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RESUMO – Este trabalho mostra como foi desenvolvida uma sequência didática que discute a 
representação das mulheres por meio de textos e imagens nos blogs. Para tanto, as atividades foram 
embasadas nos estudos feministas (AUAD (2003), LOURO, (2003)) e nas questões de 
multiletramento (ROJO). A justificativa se baseia na inserção que a mídia blog pode ter no espaço da 
sala de aula como ferramenta de letramento crítico. O objetivo principal dessa apresentação é 
mostrar como foi desenvolvida uma sequência para estimular a capacidade de reflexão crítica a 
respeito do texto visual nos/as alunos/as. O resultado desse trabalho propiciou o espaço para os/as 
alunos/as repensarem as imagens e textos que carregam algum tipo de preconceito. Conclui-se que a 
elaboração de uma sequência didática confere autonomia ao/a professor/a, pois ele/a busca atingir as 
reais necessidades dos/as alunos/as ao mesmo tempo em que exerce o seu papel: formar cidadãos e 
cidadãs críticos/as. Esse trabalho faz parte de uma das pesquisas desenvolvidas pelo NUREGS - 
Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade. 
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Introdução 
 
Ao considerarmos que o assunto acerca das relações de gênero está cada vez mais tendo 

espaço nos meios de comunicação, acreditamos que a educação compõe uma das esferas 
influenciadas pelos impactos. A preocupação em formar alunos/as críticos/as nos mobiliza a tratar 
primeiramente da formação do/a professor/a. 

Essa formação precisa estar pautada na autonomia do/a professor/a em direcionar os temas 
que surgem durante as aulas. Tal habilidade pode se desenvolver, principalmente, por meio da 
escolha do material didático, pois é ele que norteará os conteúdos exigidos no projeto pedagógico. 

Contudo, não é somente o ensino do conteúdo proposto por esse plano anual que efetivará 
a criticidade do/a aluno/a. É muito mais do que ensinar o modo como as palavras se dispõem num 
texto, ou a que tipo ele pertence. A tentativa de desenvolver a capacidade crítica do/a aluno/a emerge 
a partir do momento em que o/a professor/a usufrui de textos autênticos que circulam nos meios 
comunicativos. 

Por essa razão, a proposta desse trabalho é desenvolver uma sequência didática que utilize 
o gênero blog, pois o letramento digital do/a aluno/a possibilita uma imensa troca de informações. 
Além disso, auxilia na educação de como manusear reflexivamente as ferramentas que a tecnologia 
oferece. 

Não obstante, a utilização do gênero blog procura enfocar num determinado tema devido ao 
seu caráter amplo de informação. Assim, optamos por focar nas questões de gênero mulher, pois 
entendemos o espaço escolar como um dos primeiros meios em que as manifestações relacionadas 
à identificação sexual e de gênero ocorrem. 

 Para dar suporte à realização desta proposta, o trabalho teve como suporte teórico para a 
pesquisa os documentos oficiais de língua portuguesa, os Parâmetros Curriculares Nacionais - LP 
(1998), as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná - LP (2008) e as Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio - LP (2006), bem como Bakhtin (2000), Marcushi (2005), Dolz, Noverraz, 
Schnewly (2004), Ferreira (2008), Santos, Cristóvão (2012) dentre outros. 

  Este resumo expandido se divide da seguinte forma: em primeiro lugar trazemos os 
objetivos do trabalho; em segundo lugar explicamos a metodologia do trabalho desenvolvido; em 
terceiro lugar, apresentamos os resultados; e, após trazemos nossas conclusões. 

 
 
Objetivos 

 

 Propiciar a participação de todos/as no espaço digital;  

 Aprimorar a habilidade crítica dos/as alunos/as em relação à imensa quantidade de textos 
que circulam nas mídias. 

 Discutir a respeito das representações das mulheres nos blogs a partir dos textos propostos 
em sala, com os temas de violência, equiparação dos direitos, dia internacional da mulher. 

 Proporcionar aos alunos e às alunas a reflexão sobre o impacto social que o assunto 
abordado representa. 

 
 

Metodologia 
 
 A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida a partir do que elencam Dolz, 

Noverraz, Schneuwly (2004), como se pode ver na figura 
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1:

 
 
Os autores explanam o procedimento da sequência didática, a qual possui: apresentação da 

situação, em que se descreve a tarefa que os alunos deverão apresentar; primeira produção; 
módulos, os quais são constituídos por várias atividades; e a produção final, em que o aluno põe em 
prática os conhecimentos adquiridos, medindo, juntamente com o professor, os progressos 
alcançados. Considerando os objetivos desse trabalho apresentamos a seguir como elaboramos as 
atividades da sequência didática com o gênero blog e o tema relações de gênero. 
       

Atividade 1:  

           Apresentar aos alunos e às alunas o gênero a ser trabalhado: “blog”. Explicar que o objetivo 
das atividades ao longo de quatro aulas é ter publicações online da turma contendo a opinião de cada 
um sobre a opressão feminina. O blog estará disponível na Internet e será divulgado por meio de 
outras redes sociais.  
           Conversar com os alunos sobre o que eles conhecem sobre o gênero, se possuem ou leem 
com frequência algum blog. O objetivo dessa primeira aula é aproximar a turma do gênero, bem como 
conhecer o nível de interesse que eles têm por blogs. Isso se dará num semicírculo, e o/a professor/a 
utilizará as perguntas da primeira atividade. Acima de tudo, cabe ao/a professor/a esclarecer que 
esse exercício objetiva aprimorar a capacidade crítica dos/as alunos/as em relação às questões de 
gênero. Desse modo, cada um/a terá uma opinião e é preciso reconhecer essa heterogeneidade na 
sala de aula.  
 
Atividade 2:  
           Nessa atividade, o/a professor/a dividirá a turma em três grupos: grupo de discussão; grupo de 
postagem e grupo de comentários. Depois, um texto será apresentado para a leitura ser feita. 
Todos/as estarão integrados na discussão, porém o grupo pertencente a essa categoria trará suas 
considerações e os pontos mais marcantes da leitura.  
  
Atividade 3:  
           Na atividade três, o grupo da postagem ficará responsável por fazer a publicação de um texto 
resultante das discussões da sala de aula. Cabe ao/a professor/a auxiliar nessa atividade, pois antes 
de tudo é preciso explicar como a postagem se configura. Antes de o texto ser publicado, ele será 
revisado pelo/a professor/a, a fim de esclarecer possíveis dúvidas. Alertar que se o texto original for 
disponibilizado no blog, é extremamente importante que a referência, informada na aula, esteja no 
final da postagem. 
             
Atividade 4:  
           Considerando que o grupo da postagem já tenha exercido o seu encargo, essa atividade 
refere-se ao grupo comentário. Ele ficará responsável por adicionar informações relativas à melhor 
compreensão do texto publicado. Na seção dos “comentários” haverá a liberdade para elogiar e 
criticar aspectos textuais que possam prejudicar as ideias defendidas no texto.  
 
Atividade 5:  
           Após o desempenho online de todos os grupos, essa atividade busca considerar a experiência 
de cada aluno/a no seu grupo. É o momento para esclarecer dúvidas, compartilhar ideias e, 
principalmente, definir-se nos grupos, pois a partir dessa atividade, as questões de gênero serão 
apresentadas e cada aluno/a precisa se estar ciente de sua função e de suas exigências. Haverá 
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modificações, se necessárias, desde que os grupos estejam com o número bem dividido de 
integrantes, para evitar sobrecarga. 
 
Atividade 6:  

Assim, um texto sobre violência contra a mulher é apresentado. Em seguida, a leitura e as 
discussões sobre ele são desenvolvidas com a ajuda do/a professor/a. Após isso, um texto sobre o 
dia da mulher, em que informa a conexão entre esse dia e a luta feminista. Faz-se a leitura e a 
discussão sobre ele também, afinal a proposta dessa atividade é unir as informações sobre violência 
contra a mulher e a luta das operárias têxteis que foram homenageadas. 
                      
Atividade 7:  
           Recomeçam as atividades. O grupo da discussão tentará nortear as perguntas e reflexões, 
enquanto faz suas anotações. Todos/as participam: seja perguntando, respondendo ou apontando 
trechos relevantes do(s) texto(s). Essas anotações serão entregues ao grupo postagem para 
formularem o texto. 
 
Atividade 8:  

Já com o texto pronto, o grupo de postagem faz a entrega para a supervisão do/a professor/a. 
Assim que o texto estiver corrigido, ele precisa ser publicado, cabendo ao grupo dos comentários 
fazer suas considerações. 
 
Atividade 9:  
           Essa aula busca trazer as considerações finais sobre as discussões, publicações e 
comentários que cada grupo desenvolveu. Questioná-los a respeito dessas experiências e sanar 
possíveis dúvidas. Depois disso, o processo de divulgação por meio das mídias acontece, 
objetivando a interação de outros sujeitos sobre os temas tratados. 
 

 
 

Resultados 
 
A produção de uma sequência didática que une mídia e sociedade ainda precisa ser 

encarada como um desafio. Afinal, ainda que existam atividades e recomendações para o/a 
professor/a, a sua aplicabilidade estará diretamente ligada ao contexto, à realidade. Por essa razão, 
destacamos que buscar maneiras de inserir os/as alunos/as nas atividades que pedem o uso da 
tecnologia, muitas vezes, pode exigir uma maior reflexão do/a professor/a. 

Contudo, é preciso considerar que os/as alunos/as precisam estar se familiarizando com as 
ferramentas tecnológicas, tal como o computador, pois é um requisito que vem sendo cada vez mais 
valorizado no mercado de trabalho. Invariavelmente, o uso da tecnologia possibilita ao aluno e à 
aluna atuar como cidadão e cidadã letrada digitalmente, capaz de ampliar seus conhecimentos 
acerca de si mesmo. 

Embora essa sequência didática não tenha sido aplicada, suas atividades foram embasadas 
em outros estudos desenvolvidos em sala de aula. Essa sequência foi elaborada juntamente com os 
demais participantes do Geplis - Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Identidades Sociais 
e é resultado do projeto de extensão do ano de 2013 orientado pela Profª Dra. Aparecida de Jesus 
Ferreira.  

 
 

Conclusões 
 

 Pela consideração referente ao blog para “o desenvolvimento de sujeitos leitores, pensou-se 
também nos novos processos de leitura requeridas pelo uso das novas tecnologias” (SILVA, 2006, 
s/p.). Assim, as leituras selecionadas abordaram temas como violência contra a mulher, equiparação 
dos direitos entre homens e mulheres e o dia da mulher. 
           Desse modo, por meio do próprio conhecimento de mundo dos/as alunos/as, esses textos 
adquirem maior criticidade na medida em que são escritos e comentados. O processo estaria ligado 
ao texto proposto pelo/a professor/a, o que supostamente é um elemento que levanta reflexões, que, 
posteriormente, serão pensadas no formato de composição textual. Esse exercício aprimora tanto a 
capacidade crítica dos/as alunos, quanto a habilidade de elaborar um texto argumentativo no espaço 
midiático. 
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A elaboração da sequência didática também confere autonomia ao/a professor/a, pois ele 
pode optar por atividades que estimulem a participação efetiva dos/as alunos/as. Assim, esse 
processo de repensar a aplicabilidade dos materiais didáticos, tal como a sua organização e contexto, 
auxilia na formação profissional, além de aproximar a realidade dos/as alunos/as com o espaço 
escolar.  
 
Referências 
 
AUAD, Daniela. Educação para a democracia e co-educação: apontamentos a partir da categoria 
gênero. REVISTA USP, São Paulo, n. 56, p. 136-143, dezembro/fevereiro 2002-2003.  
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
DOLZ, J. NOVERRAZ, M. SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: 
apresentação de um procedimento.  São Paulo. Mercado de Letras, 2004. p. 95-128. 
FERREIRA, Aparecida de Jesus. Formação de Professores de Línguas: Gêneros Textuais em 
Práticas Sociais – Diversidade e Cidadania Cascavel, Pr: Unioeste, 2008. 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação – Uma perspectiva pós-estruturalista. 6ª 
edição. Ed. Vozes. 2003. P.179 
MARCUSCHI, A. L. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: Gêneros textuais e ensino. 
Ângela Paiva Dionísio, Anna Rachel Machado, Maria Auxiliadora Bezerra (org) 4 ed. p. 19-35. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2005. 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica. Paraná, 2008.  
SANTOS, Lucas Moreira dos Anjos. CRISTOVÃO, Vera Lúcia Lopes.  “Who am I as a teacher?”: 
processos argumentativos na educação inicial do professor de Língua Inglesa por meio de blogs. 
Fórum Linguístico, Florianópolis, v. 9, n. 3, p. 230-238, jul./set. 2012. 
SILVA, N. R. da. Práticas de leitura: a utilização do blog em sala de aula. Texto Digital, Florianópolis, 
ano 2, n. 2, Dezembro 2006. 


