
TEMA DA AULA
Este é o nome da sua 
aula. Elabore-o 
pensando em 
compartilhá-lo com 
os alunos no início 
da atividade.

Tema da aula:
Interpretando o 

discurso de ódio no 
gênero meme



INTRODUÇÃO
Neste componente 
da aula, você deve 
trazer tarefas para 
preparar os 
estudantes, para 
estabelecer uma 
memória ativa sobre 
os processos de 
ensino e 
aprendizagem etc.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DISCURSO DE ÓDIO 
ou PREGUIÇA?

DEFINIÇÃO Nº 1: 
Aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. 
(HOUAISS, 2009)

TRISTEZA, DISCURSO DE ÓDIO ou LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO?

DEFINIÇÃO Nº 2: 
Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites 
que lhe faculta a lei. (HOUAISS, 2009)

(HOUAISS,  Antônio.  Dicionário  Houaiss  da  Língua  Portuguesa.  Rio 
de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. Versão 3.0. 1 CD-ROM.)



DESENVOLVIMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
estudo, manipulação, 
reflexão a respeito do 
objeto de 
conhecimento bem 
como sua aplicação.

Se o discurso de ódio pode ser entendido como 
uma desmedida antipatia a algo ou alguém, este 
meme (lado esquerdo) contém discurso de ódio? 
Por quê?

MARTINS, Miguel. Bancados por autoridades e políticos, os discursos 
de ódio prosperam. Carta Capital. Disponível em: < 
https://www.cartacapital.com.br/revista/935/bancados-por-autoridade
s-e-politicos-os-discursos-de-odio-prosperam >. Acesso em 17 ago. 
2018.

O deputado federal Major 
Olímpio superou-se: 
publicou em sua rede 
social um “placar dos 
presídios”, contrapondo 
as 56 mortes em Manaus 
às mais de 30 em 
Roraima.(MARTINS, 2018)



DESENVOLVIMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
estudo, manipulação, 
reflexão a respeito do 
objeto de 
conhecimento bem 
como sua aplicação.

De que forma os botões de reação e de 
compartilhamento podem indicar que o meme 
com discurso de ódio foi amplamente divulgado 
pela internet?

MARTINS, Miguel. Bancados por autoridades e políticos, os discursos 
de ódio prosperam. Carta Capital. Disponível em: < 
https://www.cartacapital.com.br/revista/935/bancados-por-autoridade
s-e-politicos-os-discursos-de-odio-prosperam >. Acesso em 17 ago. 
2018.



FECHAMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
tanto obter 
informações sobre o 
resultado da tarefa, os 
processos envolvidos, 
bem como a 
antecipação dos 
próximos passos.

Equipe 1:

O que podemos entender como discurso de ódio?

Equipe 2:

Qual o perigo em curtir ou compartilhar memes com discurso de ódio 
nas redes sociais?




