característica fundamental: o fato de ser 

poligerada. Ou seja, enquanto as sequências vistas até aqui são formas textuais 

construídas por um único interlocutor (falante/ escritor), o diálogo é uma unidade 

formada necessariamente, por mais de um interlocutor, podendo estes interlocutores 

ser personagens, quando a sequência está inserida em gêneros de ficção. (BONINI, 

2005, p. 208), 
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Assim, por conta desta característica singular da necessidade de ouvir a voz do 

outro, a outra opinião (ainda que em personagens ficcionais) o letramento literário por meio de 

diálogos, também suscita a necessidade de que temáticas sociais venham a ser abordadas. 

Antônio Candido afirma que:  

 

Os valores que a sociedade preconiza, ou considera prejudiciais, estão 

presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 

literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 

possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 2004, p. 175) 

 

E um dos problemas enfrentados hodiernamente nas escolas brasileira, ainda que 

por muitas vezes mascarado, é o preconceito étnico-racial. Segundo Nilma Lino Gomes: 

A escola tem um papel importante a cumprir nesse debate. Os professores 

não devem silenciar diante de preconceitos e discriminações raciais. Antes devem 

cumprir o seu papel de educadores, construindo práticas pedagógicas e estratégias de 

promoção da igualdade racial no cotidiano da sala de aula. (GOMES, 2012, p. 56) 

 

Assim sendo, em consonância com a Lei 10.639/03, que ressalta a importância da 

cultura negra na formação da sociedade brasileira, procuramos neste trabalho, ao utilizar os 

diálogos literários como estratégia para uma melhor produção interpretativa, conduzir os 

estudantes a perceberem e desconstruírem valores e ideologias que venham, ainda que de forma 

camuflada, a reproduzir o preconceito contra os negros. 

 Em nossa concepção de letramento literário, os textos literários dialogados, melhor que 

nenhum outro, oportunizam ao professor a trabalhar nos alunos a construção de sentidos a partir 

do debate de questões socialmente importantes, como o racismo.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TEMPO 

Motivação 

 

Consiste na realização de atividades de 

preparação. Introduzindo os estudantes no 

universo do texto dialogal. 

1 

hora/aula 

Apresentação do 

texto dialogal 

 

Iniciarmos o conhecimento sobre a 

estrutura linguística do diálogo. Apresentar 

aos alunos a sequência dialogal, suas 

variações, suas funções e as diferentes 

estratégias disponíveis e utilizadas em um 

texto dialogado.  

2 horas/ 

aula 

Introdução 

 

Expor aos discentes os critérios de 

seleção do texto dialogal “Racismo” e as 

características do seu autor, Luís Fernando 

Veríssimo. 

10 

minutos 

Leitura e Primeira 

Interpretação 

 

Leitura da crônica “Racismo” e 

compartilhamento das primeiras impressões 

sobre o texto. 

40 

minutos 

Contextualização 

 

Aprofundar as reflexões a respeito do 

preconceito étnico-racial na sociedade 

brasileira. 

1 

hora/aula 

Segunda 

interpretação 

 

Em conjunto com a contextualização, 

buscar um aprofundamento na construção de 

sentidos na crônica “Racismo”. 

1 hora/ 

aula 

Expansão 

 

Realizar a expansão da temática por 

meio do texto “De quarta pra quinta-feira”, de 

Jackson da Silva Lima. 

1 hora/ 

aula 

Avaliação 

 

Avaliar os conhecimentos adquiridos. 1 hora/ 

aula 
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AÇÕES DIDÁTICAS 

MOTIVAÇÃO  

As atividades de motivação do Caderno Pedagógico deverão ocupar o tempo de 

uma aula de 50 minutos e ser iniciadas por meio de uma breve exposição sobre a palavra 

“diálogo”. Segundo Cosson, a motivação consiste em uma atividade de preparação, introdução 

dos estudantes no universo do texto a ser lido. Buscando este objetivo, por meio de slides 

reproduzidos por um data-show, o professor deve se utilizar de verbetes de vários dicionários e 

evidenciar desde a etimologia do termo “dialogo” até suas diversas acepções. Após a 

distribuição de fotocópias, ele deve realizar em voz alta a leitura poema “O Constante Diálogo” 

(anexo I ) de Carlos Drummond de Andrade (1977). Uma breve análise deste, que aponta para 

o fato de estarmos dialogando incessantemente com tudo e todos ao nosso redor, será realizada 

pelo docente da turma. No instante seguinte, deve-se convidar os alunos a formarem um círculo 

e uma breve conversa a partir da temática: “A importância do diálogo para a superação de 

conflitos”, será conduzida pelo professor. Nesta oportunidade, serão levantadas questões sobre: 

1. A necessidade dos diálogos para a humanização das pessoas; 2. A importância dos diálogos 

para a superação de conflitos e 3. Como tem sido utilizado os diálogos no nosso dia a dia. Com 

o intuito incentivar e também nortear o debate, o professor deve apresentar para os discentes os 

seguintes questionamentos: 

-    Você acha que o diálogo é essencial na vida dos seres humanos? Por quê? 

-  Com quem vocês mais gostam de dialogar? Quais os motivos? 

-  Com quem vocês tem mais dificuldade de manter um diálogo? Quais os motivos? 

-  Devemos dialogar somente com quem pensa igual a gente? 

-  Qual a diferença entre o diálogo e a discussão (bate-boca)? 

-  Qual a importância do diálogo para a superação de conflitos? 

-  Como tem sido realizado os diálogos nos dias de hoje? 

Ao fim deste momento de conversa espera-se que os estudantes tenham refletido 

sobre o valor do diálogo no cotidiano das pessoas e sua importância para a solução conflitos. 

Ao comentarem sobre a última pergunta: Como tem sido realizado os diálogos nos dias de hoje? 

A questão das redes socais deve permear as falas (caso isto não aconteça o professor deverá 
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fazê-lo). De acordo com Cosson (2014), todos embarcam com mais entusiasmo nas propostas 

de motivação e, consequentemente, na leitura quando há uma moldura, uma situação que lhes 

permite interagir de modo criativo com as palavras. Por conta disto, encerrando as atividades 

de motivação, o alunado deve ser convidado a construir, coletivamente, um diálogo fictício de 

conciliação entre duas pessoas que não mais residem na mesma cidade. Para o desenvolvimento 

desta última fase, o professor vai estender um rolo de papel madeira no centro do círculo 

formado pelos estudantes. Coletivamente os alunos devem escolher os personagens, o motivo 

da desavença e ainda o contexto no qual a conversa foi desenvolvida. Para o desenvolvimento 

do diálogo, a fala de cada personagem deve ser escrita pelos alunos com canetas pincel em uma 

folha de papel sulfite e coladas no papel madeira que estava no centro do círculo. As frases 

atribuídas ao personagem 1 devem ser fixadas no lado direito do papel, enquanto as respostas 

do personagem 2 devem ser coladas à esquerda da folha. A posição das falas do diálogo no 

papel madeira serão determinadas como se fosse um aplicativo de mensagens. 

Durante a construção do diálogo, sob a orientação do professor, as etapas da 

sequência dialogal propostas por Adam (Sequência fática inicial, sequência transicional, 

sequência fática final) precisam ser plenamente seguidas. Contudo, somente no final da 

construção o professor deve apresentar, de forma breve, aos estudantes as subdivisões da 

sequência dialogal e comentar sobre como no dia a dia a utilizamos sem ao menos nos darmos 

conta.  

A intenção dessa derradeira etapa da motivação, além de demonstrar aos estudantes 

como o diálogo pode ser usado para a solução conflitos, é colocar os discentes em uma situação 

de protagonismo com relação a construção de diálogos ficcionais e ainda preparar o caminho 

para os assuntos a serem abordados na fase seguinte do Caderno Pedagógico: A apresentação 

do diálogo literário. 

 

  APRESENTAÇÃO DO TEXTO DIALOGADO 

Como forma de retomar as atividades realizadas na fase de motivação, é necessário 

iniciar esta segunda etapa do Caderno Pedagógico fixando no quadro o papel madeira no qual 

foi construído coletivamente o diálogo de conciliação da aula passada. Utilizando-o como 

modelo, apresente aos alunos a sequência dialogal, suas características e subdivisões. 

Aproveitando o ensejo chame também a atenção para a importância dos sinais de pontuação na 
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construção de uma sequência dialogal por escrito e como um diálogo de ficção sempre tentará 

imitar uma conversa real, mas será sempre, somente, uma imitação da realidade. Explique que 

é assim que acontece com os diálogos literários.  

Nesse momento os alunos deverão formar um semicírculo e o professor lhes 

entregar uma fotocópia da crônica “Angélica” (Anexo II) de Luís Fernando Veríssimo (1983). 

Na fotocópia da crônica dada aos alunos, as falas dos personagens deve estar com uma cor 

diferente da voz do narrador. Ou seja, as falas dos personagens precisam estar de cor vermelha 

enquanto a voz do narrador de cor azul. 

 Após a leitura do texto, que se desenvolve por meio de uma subdivisão de 7 

pequenos diálogos, o professor deverá iniciar uma análise, primeiramente se atentando a 

aspectos estruturais da crônica. Iniciando a análise estrutural da crônica será explicado que é 

muito comum alguns autores, tal como Luís Fernando Veríssimo em “Angélica”, suprimirem a 

sequência fática inicial e/ou a sequência fática final, indo direto a fase transicional da sequência 

dialogal. Depois, será levantada a seguinte pergunta: – Por que vocês acham que o texto está 

dividido em duas cores?  Os alunos deverão perceber que uma cor está demarcando os diálogos 

dos personagens, enquanto a outra marca a presença do narrador. Aproveitando-se dessa 

observação inicial, mais uma vez, o professor deverá chamar a atenção para a pontuação 

empregada nas falas dos personagens, principalmente os travessões, reticências e interrogações, 

e sua importância para a organização de um texto dialogado e para uma melhor compreensão 

do enredo. Em seguida, faz-se necessário atentar para presença dos verbos “dicendi” que 

compõem os incisos e finalizar explanando os “verbos de dizer” que costumam ser mais 

utilizados nos diálogos literários. 

Visando um maior dinamismo no momento da interpretação e compreensão do 

texto, dividida os estudantes em seis grupos. O professor instruirá cada um destes a reler 

unicamente um dos diálogos que compõem as 7 subdivisões a crônica (um grupo ficará com 

duas, por serem bastante curtas) e depois solicitará que respondam as duas perguntas, listadas 

(anexo III), elaboradas especificamente sobre cada um deles. Por fim, tendo todos os grupos 

respondido suas questões, os alunos formarão um círculo no qual cada grupo deverá reler para 

todos o seu diálogo e apresentar suas respostas sobre as indagações feitas. Cada resposta poderá 

ser debatida pelos alunos e/ou comentada pelo professor. A intenção dessa atividade, e as 

perguntas foram elaboraras nesta perspectiva, é que os estudantes tenham uma primeira noção 
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de como um diálogo literário pode, a partir das falas dos personagens, também expressar 

conceitos e valores e denunciar uma série de preconceitos. 

  INTRODUÇÃO 

Dando seguimento à sequência didática, passaremos para a etapa que consiste na 

introdução do texto a ser trabalhado a partir deste momento no Caderno Pedagógico: “Racismo” 

(anexo IV) de Luís Fernando Veríssimo (1996).  

A presente etapa não deverá ultrapassar 10 minutos, pois o objetivo é simplesmente 

despertar o interesse nos estudantes pelo texto. 

 LEITURA E PRIMEIRA INTERPRETAÇÃO  

 

Finda a introdução, o professor deve distribuir fotocópias da crônica “Racismo” de 

Luís Fernando Veríssimo (1996) e realizar em voz alta a primeira leitura. Em seguida, será 

solicitado que os alunos exponham de forma oral a primeira impressão tida da crônica lida. 

Depois de ouvir alguns relatos, solicite que os alunos respondam por escrito a seguinte 

pergunta: Vocês acham que situações como as deste texto fazem parte da realidade brasileira? 

Explique. Após comentar algumas respostas, recolha as demais e aproveite a oportunidade para 

conversar com os discentes sobre a crônica, principalmente a respeito de sua característica de 

se inspirar em acontecimentos comuns do cotidiano das pessoas e sua estreita relação como o 

diálogo. Segundo Angélica Soares:  

 

Ligada ao tempo (chronós), ou melhor, ao seu tempo, a crônica o atravessa 

por ser um registro poético e muitas vezes irônico, através do que se capta o 

imaginário coletivo em suas manifestações cotidianas. Polimórfica, ela se utiliza 

afetivamente do diálogo, do monólogo, da alegoria, da confissão, da entrevista, do 

verso, da resenha, de personalidades reais, de personagens ficcionais..., afastando-se 

sempre da mera reprodução de fatos. E enquanto literatura, ela capta poeticamente o 

instante, perenizando-o. (SOARES, 2007, p. 64, grifo nosso) 

 

Sendo assim, busque demonstrar aos alunos o papel da crônica em trazer à tona, e 

questionar, algumas vezes ironicamente (como é o caso da crônica “Racismo”), valores e 

conceitos impregnados no dia-a-dia de nossa sociedade que muitas vezes passam 

desapercebidos.  
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De acordo com Antonio Candido (1984 ), em um texto intitulado A vida ao rés-do-

chão, uma das características deste gênero é que “por meio dos assuntos, da composição solta, 

do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. 

Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais 

natural. (CANDIDO, 1984, p. 5).  Com o intuito de se aproximar do mais natural da vida das 

pessoas, a sequência dialogal é uma das formas preferencialmente utilizadas por grandes 

cronistas como Rubem Braga, Fernando Sabino, Luiz Vilela e o próprio Luís Fernando 

Veríssimo. Esta relação íntima entre a oralidade e a crônica, representa por meio de textos 

dialogados, também dever ser demostrada aos alunos nesta análise do texto “Racismo” 

realizada em sala de aula.  

Ainda para Antonio Candido (1984, p. 13), “a crônica brasileira bem realizada 

participa de uma língua-geral lírica, irônica, casual, ora precisa, ora vaga, amparada por um 

diálogo rápido e certeiro”. Pretende-se então, neste momento de exposição do gênero crônica, 

demostrar como todos estes elementos se apresentam inseridos no texto dialogal em análise, e 

são fundamentais para a construção de sentido deste. Para tal, releia o texto “Racismo”, 

converse com os discentes a partir das seguintes indagações:  

4. De acordo com o seu entendimento, o texto lido reproduz ou denuncia o 

preconceito étnico-racial? 

5. Quais foram as estratégias utilizadas pelo autor do texto para denunciar o 

preconceito étnico-racial?  

Nas respostas procure, dentre todos os recursos, destacar o uso da ironia, muito 

comum nos textos de Veríssimo. Segundo Massuad Moisés: 

 

Modernamente o termo assumiu o indeciso contorno de figura de 

pensamento e palavra. De modo genérico segundo a tradição que remonta a Quitiliano 

consiste em dizer o contrário do que se pensa, mas dando- a entender. Ou nas palavras 

do autor da Institutio Oratoria (VIII, 6, 54; IX, 2, 44), a ironia é uma ilusão, 

envolvendo uma figura e um tropo, por meio da qual entendemos alguma coisa que é 

o oposto do que realmente foi dito. Estabelece um contraste entre o modo de enunciar 

o pensamento e seu conteúdo. (MOISÉS, 2009, p. 247)    

 

Assim, procure levar os estudantes a perceber como o autor pode se utilizar desta figura 

de linguagem para defender uma ideia justamente oposta do que está escrito. Como os sentidos 

construídos, por meios a ironia, ridicularizam as atitudes, palavras e pensamento do personagem 
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racista.  E como a ironia trata-se de um recurso literário tão presente em nossos diálogos 

cotidianos. 

Sugerimos que o tempo transcorrido nas etapas da introdução, leitura do texto e 

primeira interpretação seja o de uma aula de 50 minutos.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

A Etapa denominada de contextualização de ser desenvolvida de forma integrada 

com uma segunda interpretação do texto lido. Tendo como objetivo, por meio dos contextos 

que a obra traz consigo, um aprofundamento da leitura (COSSON, 2014, p. 86), a presente fase 

do projeto busca aprofundar as reflexões a respeito do preconceito étnico-racial na sociedade 

brasileira abordadas na crônica “Racismo”.  

Inicie este momento com a exibição curta-metragem “Vista minha pela” (2013), 

dirigido por Joel Zito Araújo. Invertendo os papeis historicamente ocupados por brancos e 

negros, o enredo deste curta realiza uma interessante paródia da sociedade atual. Nela os negros 

são a classe social dominante enquanto os brancos é que foram escravizados e enfrentam 

diariamente o preconceito étnico-racial. Assim, Maria, uma menina branca, filha da faxineira, 

precisa enfrentar o racismo para vencer um concurso de beleza na escola. A partir deste 

argumento de inversão, o curta nos apresenta a uma possibilidade de reflexão e debate sobre o 

preconceito étnico-racial no dia-a-dia da sociedade brasileira. O objetivo da exibição deste é 

contextualizar a problemática da discriminação pela cor da pele já abordada na crônica de 

Veríssimo. 

Após a exibição do curta, convide os alunos a formarem um círculo e faça uma 

breve explanação sobre este.  A fala do docente deverá se iniciar contando um pouco sobre a 

vida e a obra de Joel Zito de Araújo, o diretor do curta-metragem e ativista da causa negra. 

Depois, converse com os discentes sobre a estratégia, utilizada no filme, de denunciar o racismo 

por meio da inversão de papéis, e a compare a estratégia da crônica “Racismo” que denuncia a 

mesma temática por meio da ironia. Em seguida, professor, solicite que os alunos montem 5 

grupos com número igual ou próximo de componentes, reunidos desta forma os discentes 

devem responder as seguintes perguntas:   

4. Sob a ótica do preconceito étnico-racial, o que mais chamou a atenção de vocês 

no curta? 
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5. Vocês acham que as situações demostradas no filme, de maneira inversa, e da 

crônica “Racismo” acontecem realmente ainda em na sociedade brasileira? 

 

6.  Compartilhar situações de racismo ocorridas com algum de vocês, alguém de 

sua família ou algum conhecido. 

 

Durante alguns minutos de depoimentos, peça que os grupos compartilhem suas 

respostas, e encerre a aula entregando a cada grupo um papel onde estará escrito a temática 

sobre a qual este, como tarefa de casa, deverá pesquisar e construir um cartaz, ilustrado e 

explicativo, em folha de cartolina, para ser apresentado na próxima aula.  

Os temas que devem ser pesquisados estarão numerados e serão os seguintes: 

6.  Entidades e projetos em que lutem e desenvolvam projetos em defesa dos 

negros em todo o Brasil (Com pequenos depoimentos de pessoas atendidas) 

 

7. Poemas, letras de música e frases que retratem o orgulho de ser 

afrodescendente, assim como suas lutas e conquistas. 

 

8. A Pluralidade étnico-cultural no Brasil. Principalmente imagens e 

representações dos diálogos interculturais das principais etnias que formam 

a nação brasileira, chamando atenção para as contribuições dos povos 

africanos.  

 

9.  Personalidades negras que no mundo inteiro se destacaram e tem se 

destacado em diversas áreas do conhecimento e de liderança (política, artes, 

ensino, direito, etc.) 

 

10. Relato das lutas e conquistas históricas dos afrodescendentes em busca de 

seus direitos (destacar leis contra a injúria racial, de constituição dia da 

consciência negra, 10.639/03 e da implementação de cotas nas 

universidades). 
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 SEGUNDA INTERPRETAÇÃO  

Realizada na aula seguinte, mas de forma integrada a contextualização, esta etapa do 

projeto busca um maior aprofundamento da construção de sentidos na crônica “Racismo” 

estabelecendo um diálogo reflexivo com os cartazes pelos estudantes produzidos. Isto deverá 

ocorrer da seguinte forma: Primeiramente solicite que os alunos se colocassem juntos aos 

colegas com quem desenvolveram o trabalho dos cartazes.  Depois disto, cada grupo vai receber 

um papel com apenas uma pergunta relativa ao texto “Racismo”. A pergunta de cada grupo tem 

relação direta com o cartaz por ele produzido, mesmo que eles não saibam. Desta forma, por 

exemplo, o grupo que desenvolver a pesquisa e o cartaz sobre a temática número 1 recebe nesta 

atividade a pergunta número 1, o da temática número 2 fica com a pergunta número 2 e a assim 

sucessivamente. Deste modo, cada grupo debate e responde por escrito, primeiramente entre 

seus membros, uma das perguntas abaixo. 

 

6. Para algumas pessoas vivemos no Brasil em uma “democracia racial” (foi necessário 

explicar o termo para os alunos), qual personagem da crônica acredita nesta ideia? 

Expliquem como suas falas e atitudes apenas reforçam o preconceito que ele afirma 

não existir? 

 

7. No discurso do personagem branco aparecem diversas palavras e expressões com 

conotação racista. Identifique estas expressões. Conversem sobre o papel elas 

ocupam na construção do sentido crítico do texto? 

 

8. A crônica foi construída inteiramente por meio de uma sequência dialogal. O 

personagem branco em um certo momento chega a dizer que: “Aqui existe dialogo”. 

A partir do que vocês já aprenderam sobre o assunto, podemos afirmar que nesta 

crônica existe um diálogo?  Comentem sobre as diferenças entre uma sequência 

dialogal e um diálogo?  

 

9. Em determinado momento da sequência dialogal o personagem branco afirma “que 

não existe racismo no Brasil. Porque aqui o negro conhece o lugar dele”. Encontre 

nas falas deste mesmo personagem que profissões e lugares os personagens negros, 

segundo ele, deveriam ocupar na sociedade. Comente sobre esta forma de racismo. 

 



    89 

 

10. As falas do personagem negro, diversas vezes, são finalizas com reticências. O que 

isto significa? Conversem sobre como o personagem negro deveria ter se 

comportado diante das injúrias raciais sofridas. Escrevam algo sobre a relação que 

existe entre o fato do personagem negro não consegui falar e a tentativa da sociedade 

em calar os afrodescendentes por meio de uma falsa democracia racial. 

 

Após cada grupo debater e responder à questão que tem em mãos, forme um círculo 

maior, com todos os alunos, e cada grupo exporá aos demais as respostas por ele construídas. 

Ao fim de cada resposta solicite que o grupo exiba também o trabalho da cartolina por ele 

produzido e busque explicitar as relações existentes entre estes.     

É útil salientar que esta atividade foi construída com o intuito de que, ao fim de cada 

resposta, tivéssemos um cartaz ilustrando positivamente a cada temática respondida. Exemplo: 

Se a primeira pergunta fala sobre a negação do racismo feita pelos próprios racistas no Brasil, 

o cartaz correspondente a esta pergunta apresenta-nos Entidades e Projetos que lutam 

cotidianamente para pôr um fim ao racismo que muitos tentam esconder. 

Buscamos a estratégia de elaborar perguntas, cujas respostas suscitassem o debate e que 

a construção de sentidos a partir da crônica. Espera-se que ao fim desta atividade os alunos 

percebam o poder do diálogo literário em denunciar uma determinada realidade e ainda as 

contribuições, as conquistas e as formas de resistência da cultura negra no Brasil. 

 

 EXPANSÃO  

Sendo iniciada em continuidade da sequência expandida, a presente etapa do Caderno 

Literário destina-se principalmente a continuar apresentando aos alunos como a literatura, agora 

mais particularmente a literatura popular, pode atuar como um agente de desconstrução de 

preconceitos. Para tal trabalharemos o conto “De quarta pra quinta-feira” (1990) de Jackson da 

Silva Lima (anexo V). Também estaremos reforçando nesta fase, por meio da atividade 

realizada no final dela, os conhecimentos linguísticos necessários à construção de textos 

dialogados.  

Após a realização da leitura do texto, com os alunos novamente posicionados em forma 

de círculo, inicie uma análise do conto na qual chame a atenção para como a literatura pode 

desempenhar um papel de combate ao preconceito étnico-racial. Depois peça aos alunos, 
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evidenciando tudo o que aprenderam durante todo o processo do projeto desenvolvido na 

escola, em grupos, que escreveram um relato comparando os diferentes recursos literários 

utilizados nos diálogos “De quarta pra quinta-feira” e “Racismo” a fim de combater o 

preconceito étnico-racial.  

 

 AVALIAÇÃO 

Nesta última etapa, com o intuito de observarmos o aprendizado ou não de parte 

dos conteúdos apresentados neste projeto, solicite aos discentes que, em grupos, reconstruam a 

sequência dialogal da crônica “Racismo” de Luís Fernando Veríssimo (1996). Transformando-

a em um diálogo verdadeiramente, os alunos deverão utilizar os conhecimentos adquiridos para 

dar ao personagem negro argumentos para que este agora se imponha ante ao racismo do 

personagem branco, que não lhe dirigirá mais ofensas. O negro por fim deverá convencer o 

branco não só da existência de racismo no Brasil, mas da importância das conquistas, lutas e 

cultura afrodescendente.  

Cada grupo receberá uma folha que conterá apenas o início do diálogo (anexo VI), 

e desenvolverá o restante.  

Depois que todos os grupos completarem a atividade, mais uma vez em círculo, 

compartilhe a produção de cada um. 
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ANEXOS 

Anexo I 

  O Constante Diálogo 

Há tantos diálogos  

 

Diálogo com o ser amado  

                   o semelhante  

                   o diferente  

                   o indiferente  

                   o oposto  

                   o adversário  

                   o surdo-mudo  

                   o possesso  

                   o irracional  

                   o vegetal  

                   o mineral  

                   o inominado  

 

Diálogo consigo mesmo  

                   com a noite  

                   os astros  

                   os mortos  

                   as ideias  

                   o sonho  

                   o passado  

                   o mais que futuro  

 

Escolhe teu diálogo  

                           e  
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tua melhor palavra  

                         ou  

teu melhor silêncio.  

Mesmo no silêncio e com o silêncio  

dialogamos.  

 

Carlos Drummond de Andrade, in 'Discurso da Primavera' 
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Anexo II 

Angélica 

Ela é moça, branca, jeito simples.  

 - É aqui que estão precisando de uma empregada? 

 -É sim. Mas você...  

-Quero o emprego, sim, senhora. Marina fica desconfiada. 

 - Você é cozinheira?  

- De forno e fogão. O trivial e o requintado. Salgados, doces, especialidades. É só pedir. 

 –Bom, mas ...  

-Também limpo a casa, passo roupa, faço compras. É só pedir. 

 - Dorme no emprego?  

- Se a senhora quiser.  

Marina hesita. A moça abre a bolsa simples e tira uns papéis. Oferece para Marina. 

 - Minhas referências.  

- Ora, não precisa – diz Marina, pegando as referências e examinando atentamente. São 

ótimas.  

- São ótimas.  

- Sim, senhora.  

- Quando é que você quer começar? 

 - Não é melhor acertar o salário, primeiro? 

 - É verdade – diz Marina, desanimando. Pensando: Na certa vai pedir uma fortuna. 

 - Quanto é que você quer ganhar? 

 - Duzentos cruzeiros.  

- Por dia ?!  
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- Por mês.  

- Por mês?!  

Mas é muito pouco.  

- Se a senhora não aceitar...  

- Aceito! Como é o seu nome?  

-Angélica – responde a moça, angelicamente.  

 

* 

 

Quando Manoel chega em casa, dá com Angélica ao lado da porta.  

- O seu casaco?  

Ela ajuda Manoel a tirar o casaco. Manoel se deixa ajudar, apalermado.  

- O senhor costuma tomar alguma coisa antes do jantar? Um uísque? –Um uísque está 

perfeito. 

 - Quer tirar os sapatos e trocar por chinelos?  

- Han... Quero.  

- O seu cachimbo. Agora ou depois do jantar?  

Manoel está de boca aberta leva alguns minutos para se recuperar e responder: 

  - Depois, depois.  

- Vai tomar banho agora ou antes de dormir?  

(...)  

- Por quê?  

 - Conforme for, eu já preparo o seu banho.  

- Tomo banho antes de dormi, obrigado. Escute. Você é...   
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- Sua nova empregada. Angélica. 

 

* 

 

- Ela caiu do céu! – sussurra Marina, na mesa do jantar.  

 - Que jantar. Que jantar! – exclama Manoel, entusiasmado.  

– Quanto é que nós estamos pagando por esse anjo?  

 - Você não vai acreditar. Duzentos. 

 - Por dia?!  

- Por mês! Angélica entra da cozinha, trazendo a sobremesa. 

 - Mmmm – faz Manoel, olhando a sobremesa. 

 - Mmmmmmmm – faz Marina. 

 

* 

 

- Já sei – diz Marina, mais tarde, na sala. Ela é ladra.  

 - Com essa cara? Não pode ser.  

- A verdade é que as referências são ótimas.  

- Do jeito que ele cozinha, pode roubar-nos à vontade. Só sai daqui por cima do meu 

cadáver. E vai ser um cadáver gordo. Manoel apalpa a própria barriga com satisfação.  

 

* 

 

Os dois vão dá uma espiada no quarto de Angélica. Encontram a moça cerzindo meia. 
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 - Olha, se você quiser sair, dar umas voltas, tudo bem.   

- Não senhora. Prefiro ficar em casa. Não sou muito de sair.  

- Se quiser ver televisão conosco...   

- Não, senhor. Não gosto de televisão. Obrigada.  

- O que é que você gosta de fazer? Como passatempo?  

- Bom, gosto de jogar damas...  

Marina e Manoel se entreolham, enternecidos. Damas. Ela é mesmo um anjo. 

 

* 

 

Manoel e Angélica jogam damas enquanto Marina olha televisão. Angélica se oferece 

para trazer café, chá, quem sabe uns bolinhos, mas os dois não aceitam. 

 - Descanse menina – diz Manoel. – Você agora faz parte da família. É a sua vez de jogar.  

- O senhor não gosta de jogar a dinheiro, senhor Manoel?  

- Damas a dinheiro? Nunca joguei.   

- Fica muito mais divertido.  

- E como é que se joga damas a dinheiro? 

 - Mil por partida, mas 500 por diferença de pedra, dinheiro na mesa, empate dobra a 

parada.  

 

* 

 

Um mês depois. Marina e Manoel sussurram na mesa. Acabaram de comer outro jantar 

maravilhoso, mas não estavam maravilhados. Marina pergunta:   

- Quanto é que você já deve a ela?  
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- Dezesseis mil. Nunca vi ninguém jogar damas como ela. Não perde nunca!  

- Dezesseis mil?!  - Shh...  Angélica entra da cozinha com uma sobremesa monumental. 

Mesmo contra a vontade, Manoel não pode deixar de salivar.  

- Não esqueça nosso joguinho de hoje à noite, Seu Manoel – diz Angélica, alegremente. 

– Não esqueço não – diz Manoel. E, quando Angélica volta para a cozinha: - Hoje eu ganho. 

Hoje eu recupero tudo. Ela vai ver.  

Mas Angélica ganha outra vez. E não aceita cheque.  

(Luís Fernando Veríssimo)    
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Anexo III 

Perguntas destinadas ao grupo 1 

1. O texto se inicia com o seguinte enunciado: “Ela é moça, branca, jeito simples.” 

Na sua opinião, que relação esta frase pode ter com a relutância de Marina em 

acreditar ser Angélica uma boa empregada e também aceitar ganhar tão pouco. 

2. No trecho do diálogo abaixo, duas das três falas de Marina terminam com 

reticência (...). O que isto significa. 

 

- É aqui que estão precisando de uma empregada? 

 -É sim. Mas você...  

-Quero o emprego, sim, senhora. Marina fica desconfiada. 

 - Você é cozinheira?  

- De forno e fogão. O trivial e o requintado. Salgados, doces, especialidades. É só 

pedir.  

-Bom, mas ...  

-Também limpo a casa, passo roupa, faço compras. É só pedir. 

*** 

Perguntas destinadas ao grupo 2 

 

3. Por que os trechos abaixo não foram iniciados por travessão 

“Quando Manoel chega em casa, dá com Angélica ao lado da porta.”  

“Ela ajuda Manoel a tirar o casaco. Manoel se deixa ajudar, apalermado.” 

“Manoel está de boca aberta leva alguns minutos para se recuperar e responder”   

4. Por que você acha que mesmo após Angélica se comportar como a nova 

empregada, Manuel relutou em acreditar nisto. 

**** 

Perguntas destinadas ao grupo 3 
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5. No trecho: “ - Ela caiu do céu! – sussurra Marina, na mesa do jantar.” Explique 

cada um dos travessões usados. 

 

6. No trecho: 

- Por mês! Angélica entra da cozinha, trazendo a sobremesa. 

 - Mmmm – faz Manoel, olhando a sobremesa. 

- Mmmmmmmm – faz Marina. 

O que significa o Mmmm de Manoel e Mariana. Substitua o Mmmm por algo eu 

eles poderiam ter dito neste momento. 

**** 

Perguntas destinadas ao grupo 4 

 

7. No momento em que Marina desconfia ser Angélica uma ladra, Manoel logo 

responde: “Com essa cara?” Então, para pessoas como Manoel qual seria o 

estereótipo de uma ladra? 

 

8.  Na sua opinião esta frase dele pode ter uma conotação preconceituosa? Por quê? 

 

*** 

Perguntas destinadas ao grupo 5 

 

9. Na sua opinião, por que Manoel não percebe a armadilha quando angélica o chama 

para jogar apostado? 

 

10.  Encontre o erro e explique o que está errado com no uso do travessão do trecho 

abaixo: 

 

- Manoel e Angélica jogam damas enquanto Marina olha televisão. Angélica se oferece 

para trazer café, chá, quem sabe uns bolinhos, mas os dois não aceitam. 
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 - Descanse menina – diz Manoel. – Você agora faz parte da família. É a sua vez de 

jogar.  

- O senhor não gosta de jogar a dinheiro, senhor Manoel?  

*** 

Perguntas destinadas ao grupo 6 

 

11. Que mensagem o inciso “ diz Angélica alegremente” apresenta sobre o 

desenvolver da história. 

12. No trecho: “- Dezesseis mil!?” assim como em outros, aparecem dois sinais de 

pontuação ao mesmo tempo. Explique.  
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Anexo IV 

RACISMO 

                                                                                      Luís Fernando Veríssimo 

- Escuta aqui, ó criolo… 

- O que foi? 

- Você andou dizendo por aí que no Brasil existe racismo. 

- E não existe? 

- Isso é negrice sua. E eu que sempre te considerei um negro de alma branca… É, não adianta. 

Negro quando não faz na entrada… 

- Mas aqui existe racismo. 

- Existe nada. Vocês têm toda a liberdade, têm tudo o que gostam. Têm carnaval, têm futebol, 

têm melancia… E emprego é o que não falta. Lá em casa, por exemplo, estão precisando de 

empregada. Pra ser lixeiro, pra abrir buraco, ninguém se habilita. 

Agora, pra uma cachacinha e um baile estão sempre prontos. Raça de safados! E ainda se 

queixam! 

- Eu insisto, aqui tem racismo. 

- Então prova, Beiçola. Prova. Eu alguma vez te virei a cara? Naquela vez que te encontrei 

conversando com a minha irmã, não te pedi com toda a educação que não aparecesse mais na 

nossa rua? Hein, tição? Quem apanhou de toda a família foi a minha irmã. Vais dizer que nós 

temos preconceito contra branco? 

- Não, mas… 

- Eu expliquei lá em casa que você não fez por mal, que não tinha confundido a menina com 

alguma empregadoza de cabelo ruim, não, que foi só um engano porque negro é burro 

mesmo. Fui teu amigão. Isso é racismo? 

- Eu sei, mas… 
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- Onde é que está o racismo, então? Fala, Macaco. 

- É que outro dia eu quis entrar de sócio num clube e não me deixaram. 

- Bom, mas pera um pouquinho. Aí também já é demais. Vocês não têm clubes de vocês? Vão 

querer entrar nos nossos também? Pera um pouquinho. 

- Mas isso é racismo. 

- Racismo coisa nenhuma! Racismo é quando a gente faz diferença entre as pessoas por causa 

da cor da pele, como nos Estados Unidos. É uma coisa completamente diferente. Nós estamos 

falando do crioléu começar a freqüentar clube de branco, assim sem mais nem menos. Nadar 

na mesma piscina e tudo. 

- Sim, mas… 

- Não senhor. Eu, por acaso, quero entrar nos clubes de vocês? Deus me livre. 

- Pois é, mas… 

- Não, tem paciência. Eu não faço diferença entre negro e branco, pra mim é tudo igual. 

Agora, eles lá e eu aqui. Quer dizer, há um limite. 

- Pois então. O … 

- Você precisa aprender qual é o seu lugar, só isso. 

- Mas… 

- E digo mais. É por isso que não existe racismo no Brasil. Porque aqui o negro conhece o 

lugar dele. 

- É, mas… 

- E enquanto o negro conhecer o lugar dele, nunca vai haver racismo no Brasil. Está 

entendendo? Nunca. Aqui existe o diálogo. 

- Sim, mas… 

 



    105 

 

 

- E agora chega, você está ficando impertinente. Bate um samba aí que é isso que tu faz bem. 
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Anexo V 

DE QUARTA PRA QUINTA-FEIRA 

(...) 

- Uma beleza, meu compadre. Eu gostei muito. Já vi que o preto Antonho Silvino é um 

homem de linha, bem diferente do outro. 

- Antes de fechar a mala, Zé Vicente fez um elogio rasgado à minha pessoa. Disse que eu 

era um moço muito distinto, de futuro garantido, pois gostava da poesia e sabia dar valor à 

leitura. Deixe ele, que eu nem conhecia as primeiras letras do abecê. Depois tocou a ripa nos 

unhas-de-fome, uns pestes sem valimento nenhum, peidam fogo pra não comprar a miséria de 

um abano. Raça ordinária de gente canguinha, tem a coragem de chamar doigitém meu dinheiro, 

cajarana ou pitomba – de minha fruta, tromba de elefante- pirulito, e urubu-rei- meu louro de 

estimação. E tome lenha nos mãos-de figa, tome lenha, botou os ditos mais baixo de que os 

cachorro da rua. 

Como despedida, tornou a se dirigir a mim, novamente elogiando, quem comprou o livro 

como eu, merecia um cheiro gostoso de menina nova, e a cambada de imprestáveis, que não 

comprou nada, essa ia receber na boca um beijo catarrento da mãe de calô-de-figo. Foi bonito 

demais Pepeu. O pretinho tinha queda pro negócio. Tutano pra dar e vender. Garrei os livros e 

vim pra casa, arisco. Uma vontade doida de aprender a ler. Quebrei a cabeça, quebrei, mas eu 

aprendi, com a ajuda de Deus e do Frei Inocêncio. Cheguei até a gatafunhar uns versinhos no 

papel. Cantar um desafio, não, que a minha sustança era pouca. Ah! Vez em quando eu magino 

e penso no segredo da poesia. Cada um tem a sua opinião, mas ninguém sabe o mistério que ela 

é. Pra meu uso, eu também tenho cá minha teoria sobre o assunto. 

- Eu acho que você já me falou uma vez, mas eu queria ouvir de novo. A comparação é 

bem feita. 

 - Eu comparo a cabeça de um cantador uma olaria superfina, cheia de fôrma 

desempenhada. Todo verso tem a sua forminha certa. Na hora da cantoria, o repentista pega 

uma palavrinha boba, vai juntando com outra, faz uma mistura fina, passa na peneira do juízo, 

já o fogo da inspiração aceso, depois joga a massa apurada na fôrma e põe no forno do improviso 

pra cozinhar. Obra de um segundo, a danada da rima tá no ponto. É só abrir a boca e o verso 

voa quente, aprumado. Sai prontinho da ideia, escorrega de guela abaixo e vai bater na alma da 
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assistência. Tenho comigo, a poesia é um dom que Deus dá, só o dono aproveita. Quando morre 

a poesia morre com ele. É um desperdício o poeta ter que morrer. Me contaram, e eu lhe conto, 

na hora derradeira de Inácio, que a comadre Morte se apresentou nos pés da cama, ele fez uma 

joia de verso tão bonito perdoando a malvadeza dela, mas tão bonito que a Pelada sentiu na 

mão tremer a foice e vacilou no golpe pela primeira vez. Ela só matou Catingueira porque tinha 

que matar, essa era a sua obrigação, as viu o poeta morto, nesse dia teve pena e chorou de 

remorso, arrependida. 

Diz o povo que Jesus é fã de uma boa cantoria, mas de improviso feito na hora. Nada de 

balaio pronto. Inácio da Catingueira quando entregou a alma a Deus, teve no céu recepção de 

rei. A pedido de Jesus, tudo que é raça de cantador defunto tava de viola empunho para 

menagear a chegada do bamba. Em vida dele, bastava fazer um versinho de nada, pra ninguém 

se lembrar da cor, nem que ele era escravo de Mané Luiz. Botou muito branco orgulhoso no 

chinelo. Romano da Mãe- d’Àgua foi um do tais. Eta desafio das seiscentas! Oito dias 

encangados os dois no batente da sonora, cada pé de verso da bicanca. A mágoa que me 

acompanha na vida é não ter assistido uma pelejona dessa. Só de falar me deu água na boca. 

Ah! Quem me dera! 

- Homem, hoje você tá inspirado, só falta mesmo uma viola na mão.  

- Se é por dentro isso eu dou conta. Faço cada verso de papoco, que eu mesmo fico besta 

de ver. Mas o diabo é parir a obra, aí a língua a língua se engancha e o verso fica preso na 

garganta, atravessado, como espinha de peixe. Da goela pra lá me considero um assombro de 

voz, mas da goela pra cá eu perco até pra um bacurau. Nunca deixei de gosta do repente, apenas 

pus a viola de lado. Quando é que eu ia emparelhar com Chico Lino no rojão do galope ou do 

martelo. Nunca. É o que eu tinha feito. 

- Me desculpe, Vitorino, uma belezura de assunto desse eu obrigado a me retirar. Tenho 

um trato com Gustavo pra tocaiar umas paquinhas, logo mais. Sou forçado ir agora. Me 

desculpe, viu? Amanhã a gente continua. 

- Pode ir, rapaz. Acerto é acerto. Você vai e eu fico por aqui. A fresquinha tá boa. Vou 

demorar mais um pouco. Tou até meio inspirado, como você me disse. A poesia tá batendo na 

janela do pensamento. É, se eu tivesse uma violinha, e a bandida da voz escapulisse da garganta, 

eu garanto que enchia o baú da noite com versos e toadas de primeira. Mas me conformo, a 
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sorte não é pra quem quer. Boa noite, Pepeu. Nossa Senhora da Boa Hora acompanhe vocês 

dois. 

Pepeu se foi encapotado nas dobras frias da noite. Vitorino ergueu para o alto os olhos 

luarentos, procurando, na imensidão, a sombra luminosa de Deus. Como nos tempos de menino. 

E lembrou-se da velha adivinhação: o céu, a lua e as estrelas. O firmamento ainda era a mesma 

toalha azul que não se dobra, e a lua clara, também, o mesmo queijo de ouro que não se parte. 

Mas as estrelas... já não conseguia vê-las como uma fortuna que não se conta. As estrelas, agora, 

pareciam velas acesas na sentinela da noite, alumiando a consciência dos homens. As 

estrelas...eram os olhos vigilantes de Deus.                 
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  Anexo VI 

  Atividade 

 

1 . Em grupo, dê continuidade ao diálogo abaixo: 

   

          - Escuta aqui, ó crioulo...   

           - O que foi? Primeiramente bom dia! Pois assim é que fazem as pessoas educadas. 

Depois respeite a minha cor e a história dela e se você se dirigir a mim com mais algum 

xingamento deste chamo a força policial e de acordo com artigo 140, parágrafo 3º, do Código 

Penal você irá preso por injuria racial e como vê tenho várias testemunhas.  

           O homem branco arregalou os olhos e passou a se policiar nos xingamentos, mas 

decidiu dar continuidade a conversa. 

          - Você andou dizendo por aí que no Brasil existe racismo. 

          - E não existe? Aqui no Brasil... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


