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AUTORA
Beth Cardoso, como ela mesma 

afirma, é toda “misturada”. Sua árvore 
genealógica é composta de africanos, 
italianos, portugueses, franceses, es-
panhóis e indígenas. Assim, ninguém 
melhor do que ela para discutir em 
suas obras questões sobre a diversida-
de cultural. 

Além de ter essa genealogia tão di-
versa, Beth passou, desde que nasceu, 
por regiões diferentes do Brasil: Minas 
Gerais, Rio de Janeiro para, hoje, mo-
rar em São Paulo. Por isso tem tantos 
elementos para escrever sobre esco-
las diferentes, amigos que vêm e vão, 
aceitação de grupos, como ocorre na 
sua obra Todo mundo é misturado.

Além de escritora, ela é professo-
ra doutora do Programa de Estudos 
Pós-graduados em Literatura e Crítica 

AUTOR  

E OBRA

O PRAZER 

DE LER

Literária da PUC-SP, lecionando e pes-
quisando sobre Literatura Infantil e Ju-
venil e Teoria do Romance. Além disso, 
foi finalista do Prêmio AEILIJ (Associa-
ção de Escritores e Ilustradores de Li-
teratura Infantil e Juvenil) na categoria 
Texto Literário Juvenil.

OBRA
O enredo da obra Todo mundo é 

misturado corresponde muito bem ao 
título, já que a história apresenta ques-
tões sobre o contato entre pessoas 
de culturas diferentes, dentro do am-
biente escolar, e sobre o quanto essa 
“mistura” proporciona reflexões sobre 
questões humanas como rejeição, soli-
dão, amizade, compaixão, união fami-
liar, preconceito etc. A história trata da 
relação de amizade entre Pablo, boli-
viano, e Júlia, paulistana. Ele é o novo 
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AUTOR  

E OBRA

O PRAZER 

DE LER

aluno da classe de Júlia, que busca 
aceitação social dentro da escola. 

Curiosa, Júlia logo quer saber mais 
sobre Pablo, mas seus colegas de clas-
se não têm uma opinião tão favorável 
sobre o novo aluno. Uma série de mal-
-entendidos e palavras trocadas em 
português e espanhol armam um ce-
nário nada amigável para Pablo. Aliás, 
a questão linguística é crucial na obra, 
pois gera uma série de conflitos entre 
os personagens. Nessas circunstân-
cias, Júlia é a única pessoa que procura 
ajudar o novo amigo. 

O tema central da obra é a luta de 
Júlia para fazer com que todos enten-
dam que, no fundo, somos todos mis-
turados, ou seja, somos seres humanos 
com os mesmos medos, inseguranças, 
e esperamos de qualquer ambiente 
social – seja escola, clube, família – o 
respeito pela diversidade cultural. Nes-
se percurso, a riqueza da cultura boli-
viana se harmoniza com a brasileira, 
comprovando que há coisas que nos 
diferenciam sim, mas há muitas mais 
que nos aproximam. 

Assim, a narrativa de Todo mundo é 
misturado reúne diversos elementos 
que possibilitam total identificação 
por parte dos alunos de 6o e 7o anos, 
além de levá-los a refletir sobre ques-
tões relevantes em seu meio social, 
como preconceitos e intolerância.

Propostas de atividades
Este manual apresenta propostas 

de atividades que enriquecerão a lei-
tura dos alunos, contemplando com-
petências tanto de Língua Portuguesa 

quanto de outras áreas das ciências 
humanas.

Antes da leitura da obra, partindo 
da biografia da autora, sugere-se que 
cada aluno escreva uma autobiogra-
fia, a fim de sensibilizar a turma para 
uma das temáticas da obra, a identi-
dade cultural de cada indivíduo. É in-
teressante propor conversas durante 
a leitura sobre os diversos aspectos 
abordados na narrativa, que são mui-
to próximos à realidade dos alunos: 
bullying e violência nas escolas; pre-
conceito linguístico; papel do profes-
sor etc. Após a leitura, propõe-se que 
os alunos escrevam um manifesto em 
defesa do personagem Pablo, adap-
tado ao contexto escolar da turma. 
Como trabalho interdisciplinar de Lín-
gua Portuguesa e História, os alunos 
podem escrever uma redação sobre 
a exploração do trabalho nas oficinas 
têxteis no Brasil, como é o caso de 
membros da família de Pablo. 

Essas e outras propostas serão deta-
lhadas a seguir para garantir o melhor 
aproveitamento de todos os conteúdos.
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Gênero literário:
Conto, crônica, novela, teatro, texto 

da tradição popular

Temas:
O mundo natural e social /  
Família, amigos e escola /  

Encontros com a diferença 
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Preparando a leitura
Língua Portuguesa

As sugestões de estudo da obra 
Todo mundo é misturado poderão se 
desdobrar em várias aulas, contri-
buindo para a qualidade da leitura do 
livro. Além disso, algumas estratégias 
utilizadas nessas preliminares serão 
retomadas durante e depois da lei-
tura, como forma de sistematizá-las e 
aprimorá-las. 

Apresente a capa do livro aos alu-
nos. O ideal é que todos tenham a 
obra em mãos. Peça para levantarem 
hipóteses sobre os elementos visuais 
retratados nela: o espaço físico (qual 
seria?), a postura de todas as figuras 
na parte superior e as cores selecio-
nadas. A sombra faz com que todos se 
misturem; compare essas duas cenas 
e levante hipóteses. Faça-os observar 
os diferentes usos de cor: no segundo 
plano, as figuras misturadas estão co-
loridas; no primeiro, as figuras estão 
numa cor só.

Além disso, formule questões a par-
tir do título da obra, ou seja, o que ele 
sugere: seres humanos misturados? 
Culturas misturadas? Famílias mistu-
radas? E indague sobre os conflitos e 
possíveis ganhos delas decorrentes.

Em seguida, na lousa, junto com os 
alunos, elabore dois mapas conceituais 
sobre as análises feitas sobre a capa 
do livro e sobre o título. Deixe esses 
mapas expostos em sala de aula para 
que, depois da leitura, os estudantes 
reflitam sobre as hipóteses levantadas 
nesse início de trabalho.

Em outra aula, peça para um aluno 
ler a biografia da autora. Depois des-
sa leitura, chame a atenção para a 
estrutura desse tipo de texto e para 
os dados característicos de uma bio-
grafia. Como tarefa de casa, peça para 
eles traçarem sua árvore genealógi-
ca, indicando também a procedência 
dos membros da família. Para isso, 
apresente-lhes alguns modelos como 
exemplo. Sugira que nessa árvore se-
jam incluídas as ascendências de cada 
membro da família e as bandeiras dos 
respectivos países ou estados, confor-
me o caso. Tarefas prontas, proponha 
que cada aluno escreva uma autobio-
grafia. Depois de concluídas, peça-lhes 
que troquem os trabalhos para revisão 
gramatical e avaliação quanto à coe-
rência textual. Depois de tudo corrigi-
do e reescrito, que tal expor os textos 
em forma de varal na sala de aula? 

Organize também, como trabalho 
final, gravações em que cada aluno 
reconte sua biografia. Esta atividade 
trabalha a oralidade, exercita a trans-
posição de textos para linguagens di-
ferentes, além de iniciar os alunos no 
planejamento e produção de vídeos. 
Estipule o tempo máximo de 2 a 3 mi-
nutos para cada vídeo. Por fim, sugeri-
mos que se exibam todas as biografias 
em uma ou duas aulas. Essa atividade 
sensibilizará a turma para a leitura da 
obra, que trata da diversidade cultural.

(EF69LP38) Organizar os dados e 
informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando 

em conta o contexto de produção, o 

ORIENTAÇÕES

PARA LÍNGUA

PORTUGUESA
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tempo disponível, as características 
do gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e tecnologias 
que serão utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando também 
elementos paralinguísticos e cinésicos 

e proceder à exposição oral de 
resultados de estudos e pesquisas, 

no tempo determinado, a partir 
do planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da leitura ou 
fala espontânea. 

Numa próxima etapa, que tal pro-
por uma pesquisa em jornais, revis-
tas, internet, livros sobre a Bolívia e 
sua cultura: informações históricas do 
país (colonização, independência, per-
das territoriais); gastronomia; pontos 
turísticos; economia; religião; língua; 
vestuário etc. 

Peça aos alunos para montarem as 
apresentações em seminários organi-
zados em Powerpoint, cartazes, víde-
os, exposição oral. Os cartazes ficarão 
expostos no corredor das salas de aula 
para consultas durante a etapa da lei-
tura da obra. 

Lendo o livro

(EF69LP34) Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os objetivos 
de leitura, produzir marginálias (ou 

tomar notas em outro suporte), 
sínteses organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha do texto 
lido (com ou sem comentário/análise), 

mapa conceitual, dependendo do que 
for mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 
do texto, a sistematização de 

conteúdos e informações e um 
posicionamento frente aos textos, se 

esse for o caso.

Antes de iniciar a leitura da obra, 
leia para a turma sua sinopse. Depois 
disso, promova momentos de leitura 
individual e coletiva. É importante que 
grande parte dos alunos faça a leitura 
em voz alta, prestando atenção no rit-
mo, entonação, pausas etc. 

Os alunos podem fazer um levan-
tamento das expressões em espa-
nhol que aparecem na narrativa. 
Essa coleta servirá para a elabora-
ção, em sala de aula, de um quadro 
sinóptico. Sugere-se que esse qua-
dro tenha o formato do mapa da Bo-
lívia e espaço para que se escrevam 
as expressões linguísticas que apa-
recerão durante a leitura. 

A cada aula, um aluno diferente 
pode registrar as expressões e pala-
vras selecionadas por ele em sua leitu-
ra. O registro pode ser feito em tiras de 
papel, com a tradução em português, 
de forma que fiquem em destaque no 
quadro. Assim, os alunos diariamente 
revisitarão esse conteúdo.

A cada parte da obra lida, é neces-
sário abrir espaço de discussão para 
captar as impressões da turma. Assim, 
além da leitura e da elaboração do 
quadro sinóptico, monte um painel 
com uma lista de temas possíveis que 
o livro sugere. 
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ORIENTAÇÕES

PARA LÍNGUA

PORTUGUESA

Recortes temáticos possíveis para 
o painel: amizade; a importância da 
escola na nossa vida; oficinas de cos-
tura dos bolivianos; a importância da 
família e dos idosos; diversidade cul-
tural; bullying nas escolas; preconceito 
linguístico; os falsos cognatos: uma 
questão linguística importante; vio-
lência nas escolas; papel do professor; 
influências culturais portuguesa e afri-
cana no Brasil; as causas da emigração 
para outros países.

Após a  leitura

Ao finalizar a leitura da obra, é im-
portante propor à turma estratégias 

de produção textual que envolvam gê-
neros variados. Nessa etapa, este ma-
nual sugere duas linhas diferentes de 
produção de texto: uma que estimule 
reflexões sobre questões sociais, outra 
que sirva de estímulo à criatividade 
dos alunos. 

Proponha aos alunos que escrevam 
um relato ficcional imaginando como 
se comportariam num país estrangei-
ro cuja língua não dominassem. Para 
isso, peça que cada um escolha um 
país pelo qual tenha interesse, pes-
quise sobre ele e pense: Como eu me 
comunicaria? Como pediria comida? 
Como utilizaria transporte público? 
Como faria amigos? Essa atividade 
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ORIENTAÇÕES

PARA LÍNGUA

PORTUGUESA

propicia uma maior identificação dos 
alunos com a vivência do persona-
gem e lhes dá elementos para a escri-
ta do relato. 

Depois disso, peça que façam a re-
visão desses textos, observando a or-
ganização de parágrafos, escolha do 
vocabulário, uso de conectivos que 
colaboram para a coesão e clareza. Por 
fim, alguns alunos podem ler em voz 
alta seus trabalhos.

(EF69LP15) Apresentar argumentos 
e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na 
participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos. 
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir 
com a busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de interesse da 

turma e/ou de relevância social. 
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar 

textos reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a vida 

escolar ou da comunidade, justificando 
pontos de vista, reivindicações e 

detalhando propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas etc.), 

levando em conta seu contexto de 
produção e as características dos 

gêneros em questão. 

Proponha aos alunos que escrevam 
um manifesto em defesa de Pablo, 
recomendando que todos acolham 
o novo colega de forma adequada. 
Para isso, peça que releiam as “boas-
-vindas” de Pablo, na página 14, refli-
tam e rascunhem como seria o ideal 

de boas-vindas, visto que, na história, 
os alunos não acolheram o recém-
-chegado muito bem. Ajude a turma a 
elaborar o manifesto, adaptando-o ao 
seu contexto escolar. 

O passo seguinte é montar grupos 
de até quatro alunos, para que sele-
cionem o manifesto preferido. Este 
será transcrito em um cartaz com 
imagens ou ilustrações pertinentes 
ao tema, para ser exposto na entrada 
da escola e servir de boas-vindas aos 
novos alunos.

(EF69LP14) Formular perguntas 
e decompor, com a ajuda dos 

colegas e dos professores, tema/
questão polêmica, explicações e 

ou argumentos relativos ao objeto 
de discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados que 
permitam analisar partes da questão e 

compartilhá-los com a turma. 
(EF69LP16) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do relatar, tais 

como notícias (pirâmide invertida 
no impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos no 
digital, que também pode contar 

com imagens de vários tipos, vídeos, 
gravações de áudio etc.), da ordem 

do argumentar, tais como artigos de 
opinião e editorial (contextualização, 

defesa de tese/opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e contextualização do 
entrevistado e do tema, estrutura 

pergunta e resposta etc. 
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Com base nas informações das pági-
nas 52 e 53, sugira aos alunos que es-
crevam uma notícia sobre a briga que 
aconteceu na escola de Júlia e Pablo. 
A correção desse trabalho também 
pode ser feita pelos próprios alunos, 
que revisam a reportagem do colega. 
Depois disso, em duplas ou trios, eles 
podem complementar o conteúdo 
das notícias. Além das reportagens, 
sugere-se a feitura de cartazes com o 
tema BRIGAS NUNCA MAIS, para se-
rem expostos no pátio da escola como 
companha para reduzir os conflitos es-
colares.

Numa próxima aula, organize a trans-
missão de vídeos sobre preconceito, 
igualdade e gentileza, para estimular 
uma discussão sobre a importância do 
respeito entre as pessoas que convi-
vem em um mesmo espaço social.

Na página 23 da obra, Pablo cita as 
oficinas de costura onde bolivianos 
trabalham aqui no Brasil, como é o 
caso de sua família. Peça como tarefa 
de casa que cada aluno pesquise, à 
maneira de um jornalista, sobre essa 
questão e escreva uma reportagem 
com o tema: a exploração do trabalho 
nas indústrias têxteis brasileiras. Con-
cluídas as reportagens, os alunos de-
verão trocá-las com os colegas, a fim 
de que se faça a revisão gramatical e 
uma leitura crítica, atentando-se à coe-
são e coerência, buscando dar dicas de 
como aprimorar os trabalhos. 

Oriente os alunos com os seguintes 
checklists, que devem ser escritos na 
lousa para conferência coletiva: 

Para a autocorreção gramatical: 
acentuação, ortografia, uso da letra 
maiúscula e minúscula, letra legível, 
uso do parágrafo, variedade vocabu-
lar. Para a autocorreção do conteúdo 
do texto: fidelidade ao tema, tese e 
estrutura do artigo de opinião, para-
grafação com as pistas linguísticas or-
ganizacionais (“em primeiro/segundo/
terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito 
de outro modo”, “isto é”, “por exemplo”) 
argumentação, conclusão, clareza e 
coerência das informações.

Depois dessa checagem, peça para 
cada aluno refazer seu texto. Em se-
guida, proponha uma discussão cole-
tiva desse problema, em que os alunos 
apresentem possíveis soluções. Por 
fim, organize uma exposição de repor-
tagens num painel no corredor das sa-
las para partilhar as informações com a 
comunidade escolar.
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ATIVIDADES

INTERDISCIPLINARES

9

Área de Ciências Humanas

A sugestão é organizar rodadas de 
seminários por área de conhecimento, 
para que todos os grupos de trabalho 
compartilhem informações relativas a 
diferentes disciplinas. 

O assunto que norteará esses semi-
nários será: AS ESCOLAS. Cada grupo 
ficará responsável por um dos países 
citados na obra e deverá apresentar 
o contexto histórico, social e cultural 
do país no qual as escolas estão inse-
ridas. Por exemplo, o sistema de ensi-
no da Bolívia, línguas faladas no país, 
diversidade étnico-cultural, principais 
religiões e manifestações culturais etc.

Depois da apresentação de todos 
os seminários, estabeleça uma discus-
são coletiva em que se comparem os 
modelos das escolas estudadas com 
a brasileira. Depois disso, cada grupo 
poderá montar um infográfico dos 

modelos de escola estudados que 
transmita o essencial do conteúdo. 

O resultado dos trabalhos pode ser 
apresentado oralmente, com o apoio 
de painéis informativos ilustrados e 
vídeos que podem ser publicados no 
Youtube. 

História e Língua Portuguesa

(EF07HI15) Discutir o conceito de 
escravidão moderna e suas distinções 
em relação ao escravismo antigo e à 

servidão medieval.

Para dar mais consistência à redação 
sobre a exploração do trabalho nas ofi-
cinas têxteis no Brasil, sugerida ante-
riormente, propõe-se que a atividade 
seja feita em parceria com a disciplina 
de História. 
REFERÊNCIA: BRASIL, Ministério da Educação. Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC. Brasília, DF, 2017.
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