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Apresentação

Prezado(a) Estudante:

Você, agora, está cursando o Ensino Médio. É uma nova etapa de estudos 
e, com ela, você conclui a Educação Básica. Serão três anos de uma caminhada 
que pode ser decisiva para a sua vida e para a vida de cada um de seus colegas. 
O nosso grande desejo é que você chegue ao fi nal com sucesso!

Sucesso na escola signifi ca aprender pra valer. É aprendendo pra valer 
que você poderá iniciar outras caminhadas muito importantes.  Você poderá 
entrar para a Universidade, e também terá muito mais chances de se qualifi car 
para ingressar no mundo do trabalho. Além de tudo, é muito legal aprender!  É 
certo que exige esforço, mas vale a pena.

Nesta caminhada rumo ao sucesso no Ensino Médio, uma questão é 
essencial: Ler bem. Daí veio a idéia deste projeto. Este material foi preparado 
para permitir que você aprimore as suas competências e possa ser considerado 
um bom leitor. Leia com atenção todos os textos, discuta suas idéias, responda 
as questões, estimule os seus amigos e amigas. Cada um de seus professores 
vai estar junto para apoiá-lo(a). Conte com eles.

Contamos com a disposição de todos vocês. Para aprender precisamos 
estar dispostos. Portanto, a palavra de ordem é: “Primeiro, Aprender! – Ler bem 
para aprender pra valer”.

Um grande abraço!

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 31 e 32
Texto-base: E-mails

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Ao ler o texto De volta ao grunhido, você viu a opinião de Luís Fernando 
Veríssimo sobre a comunicação pela Internet. De forma humorística, o autor compara 
a linguagem da comunicação pela Internet, pela concisão e praticidade, com a 
linguagem do homem das cavernas. 

Um dos tipos de comunicação pela Internet é a mensagem eletrônica ou e-mail. 
Você costuma trocar e-mails com alguém? Acha que essas características apontadas 
pelo autor estão presentes nos e-mails? 
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Comunicando-se por e-mail

Leia os textos 1, 2, 3 e 4 a seguir:

Texto 1
De: xxxxxxxxx@uol.com.br
Para: xxxxxxxxx@yahoo.com.br
Data: 13/04/2008 12:58
Assunto: Música

Aí vai a música.
abraço:
H

Texto 2
De: xxxxxxxxx@yahoo.com.br 
Para: xxxxxxxxx@uol.com.br 
Data: 13/04/2008 19:40
Assunto: Re: Música
> H, ouvi a música e achei belíssima. Senti a impressão de que estava num fes
> tival. Parabenize-o por mim. Espero que ele não se contente em deixa´-la 
> restrita a nossa província. Deve alçar voos altissimos.
>                 Abraços,
>                                    M  L

Texto 3
De: xxxxxxxxx@hotmail.com
Para: xxxxxxxxx@uol.com.br 
Data: 31/03/2008 00:02
Assunto: Olá
Professora, não entrei em contato. porque estava correndo muito. Tive de 

ir a Belém novamente. Minha apresentação tá marcada para o dia 8 abril. Sei 
q não tá boa , mas foi o melhor q deu pra fazer. Sei q a banca vai me comer 
viva, mas tem nada não. Aprendo para a dissertação. vou enviar meu projeto, 
já identifi quei um monte de erro. Gostaria das suas considerações ,queria que 
fosse crítica, pois a professora M disse q não tinha lido ainda muita coisa sobre 
Ariel. Se tiver tempo pode fazer isso para mim.

Um bjão

Texto 4
São Carlos, 4 de dezembro de 1996
Caros E. e V.!
Recebemos as fotos que vocês mandaram, fi caram excelentes, gostamos 

muito da lembrança. Eu tardiamente estou retornando esta carta com notícias 
daqui e também com fotos, não fi caram tão boas mas dá para guardar de 
lembrança.

___________________________________________________________
Aproveito a oportunidade para desejar a vocês um bom fi nal de ano e um 

promissor ano de 97.
Abraços
J.B.R.
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1. Como você deve ter percebido, os textos 1, 2 e 3 são e-mails; o de número 
4 é um fragmento de uma carta.

Compare os dois tipos de cabeçalho (o dos e-mails e o da carta) e 
responda:

a.  Qual deles oferece informações mais detalhadas quanto ao tempo?

_____________________________________________________________

b.  Qual deles oferece informações mais detalhadas quanto ao espaço?

_____________________________________________________________

c.   Você acha que essa diferença entre os tipos de informação (temporal/
espacial) tem alguma relação com o tipo de postagem (correio eletrônico/
correio tradicional)? 

Para responder a essa questão, refl ita: 

Quando você envia um e-mail espera que ele chegue de imediato ou, por 
exemplo, no dia seguinte?

Quando você envia uma carta pelo correio, pensa que ela será entregue de 
imediato ou depois de pelo menos um dia?

Para abrir sua caixa eletrônica, você deve obrigatoriamente estar em 
casa?

Para receber correspondência enviada pelo correio, é importante seu 
endereço real?

Discuta essa questão com o(a)s colegas e o(a) professor(a).

2. Atente agora para o texto 1. 

a.  Em “Aí vai a música”, você sabe a qual música o(a) remetente se refere 
quando usa a expressão a música? 

b.  Por que você sente difi culdade de descobrir de qual música se trata? O 
que falta para que você consiga descobrir?

c.  Você acha que o destinatário também fi cou confuso ao receber a 
mensagem?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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d.  Qual a explicação mais provável para essa questão: o remetente teria cometido 
um erro? Não teria fornecido as informações necessárias para que o 
destinatário entendesse a mensagem? Ou ele (o remetente) já partilharia 
com o destinatário um conhecimento sobre a música em foco?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Considere agora a mensagem 2. 

a.  Qual a relação entre essa mensagem e a de número 1? Que pistas, no 
cabeçalho, indicam essa relação? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.  E no corpo do texto, você encontra outras pistas? Quais?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Atente para o início da mensagem: ouvi a música e achei belíssima. 

a.  De que música se trata? Você acha que é a mesma citada na mensagem 
1? Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Considere o trecho: 

“Parabenize-o por mim. Espero que ele não se contente em deixá-la restrita 
a nossa província.”

Observe as formas pronominais em negrito o, ele e la. A que ou a quem 
essas formas se referem?

Atente para o sentido global do texto e refl ita: 
M L recomenda que H parabenize quem? Trata-se de alguém citado antes 

ou não?
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Por que esse alguém mereceria parabéns? 

Conclua:

a.  Os pronomes o e ele se referem a (ou substituem)
_____________________________________________________________

b.  O pronome “la” se refere a (ou substitui)
_____________________________________________________________

5.2 Indique, no texto, as pistas que justifi cam suas respostas.

5.3 Você acha que descobrir os referentes (elementos aos quais as palavras 
se referem) foi importante para a compreensão da mensagem? 

6. Depois de ler o texto 2, você fi cou sabendo um pouco mais sobre a música 
de que falam o(a)s autores(as) das duas mensagens. 

6.1 Assinale as suposições que se podem fazer sobre a música em foco, a 
partir da leitura das duas mensagens:

a.  (    ) Foi enviada por H para M L, através de e-mail, 
b.  (    ) Trata de uma temática regional;
c.  (    ) Foi composta por alguém do convívio de H;
d.  (    ) Já foi apresentada em um festival;
e.  (    ) É da autoria de uma pessoa do sexo masculino.

6.2 Justifi que suas respostas, mostrando, nos textos, pistas que as 
comprovem.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6.3 Discuta suas respostas com o(a)s colegas e o(a) professor(a).

7. Como você deve ter percebido, as mensagens 1 e 2 somente fazem sentido 
se forem lidas na ordem em que foram enviadas, porque uma complementa 

a outra. Quanto a esse aspecto, elas parecem fazer parte de uma conversa, não 
é? 

Observe agora a mensagem 3. 

a.  Um aspecto que chama a atenção nesse novo texto é o da linguagem. 
Quanto a esse aspecto, que diferenças você observa entre esta 
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mensagem e as duas primeiras? Há formas abreviadas? Quais? Há 
expressões mais comumente encontradas na linguagem falada no dia-
a-dia? Quais?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

b.  Entre esses dois grupos de expressões, qual é mais característico dos 
textos que circulam pela Internet? Por quê?  

c.  Você conhece algum outro recurso usado com essa fi nalidade?
d.  Atente para os interlocutores da mensagem. 
  Recorrendo ao texto, tente descobrir os seguintes dados:
  - o sexo e a profi ssão do(a) remetente;
  - o sexo e a profi ssão do(a) destinatário(a);
e.  Que as pistas você usou para descobrir essas informações?
f.  Como você pôde ver, a mensagem foi enviada por uma aluna para uma 

professora. Considerando a linguagem usada pela aluna, você acha 
que ela tem convivência frequente com essa professora? Justifi que sua 
resposta. 

g.  Converse com o(a)s colegas e o(a) professor(a) sobre essa relação entre 
o modo de vida dos falantes e a linguagem usada por eles. 

8. Ao desenvolver esta atividade de leitura, você esteve em contato com 
algumas das características dos e-mails. Ao ler as mensagens, você deve 

ter percebido que, além de dependerem do veículo (o computador), os textos 
dependem também de quem se comunica com quem, das intenções comunicativas 
dos interlocutores, do grau de conhecimento que eles compartilham etc.

Você acha, então, que o e-mail é um gênero que apresenta características 
bem defi nidas?

Discuta essa questão com o(a)s colegas e o(a) professor(a). 

Curiosidade sobre o e-mail:
- A expressão e-mail corresponde à abreviatura de correio eletrônico em 

inglês: electronic mail. Você percebeu que o nome do correio passou depois a 
ser usado para designar a própria mensagem?

Mais curiosidades:
-Nos endereços eletrônicos, como os que você viu no texto 3, xxxxxxxxx@

hotmail.com;  xxxxxxxxx@uol.com.br, 
- A primeira parte (substituída, nos exemplos, por xxxxxxxxx, corresponde 

ao nome da pessoa dona do endereço;
- O símbolo @ (arroba) signifi ca at = em (em inglês);
- Após o símbolo, vem o nome do provedor. No primeiro dos endereços 

acima, o provedor é o hotmail, no segundo é o uol. 
- O termo com signifi ca que o provedor é comercial.
- No segundo endereço, você ainda vê br, o que indica que o provedor é 

um site brasileiro.



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 33 e 34
Texto-base: Miniconto

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Você já deve ter percebido ao longo dessas aulas que a leitura é imprescindível na vida de 
todos nós. Trata-se de uma atividade necessária ao desenvolvimento do nosso pensamento, 
das nossas refl exões, das nossas críticas, do nosso conhecimento do mundo, enfi m, do nosso 
conhecimento acerca de nós mesmos, que somos parte integrante desse mundo. E o conhecimento 
da vida social em todos os seus aspectos é pré-requisito para a formação de cidadãos na 
sociedade moderna e democrática. Portanto, leitura, muita leitura! 

O texto da aula de hoje é um conto de tamanho reduzido, o qual denominamos MINICONTO 
ou MICRONARRATIVA. Esse gênero textual apresenta as seguintes características: é um texto 
conciso, com palavras cuidadosamente escolhidas para dizer muito em poucas linhas, 
retratando aspectos da vida social.  Podemos citar como exemplo os célebres minicontos 
“Quando acordou o dinossauro ainda estava lá”, do guatemalteco Augusto Monterroso, e “Vende-
se: sapatos de bebê, sem uso”, do estadunidense Ernest Hemingway. No Brasil o livro “Ah, é?”, de 
Dalton Trevisan, é considerado o ponto de partida do miniconto no seu formato contemporâneo. 
Destacam – se ainda Luiz Ruffato e João Gilberto Noll. Outra dica: Procure ler o livro “Os cem 
menores contos do século”, publicado, em 2004, no qual Marcelino Freire desafi ou cem escritores 
a produzirem contos com no máximo 50 letras.

Agora desafi amos você a interpretar o miniconto intitulado “O pião”, de Franz Kafka, escritor 
tcheco, nascido em Praga, em 1883. Kafka é autor de O Processo, O Castelo e A Metamorfose, 
para citar as mais importantes de suas obras. Para Kafka, “Um livro deve ser o machado que 
quebra o mar gelado em nós”.

O miniconto em estudo chama a atenção para dois modos de nos relacionarmos com as 
coisas: o modo lúdico, o brincar e a brincadeira, atividades portadoras de um universo de sentidos, 
que propicia à criança quando brinca  estabelecer um vínculo com o mundo da cultura,  e o modo 
teórico, ligado à atividade intelectual. Este último modo está presente na fi gura do fi lósofo, alguém 
que está constantemente à procura do conhecimento.  Daí a palavra “fi losofi a”, que signifi ca amigo 
do saber, amor ao saber. Por ser uma forma de amor, a fi losofi a, além de ser uma atividade 
intelectual, envolve também nossa capacidade de sentir, de nos emocionar.  Com base, pois, 
nesses elementos, procure fazer uma interpretação do texto a seguir, respondendo às questões 
propostas.
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O pião

Um fi lósofo costumava circular onde brincavam crianças. E se via um menino 
que tinha um pião já fi cava à espreita. Mal o pião começava a rodar, o 
fi lósofo o perseguia com a intenção de agarrá-lo. Não o preocupava que as 

crianças fi zessem o maior barulho e tentassem impedi-lo de entrar na brincadeira; 
se ele pegava o pião enquanto este ainda girava, fi cava feliz, mas só por um 
instante, depois atirava-o ao chão e ia embora. Na verdade, acreditava que o 
conhecimento de qualquer insignifi cância, por exemplo, o de um pião que girava, 
era sufi ciente ao conhecimento do geral. Por isso não se ocupava dos grandes 
problemas — era algo que lhe parecia antieconômico. Se a menor de todas as 
ninharias fosse realmente conhecida, então tudo estava conhecido; sendo assim 
só se ocupava do pião rodando. E sempre que se realizavam preparativos para 
fazer o pião girar, ele tinha esperança de que agora ia conseguir; e se o pião 
girava, a esperança se transformava em certeza enquanto corria até perder o 
fôlego atrás dele. Mas quando depois retinha na mão o estúpido pedaço de 
madeira, ele se sentia mal e a gritaria das crianças — que ele até então não 
havia escutado e agora de repente penetrava nos seus ouvidos — afugentava-o 
dali e ele cambaleava como um pião lançado com um golpe sem jeito da fi eira. 

Questões

1. Como sabemos, o jogo do pião é uma brincadeira antiga e popular, apreciada 
tanto por crianças como por adultos, e se encaixa no grupo de jogos de 

rua. Você já participou dessa brincadeira? Ou de outras do tipo? Conte-nos sua 
experiência.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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2. No texto em estudo, o fi lósofo observa um grupo de crianças que se 
ocupavam de jogar pião. Por que essa brincadeira chamava a atenção do 

fi lósofo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
  
       

3. E as crianças, como estas encaravam o jogo do pião? Justifi que sua 
resposta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Como você pode perceber, o interesse do fi lósofo e o das crianças pelo jogo 
do pião eram diferentes. O que o pião representava para o fi lósofo? E para 

as crianças?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
 

5. Escreva F ou V, conforme as relações que se estabelecem entre o fi lósofo 
e o pião e entre as crianças e o pião.

a. (    ) O pião é apenas um brinquedo para o fi lósofo.

b. (    ) O pião é objeto de investigação para as crianças.

c. (    ) Para as crianças, o pião é um brinquedo muito divertido.

d. (    ) Para o fi lósofo, o pião é um objeto do conhecimento.

 

6. De que modo o fi lósofo tentava conhecer o pião, parando-o ou deixando-o 
em movimento? Fundamente sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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7. O fi lósofo atingiu o seu objetivo? Fundamente sua resposta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

8. O fi lósofo acreditava que o conhecimento de qualquer insignifi cância, por 
exemplo, o de um pião que girava, era sufi ciente ao conhecimento do geral. 

De acordo com o texto, o fi lósofo estava correto? Justifi que sua resposta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. “Se a menor de todas as ninharias fosse realmente conhecida, então tudo 
estava conhecido”.  Tente interpretar essa passagem, levando em conta o 

texto na sua totalidade.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. O texto em sua totalidade dá a entender que:

(    ) O conhecimento das coisas não é tarefa fácil.
(    ) O conhecimento de qualquer coisa é tarefa muito fácil.
(    ) Somente os grandes problemas merecem ser conhecidos.
(    ) O conhecimento dos grandes problemas é que é  tarefa difícil.



Caderno da aluna
e do aluno

Aula 35
Texto-base: Algoritmo

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Esta aula traz um tipo de texto que tem um nome meio diferente: algoritmo. 
Embora pareça complicado, esse tipo de texto é bem simples e lógico, além de ter 
aplicações práticas no  dia-a-dia das empresas em geral. 
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Utilizando algoritmos

Vamos simular a seguinte situação, para entender melhor nosso algoritmo. 
Em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente, ao fi nal da 
linha de montagem, é submetido a um rigoroso controle de qualidade, que 
mede o desvio percentual (D) de seu desempenho em relação a um padrão 
ideal. Imagine que você é um funcionário encarregado de imprimir as etiquetas 
e etiquetar os produtos conforme a informação de desvio (D) que a medição 
lhe envia. O fl uxograma ou algoritmo a seguir descreve, passo a passo, os 
procedimentos que você deverá executar para imprimir e colar uma etiqueta em 
cada componente testado, classifi cando-o de acordo com o resultado do teste:

Os símbolos usados no fl uxograma têm os seguintes signifi cados:

As abreviações e inequações utilizadas no algoritmo são as seguintes:
“Entrar D” signifi ca “Entrar com o desvio”.
“D > 5,0% ?” signifi ca “O desvio é maior do que 5,0% ?”
“D > 3,0% ?” signifi ca “O desvio é maior do que 3,0% ?”
“D > 1,0% ?” signifi ca “O desvio é maior do que 1,0% ?”
Vamos então “dialogar” com o algoritmo acima. Por exemplo, se o desvio 

de um determinado produto for de 4,0%, que etiqueta ele receberá? Primeiro 
você vai responder a pergunta: “D > 5,0% ?”. Como é menor, a resposta é “Não”, 
e o fl uxo segue para a direita. Depois você responde: “D > 3,0% ?”. Aí, a resposta 
é “Sim”, e nesse caso você vai escolher uma etiqueta amarela e vai escrever “3ª. 
Classe”. Seguindo a linha para a direita, você vai até o trapézio “Imprimir selo”, 
e termina sua tarefa. Viu como é fácil?

Exercícios:

1. Agindo da mesma maneira acima, verifi que que tipo de etiqueta serão 
recebidos os componentes que vierem com os seguintes desvios (diga a 

cor da etiqueta e o que vem escrito nela):
a) Desvio: 0,5% Cor:____________ Inscrição na etiqueta:_________

b) Desvio: 2,0% Cor: ____________ Inscrição na etiqueta:_________

c) Desvio: 5,0% Cor: ____________ Inscrição na etiqueta:_________

d) Desvio: 7,0% Cor: ____________ Inscrição na etiqueta:_________
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2. Agora você vai construir um fl uxograma para o algoritmo das notas de uma 
escola. Para a apuração das notas dos alunos, o professor vai usar dois 

valores de entrada: a nota das avaliações parciais (AP) e a nota da Avaliação 
Final (AF). Ele então vai calcular a média anual entre as duas notas: MA = 
[(AP+AF) : 2 ]. Se a média do aluno for inferior a 4, o aluno estará reprovado. Se 
estiver entre 4 e 6,9, o aluno deverá fazer recuperação. Se for de sete para cima, 
ele estará aprovado. No caso da recuperação, se a média aritmética entre a 
nota da prova de recuperação (NR) e a média anual (MA) for igual ou superior a 
cinco, ele estará aprovado. Caso contrário, será reprovado. Ao fi nal, o professor 
deverá lançar no sistema a nota do aluno. Agora, mãos à obra. Procure utilizar 
os mesmos símbolos empregados no algoritmo desta aula.



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 36 e 37
Texto-base: 

Crônica humorística

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),
    
A aula de hoje inclui no rol de suas leituras uma crônica, mais especifi camente 

uma crônica humorística ou uma crônica-piada, uma categoria narrativo-jornalística 
muito cultivada na imprensa escrita. Quem ainda não se deu o prazer de ler Fernando 
Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Luís Fernando Veríssimo, Jô Soares, 
José Simão e tantos outros, que nos têm proporcionado momentos de descontração, 
com suas piadas, brincadeiras e ironia, levando-nos ao riso e à crítica? Prepare-se, 
então, para dar boas gargalhadas, após a leitura de umas da mais belas realizações 
no gênero. Trata-se do texto “Chatear e encher”, de Paulo Mendes Campos. Essa 
crônica, como as demais de sua autoria, traz como traços estilísticos do autor: 
linguagem concisa, estrutura narrativa bem amarrada e desfecho surpreendente. 
Confi ra a engenhosidade do escritor, lendo outras crônicas suas, como:  “O médico e 
o monstro”, “Coração materno” e “O risadinha”. Agora, olhos ao texto.  
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Crônica humorística
                                                              

       
Um amigo meu me ensina a diferença entre “chatear “e “encher”. Chatear é 
assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade.

— Alô! Quer chamar por favor o Valdemar?
— Aqui não tem nenhum Valdemar.
Daí a alguns minutos você liga de novo:
— O Valdemar, por obséquio.
— Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar.
Mas não é do número tal?
— É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar.
Mais cinco minutos você liga o mesmo número:
— Por favor, o Valdemar já chegou?
— Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar 

nunca trabalhou aqui?
— Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí.
— Não chateia.
Daí a dez minutos, liga de novo.
— Escuta uma coisa! O Valdemar não deixou pelo menos um recado?
O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas 

impublicáveis.
Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos, faça 

nova ligação:
— Alô! Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para 

mim?
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Questões

1. Você, leitor, já vivenciou alguma situação em que sentiu prazer de perturbar 
a vida alheia? Conte-nos, então.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Se você não teve ainda a oportunidade de encher a paciência de alguém, 
tente se colocar na posição de quem faz os telefonemas ao escritório. Que 

sentimentos você experimentou? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Que sentimentos você expressaria, se assumisse o papel do funcionário 
que atende aos telefones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Com base em suas considerações, leitor, podemos conduzir a nossa 
discussão para o sentido moral da crônica. Qual o seu pensamento a respeito 

de quem ocupa o tempo passando trote? Você aprova ou condena atitudes como 
esta? Argumente suas considerações.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Além do conteúdo moral da crônica, é interessante verifi car aspectos formais 
do texto, atentando para o modo como essa crônica foi construída. Do início 

ao fi nal do texto, mantém-se uma tensão. Em que consiste essa tensão?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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6. Em que momento do texto a tensão chega ao fi m? Procure descobrir de que 
modo se dá a fi nalização da tensão.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. Como você já percebeu, a crônica em estudo é humorística, provoca o riso. 
Procure descobrir em que reside a graça desse texto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Como você justifi caria a presença do narrador no texto? Que papel ele 
desempenha?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. A linguagem do texto é própria do discurso oral, coloquial.  Que palavras e 
expressões presentes no texto denotam essa modalidade de linguagem?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Para fi nalizar, qual a diferença entre chatear e encher?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 38 e 39
Texto-base: Questões de 

múltipla escolha

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Tendo como base algumas questões do ENEM, uma avaliação do ensino médio 
muito prestigiado atualmente, vamos tentar verifi car na prática como uma leitura atenta 
pode nos ajudar a resolver questões aparentemente não muito fáceis. Discuta com 
seus colegas as questões seguintes e tente resolvê-las com leitura e conhecimentos 
básicos. 

Após cada questão, colocamos algumas dicas que irão ajudá-lo em sua tarefa.
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Resolvendo questões do ENEM

1. O jardim de caminhos que se bifurcam
(....) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos 

fi cavam na sombra. Um me perguntou: O senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? 
Sem aguardar resposta, outro disse: A casa fi ca longe daqui, mas o senhor não 
se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do 
caminho dobrar à esquerda.

(Adaptado. Borges, J. Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1997. p.96.)

Quanto à cena descrita acima, considere que
I - o sol nasce à direita dos meninos;
II - o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas 

encruzilhadas até a casa.

Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos sentidos:

(A) oeste, sul e leste.
(B) leste, sul e oeste.
(C) oeste, norte e leste.
(D) leste, norte e oeste.
(E) leste, norte e sul.

Dicas: desenhe uma rosa dos ventos (norte-sul-leste-oeste) e responda à 
única questão que requer um conhecimento prévio: em que ponto cardeal nasce 
o sol? Desenhe então um pequeno sol no ponto cardeal que corresponde à 
alvorada. A partir daí, siga as pegadas do personagem da narrativa e descubra 
a ordem dos pontos cardeais que ele percorreu para seguir o caminho indicado 
pelos meninos.

2.
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Dicas: comece pelo Gráfi co II, e procure descobrir em qual faixa de pH 
sobrevive o maior número de espécies. Depois é só olhar no Gráfi co I qual 
ambiente aquático mantém seu pH próximo da faixa constatada no Gráfi co I. Eis 
aí a resposta.

3.

A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre:

(A) relações pessoais e o avanço tecnológico.

(B) inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos.

(C) inclusão digital e a modernização das empresas

(D) economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado.

(E) revolução informática e a exclusão digital.

Dicas: o personagem que telefonou assustou-se com o fato de um ser 
humano ter atendido a ligação, o que para ele é sinônimo de atraso nas empresas. 
Lembre-se de que uma contradição, que é o que a questão pede para você 
identifi car, é uma falta de lógica nas relações entre ideias. Procure determinar 
que falta de lógica é essa, e entre que ideias, e teremos aí a contradição.

4. As dimensões continentais do Brasil são objeto de refl exões expressas em 
diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema:

“(....) Que importa que uns falem mole descansado
Que os cariocas arranhem os erres na garganta
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais?
Que tem se o quinhentos réis meridional
Vira cinco tostões do Rio pro Norte?
Junto formamos este assombro de misérias e grandezas,
Brasil, nome de vegetal! (....)”
(Mário de Andrade. Poesias completas. 6. ed. São Paulo: Martins Editora, 

1980.)
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O texto poético ora reproduzido trata das diferenças brasileiras no âmbito

(A) étnico e religioso.

(B) linguístico e econômico.

(C) racial e folclórico.

(D) histórico e geográfi co.

(E) literário e popular.

Dicas: cariocas são os brasileiros nascidos no Rio de Janeiro; capixabas os 
nascidos no Espírito Santo e paroaras (ou paraenses) os nascidos no Pará. Os 
três primeiros versos falam sobre maneiras diferentes do brasileiro se expressar. 
O adjetivo meridional é o mesmo que sulista. Nos dois versos seguintes há 
referências a dinheiro, e na conclusão, o poeta exalta as grandezas e as misérias 
do Brasil, que são proporcionais. Ao fi nal, ele se refere ao fato de que o nome de 
nosso país foi-lhe dado por causa da árvore Pau-Brasil. Agora é por sua conta.

5. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de 
símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os 

ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. 
Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte 
evolução do ideograma , que signifi ca cavalo e em que estão representados 
cabeça, cascos e cauda do animal.

Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que 
poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta.

Dicas: o que você tem que fazer é acompanhar a evolução do desenho, da 
forma mais primitiva, a qual se parece mais com o objeto representado, à forma 
mais estilizada, que se afasta da representação mais direta.
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6. Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) — objeto que pode ser dividido 
em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, 

criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais — 
objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo 
de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido 
por meio dos seguintes passos:

1.  comece com um triângulo equilátero (fi gura 1);
2.  construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do 

lado do triângulo anterior e faça três cópias;
3.  posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice 

comum com um dos vértices de cada um dos outros dois triângulos, 
conforme ilustra a fi gura 2;

4.  repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos 
obtidos no passo 3 (fi gura 3).

De acordo com o procedimento descrito, a fi gura 4 da sequência apresentada 
acima é

Dicas: aqui, basta você prestar bastante atenção em quantos triângulos um 
triângulo é transformado na passagem de cada passo do processo.



Caderno da aluna
e do aluno

Aula 40
Texto-base: Tirinha

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Você já percebeu que, na leitura, nós usamos sempre os conhecimentos que 
adquirimos antes, nos livros e fora deles, para compreendermos os textos? Que tal 
usar um pouco de seu conhecimento para desenvolver esta atividade? 
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Tirinha

Você é capaz de adivinhar de onde foi extraído o diálogo a seguir? 
Leia-o com atenção e procure descobrir.

- Pelaí, Mônica! Vamos lesolver nossas difelenças dum jeito inteligente!
- Tudo bem, mas como?
- Que tal com um tabuleilo de xadlez?

1. Quem são os personagens do diálogo? 

2. Como você descobriu de qual Mônica se trata? Como percebeu quem é o 
outro personagem?

3. O que faltou para que você pudesse compreender claramente a história?

4. Leia agora a história contextualizada, que está na tirinha de Maurício de 
Sousa:

a. Então? Foi possível compreender melhor a história? 

b. Levando em conta o conhecimento que se tem sobre os personagens, 
esse desfecho corresponde ao esperado? Você imaginou um outro desfecho? 

c. De que forma as gravuras o(a) ajudaram na compreensão da história?

d. Observe que, no primeiro e no último quadrinho, não há balões com 
a fala dos personagens. Observando as gravuras, podemos inferir o que os 
personagens estão fazendo e/ou sentindo, não é? 

Torne mais explícita a história, criando balões para esses dois quadrinhos. 

e. Compare sua criação à dos colegas e discuta com eles e com o(a) 
professor(a) a adequação dos novos balões. Reformule-os, se necessário.
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5. Você deve ter percebido que as gravuras desempenham um papel 
fundamental na compreensão dos quadrinhos. O que acontece quando não 

se conta com as ilustrações? De que maneira essa falta pode ser suprida?

Leia agora a mesma história, contada em uma narrativa sem ilustrações:

Certo dia, Mônica estava, como de costume, correndo atrás do 
Cebolinha, tentando bater nele com seu famoso coelho Sansão. No meio 
da perseguição, Cebolinha parou, de repente, e, virando-se para sua 
perseguidora, falou:

— Pelaí, Mônica! Vamos lesolver nossas difelenças dum jeito 
inteligente!

Mônica, que no início parecia estar achando estranha a atitude de 
Cebolinha, resolveu discutir a proposta. 

— Tudo bem! Como?
Cebolinha sugeriu:
— Que tal com um tabuleilo de xadlez?
Mônica aceitou prontamente a sugestão. Só que, ao invés de resolver 

as divergências disputando um jogo de xadrez, como imaginara Cebolinha, 
passou a persegui-lo usando o tabuleiro como arma, no lugar do tradicional 
coelho Sansão.

a.  Além da voz dos personagens Mônica e Cebolinha, há, na narrativa, 
alguma outra? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

b.  De que maneira está marcada, formalmente, no texto, a diferença entre a 
voz dos personagens e a do narrador?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

c. Pense na função que desempenha a voz do narrador. Que relação você 
vê entre essa função e a que é desempenhada pelas gravuras?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 41 e 42
Texto-base: Regras de etiqueta

Língua 
Portuguesa

Caro(a) aluno(a),

 O gênero “regra de etiqueta” representa uma ação de linguagem voltada 
para uma prática de valores e costumes socioculturais, envolvendo o respeito ao 
“outro” e à coletividade. Adotar as relações interpessoais, nesse sentido, representa 
uma forma de exercício da cidadania, na medida em que um bem individual institui 
seu uso requerido por princípios de caráter social. Veja o que podemos fazer em 
relação ao uso do celular.
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Uso do celular

Para o telefone celular, as recomendações são tantas que os deputados 
distritais aprovaram em 1996 o Projeto de Lei do Deputado Edmar Pireneus, 
regulamentando o uso do referido aparelho. De acordo com essa regulamentação, 
cabe aos usuários de celular manter seus aparelhos desligados nos seguintes 
locais: 

- templo; 
- salas de espetáculo ou de convenções: cinema, teatro, auditório, salão 

de conferência; 
- sala de aula; 
- estabelecimentos de venda de fogos de artifício;
- locais de venda de derivados de petróleo ou outros infl amáveis; 
- avião; 
- automóvel, ao ser dirigido pelo portador de celular.

Necessário ainda se faz usar o bom senso para atender ou fazer chamadas 
em lugares públicos, pois poderá vir a perturbar o ambiente. Lembrar que o 
telefone celular não é um objeto de utilidade do tipo acessório. Por isso convém 
evitar o uso do aparelho ostentando como um relógio ou um par de óculos. 

Adotar a discrição no uso desse bem é indispensável, para evitar, inclusive, 
danos pessoais, como perda do aparelho; agressões físicas, por ocasião de 
assaltos; e outros infortúnios.

 
(Texto adaptado de manuais de etiqueta – MAIA, Felícia. Etiqueta e boas maneiras. São 

Paulo: Santuário, 1999; CALDERARO, Martha.  Etiqueta e boas maneiras. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1983)

1. O texto em estudo trata do uso do telefone celular em locais públicos na 
circunstância de:

a - (    ) recepção de mensagens;
b - (    ) transmissão de mensagens;
c - (    ) condução das mensagens;
d - (    ) recepção e transmissão de mensagens.
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2. A regulamentação de uso do celular, conforme enfoca o texto:

a - (    ) confere caráter jurídico;

b - (    ) virá a ter caráter jurídico;

c - (    ) implica decisões executivas;

d - (    ) compreende decisões executivas e legislativas.

3. Com base na leitura do texto, o gênero textual com o qual estamos lidando 
denomina-se:

a - (    ) Projeto de lei de uso do celular;

b - (    ) Lei de uso do celular;

c - (    ) Regras de etiqueta de uso do celular ;

d - (    ) Propaganda contra o uso do celular.

4. O público a quem o texto se destina diz respeito a:

a - (    ) usuários de modo geral;

b - (    ) usuário com muito acesso a ambientes públicos;

c - (    ) usuário que usa o telefone como acessório;

d - (    ) usuário que já sofreu danos por uso indevido do celular.

5. Partindo do princípio de que o texto traz um enfoque sobre atitudes a serem 
adotadas, sua fi nalidade básica consiste em:

a - (    ) invocar;

b - (    ) explicar;

c - (    ) descrever;

d - (    ) predizer.

6. A sequência discursiva adotada para o estabelecimento da mensagem do 
texto é marcada por uma forma linguística bastante explicitada, qual seja:

a - (    ) verbo no presente do indicativo: cabe, faz, é, convém;

b - (    ) verbo no infi nitivo: manter, usar, lembrar, evitar, adotar;  

c - (    ) substantivo comum: recomendações, uso, regulamentação, locais;

d - (    ) adjetivo: distritais, desligados, pessoais, agressões, infortúnios.
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7. Crie com um dos colegas da sala de aula algumas normas de procedimentos 
para o uso do celular na escola, que sejam compatíveis com a conduta de 

um cidadão de elevado nível de consciência.
Registre, em seu caderno, as normas criadas por você, para discussão 

posterior com a classe e melhor defi nição do texto, sob a orientação do(a) 
professor(a). Depois da discussão, a classe deve divulgar o texto produzido, 
adequando-o ao público da escola, para que a convivência do grupo, em relação 
ao uso do celular, se torne mais cordial.

Repasse as normas de uso do celular, criadas por você, para outros alunos 
(externos à classe e com quem você se relaciona) via internet, no laboratório de 
informática da escola, contando com o acompanhamento do professor. 

Nota: caso a escola não disponha de laboratório de informática, o professor 
poderá criar outra situação para socializar a produção dos alunos, em circunstância 
real de uso do texto.



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 43 e 44
Texto-base: Propaganda

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

 Nestas aulas, vamos ler um pouco sobre os textos publicitários, que nos 
chamam a atenção, a todo momento. A publicidade inclui as técnicas e práticas 
para tornarem públicos produtos, serviços, opiniões ou determinadas causas, com o 
objetivo de persuadir as pessoas a responderem de alguma forma em relação ao que 
é anunciado.
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O texto publicitário

A maior parte dos textos publicitários busca promover a venda de algum 
produto ou serviço, mas as estratégias da propaganda são também utilizadas 
para, entre outros casos, encorajar as pessoas a dirigirem com segurança, 
para advertir sobre o risco das drogas e da dengue, conseguir voto para um 
determinado candidato etc. Em muitos países, como o Brasil, a publicidade é a 
maior fonte de renda da mídia.

A estratégia do texto publicitário é baseada numa série de perguntas-chave: 
1) A quem a propaganda se destina?; 2) Que objetivos comunicativos devem 
ser buscados?; 3) O que a mensagem contém?; 4) Que tipo de mídia deve ser 
utilizada?

Por ser a publicidade geralmente encarada como um meio de se atingir 
as massas, julga-se equivocadamente que qualquer texto publicitário deve-se 
dirigir a todas as pessoas. A população, entretanto, divide-se entre diferentes 
necessidades e desejos, gostos e estilos de vida. A estratégia mais efi ciente, 
portanto, é tentar identifi car o segmento social que deve ser atingido pela 
publicidade, e endereçar-lhe a matéria. 

Os objetivos da comunicação publicitária incluem a ideia central que 
deve ser apreendida, a imagem que deve ser percebida, e a ação que deve 
ser desenvolvida em direção ao público-alvo. As principais funções do texto 
publicitário são: 1) atrair a atenção do consumidor; 2) depositar a mensagem 
no consciente ou no inconsciente do consumidor; 3) induzir uma atitude ativa ou 
positiva em relação ao objeto do anúncio; 4) imprimir na mente do consumidor 
uma memória favorável da mensagem.

Após a leitura atenta do texto acima, discuta com seus colegas e 
responda às perguntas abaixo:

1. Que você entende por “texto publicitário”?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. Qual é a principal fi nalidade de um texto publicitário?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. O que a propaganda procura vender?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. A propaganda tem como objetivos apenas a venda de produtos e 
serviços?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. A quem se destinam os textos publicitários?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Quais são as principais funções do texto publicitário?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Vamos agora tentar perceber as características do texto publicitário 
respondendo às seguintes questões de vestibulares:

7. (UNA)

(fonte: www.aguadecheiro.com.br Acesso em 04/05/2007)
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O discurso acima é uma propaganda — um tipo de texto que constitui, 
seguramente, um dos motores do capitalismo. É a propaganda que se encarrega 
de apresentar ao consumidor os produtos “indispensáveis”, e, por consequência, 
desperta nele o desejo de compra.

A respeito das estratégias utilizadas pelo anunciante para vender seu 
produto — cosméticos e perfumes —, assinale a alternativa CORRETA.

a) O anúncio tenta transmitir uma imagem negativa das mães que gostam 
de cozinhar, o que se percebe por meio da sátira a uma panela.

b) O anúncio busca criar um vínculo indissociável entre a feminilidade (“ser 
mulher”) e o uso de cosméticos, apresentando, assim, um produto que 
ofereça tal atributo às mães.

c) O anúncio apresenta uma comparação entre as mães de gerações 
passadas e as mães modernas, sugerindo que usar o produto anunciado 
é uma atitude moderna.

d) O anúncio delega ao fi lho a responsabilidade de oferecer feminilidade à 
mãe, que, por sua vez, prefere os utensílios domésticos.

e) O anúncio tenta transmitir, por meio da frase “Sua mãe quer ser mulher”, as 
características do produto que vende, como durabilidade e qualidade.

8. (UFES) 

NÃO DÊ MOLE
PRO MOSQUITO

DA DENGUE

Considerando o efeito pretendido pelo texto acima, marque F para as 
alternativas falsas e V para as verdadeiras, e, a seguir, assinale a alternativa que 
contém a sequência CORRETA.

1. (    ) Envolver a população no combate à dengue.
2. (    ) Obrigar a população a seguir a campanha de combate à dengue.
3. (    ) Usar “dar mole” e “pro” para atingir apenas pessoas    

  desinformadas.
4. (    ) Usar a expressão “dar mole” para atingir exclusivamente o   

  público jovem. 
5. (    ) Usar o registro coloquial para obter adesão da população.

a) 1-V  2-F  3-V 4-F  5-F
b) 1-F  2-V  3-F 4-F  5-V
c) 1-F  2-F  3-V 4-V  5-V
d) 1-V  2-F  3-F 4-F  5-V
e) 1-V  2-V  3-V 4-V 5-F
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9. (UFMS)

(http://niclagonegro.wordpress.com/2008/06/02/meu-marido-com-dengue/ acesso em 
06/07/2008)

Todas as afi rmativas sobre o anúncio são aceitáveis, EXCETO

a) Trata-se de um texto que mescla linguagem verbal e não-verbal.
b) O texto explora a duplicidade de sentido do verbo “retornar”.
c) Há um diálogo entre dois gêneros textuais diferentes, assumindo um a 

forma do outro.
d) O uso de palavras soltas, sem qualquer tipo de ligação, prejudica a 

coerência textual.
e) Fica implícita a informação de que já houve incidência da doença na 

região considerada.

10.           

(http://girinoilustre.blogspot.com/2007/08/propagandas-interessantes.html; acessado em 
06/07/2008)

Todas as afi rmativas sobre a propaganda são aceitáveis, EXCETO

a) O anúncio pretende sugerir que o produto anunciado é tão bom quanto 
o leite. 

b) Há uma sugestão de que a bebida anunciada é produzida de uma 
maneira natural.

c) A imagem remete à sensações agradáveis ligadas ao meio rural.
d) O absurdo da situação encoraja o espectador a consumir leite.
e) A propaganda mexe com o imaginário infantil de maneira positiva.
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Aula 45
Texto-base: Editorial

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

O texto que segue é o editorial de um jornal de Fortaleza. Ele analisa o 
desempenho da educação brasileira, e fala também da situação do Nordeste e do 
Ceará. O problema é que foram retirados do texto sete pequenos trechos, por um 
descuido do editor. Todavia, conseguimos recuperá-los e os colocamos ao fi nal do 
texto, sequenciados de A a G. Você deverá escrever a letra da frase retirada na lacuna 
representada pelo retângulo, tornando assim o texto uma sequência de informações 
encadeadas de forma legível. Vamos lá?
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Perspectivas para a educação

Números do IDEB revelam quadro positivo, mas mostram que o país ainda 
está longe de atingir patamar de desenvolvidos.

A divulgação na semana passada pelo Ministério da Educação de 
indicadores apontando a melhora do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Brasileira mostra um quadro importante quanto às metas do país para a área, 
mas é preciso ser visto com cautela para que não se percam possíveis conquistas 
alcançadas. Trecho: letra _____

Através do IDEB, o MEC monitora as metas de melhoria da qualidade 
estipuladas até o ano de 2022 visando atingir padrões de países desenvolvidos. 
Em escala de zero a 10, essas notas são 6 na 4ª série; 5,5 na 8ª série; e 5,2 
no ensino médio. No Brasil, apesar dos bons indicadores agora apresentados, 
o ensino fundamental em seus anos iniciais (da 1ª à 4ª série) teve nota 4,2 em 
2007. No ensino médio, 3,5. Trecho: letra _____

Outro aspecto a ser ressaltado é que, por estado, dez não conseguiram 
atingir suas metas: Rio Grande do Sul, Piauí, Pernambuco, Rio, Alagoas, Goiás, 
Amapá, Pará, Espírito Santo e Sergipe. No caso dos três primeiros, o índice fi cou 
estável. Nos sete últimos foi registrada uma piora. Um ponto de destaque foi a 
região Nordeste. Trecho: letra _____     Mas os índices não são de todo favoráveis 
ao Nordeste. Em relação ao ensino fundamental, todos os estados da região 
apresentaram notas abaixo da média nacional.

No Ceará, o IDEB revela que o Estado também atingiu em 2007 as metas 
previstas para 2009. A média, no entanto, continua inferior a 4. Trecho: letra _____     
A média das séries iniciais do ensino fundamental passou de 3,2 (IDEB 2005) 
para 3,8 (IDEB 2007). A nota do ensino médio registrou crescimento menor: de 
3,3 para 3,4. Ao avaliar os dados, a secretária da Educação do Ceará, Izolda 
Cela, considerou que “temos ainda um quadro extremamente comprometido”.

Com base nos resultados, um fato causa preocupação, que é a baixa média 
alcançada pelo nível fundamental. Trecho: letra _ ____

Não se pode ignorar o prejuízo histórico que é uma má formação no nível 
fundamental de ensino. Trecho: letra _____     

Não se pode, porém, ignorar as possibilidades que o Ideb permite aos 
gestores da educação de se fazer um diagnóstico da situação do ensino nas séries 
iniciais.  Trecho: letra _ ____ Resta agora aos administradores de tão importante área 
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voltarem suas atenções para, a partir dos indicadores apresentados, pautarem 
suas iniciativas em busca de melhorar cada vez mais o quadro da educação. O 
Brasil não pode esperar.

(O Povo, 15 de junho de 2008 – texto adaptado)

Os trechos retirados são os seguintes:

A. Nossa região atingiu ou superou as metas para 2009 em todos os níveis. 
Nas séries iniciais, a nota passou de 2,9 para 3,5. Nas séries fi nais, o 
índice subiu de 2,9 para 3,1, e no ensino médio, de 3,0 para 3,1.

B. A tendência, a partir dessa premissa, é que as difi culdades aumentem e 
o problema se agrave à medida que as séries avançam.

C. De acordo com esses indicadores, o aumento das médias dos alunos e 
a diminuição da reprovação fi zeram com que o País melhorasse seus 
números entre 2005 e 2007, superando a meta prevista para o ano de 
2009.

D. Se nas séries iniciais não conseguimos obter bons índices, o que se 
esperar do futuro estudante quando chegar a etapas mais avançadas de 
sua formação?

E. Pelas notas apresentadas, nota-se ainda uma distância considerável 
para que possamos chegar ao patamar almejado.

F. Através dos dados do Ideb, é possível fazer comparações e encontrar 
caminhos para avançar.

G. Apesar dessa média baixa, há uma boa notícia: obtivemos as notas mais 
altas da região Nordeste nos ensinos fundamental e médio.

 Que expressões das frases numeradas levaram você a identifi cá-las 
como sendo as adequadas para o local indicado? Transcreva-as nas linhas 
abaixo.

A: _________________________________________________________

B: _________________________________________________________

C: _________________________________________________________

D: _________________________________________________________

E: _________________________________________________________

F: _________________________________________________________

G: _________________________________________________________

Essas expressões são fundamentais para dar coerência e coesão ao texto, 
e são conhecidas como palavras ou expressões de transição ou referência. 
Sem elas, teríamos muito mais difi culdade em estabelecer a sequência lógica 
do raciocínio do enunciador do texto. Faça uma experiência; tente ler o texto 
omitindo essas expressões, e refl ita sobre a falta que elas fazem. Comente com 
seus (suas) colegas e com o(a) professor(a).



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 46 e 47
Texto-base: Informativo 

metalinguístico

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Para a prática leitora de hoje, escolheu-se um gênero textual ao qual se recorre 
com muita frequência: o informativo metalinguístico. Esse gênero se caracteriza, 
principalmente, por nele predominar a metalinguagem, que é a linguagem utilizada 
para falar de si mesma.  Ela compreende todo discurso acerca de uma língua. São 
metalinguísticos todos os usos em que a linguagem, em vez de falar de pessoas, 
acontecimentos e outras realidades externas a ela falam da própria linguagem. O 
texto que você vai ler a seguir, “A Língua”, de Machado de Assis, exemplifi ca esse 
gênero textual.   
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A língua

Entre os muitos méritos dos nossos livros nem sempre fi gura o da pureza 
da linguagem. Não é raro ver intercalados em bom estilo os solecismos da 
linguagem comum, defeito grave, a que se junta o da excessiva infl uência da 
língua francesa. Este ponto é objeto de divergência entre os nossos escritores. 
Divergência, digo, porque se alguns caem naqueles defeitos, por ignorância ou 
preguiça, outros há que os adotam por princípio, ou antes por uma exageração 
de princípio.

 Não há dúvida de que as línguas se aumentam e alteram com o tempo 
e as necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século 
de quinhentos é um erro igual ao de afi rmar que a sua transplantação para a 
América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito a infl uência do povo 
é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas que de força 
entram no domínio do estilo e ganham direito de cidade.

 Mas se isto é um fato incontestável, e se é verdadeiro o princípio que dele 
se deduz, não me parece aceitável a opinião que admite todas as alterações da 
linguagem, ainda aquelas que destroem as leis da sintaxe e a essencial pureza 
do idioma. A infl uência popular tem um limite: e o escritor não está obrigado a 
receber e dar curso a tudo o que o abuso, o capricho e a moda inventam e fazem 
correr. Pelo contrário, ele exerce também uma grande parte de infl uência a este 
respeito, depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão. 

 Feitas as exceções devidas, não se leem muito os clássicos no Brasil. 
Entre as exceções poderia eu citar até alguns escritores cuja opinião é diversa da 
minha neste ponto, mas que sabem perfeitamente os clássicos. Em geral, porém, 
não se leem, o que é um mal. Escrever como Azurara ou Fernão Mendes seria 
hoje um anacronismo insuportável. Cada tempo tem seu o estilo. Mas estudar-
lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil riquezas, 
que à força de velhas se fazem novas, não me parece que se deva desprezar. 
Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns 
e outros é que se enriquece o pecúlio comum. 

Fonte: SOUZA, Luiz Marques de. Compreensão e Produção de Textos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995
  



52 Língua Portuguesa

Questões

 Para uma compreensão satisfatória do texto acima, refl ita sobre as 
questões abaixo e escreva, em seguida, suas conclusões nos espaços 
indicados:

1. No texto “A língua”, Machado de Assis faz considerações sobre a constituição 
da Língua Portuguesa. Esse assunto, como você pode constatar, foi 

desenvolvido em quatro parágrafos. No primeiro parágrafo, o autor afi rma que 
nem sempre os nossos livros trazem total correção de linguagem , pois, muitas 
vezes, encontram-se  erros considerados graves. Pergunta-se: 

a) Quais são esses erros?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Para Machado, por que alguns escritores caem nesses erros, nesses 
defeitos?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Qual a ideia central do segundo parágrafo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Ainda sobre o conteúdo do segundo parágrafo, você seria capaz de 
mencionar alguns fatores que contribuíram para o enriquecimento da língua 

portuguesa ao ser transplantada para a América?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. No terceiro parágrafo, a que referem as palavras isto e dele? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Com relação ainda ao pensamento contido no terceiro parágrafo, o autor 
aceita a opinião que admite todas as alterações da linguagem? Fundamente 

sua resposta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Para o autor, que tipo de alteração ele questionaria, por exemplo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. No último parágrafo do texto, segundo Machado, como se enriquece o 
patrimônio comum da linguagem?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. Todo e qualquer texto possui 1) assunto, 2) tema e 3) pronunciamento. 
Identifi que esses elementos no texto em estudo. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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9. O texto “A língua” organiza-se nitidamente em três partes: Introdução, 
Desenvolvimento e Conclusão. A que parte pertence cada um dos segmentos 

abaixo:

a) A síntese do passado com o presente determina o enriquecimento na 
dinâmica do idioma. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) O dinamismo da língua. A ação do povo e a sua limitação. A ação dos 
escritores. Os clássicos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c) Considerações sobre a pureza da língua. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

     

10. A leitura do texto “A língua” acrescentou informações novas ao seu 
conhecimento sobre a Língua Portuguesa? Fundamente sua resposta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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e do aluno

Aulas 48 e 49
Texto-base: Charge e Cartum

Língua 
Portuguesa

Caro(a) estudante,

O acesso a textos, no cotidiano, envolve mais do que o simples uso da linguagem 
verbal, conforme já vivenciamos na atividade com a tirinha. Nesta atividade, pretendemos 
investir em uma leitura que possa explorar, cada vez mais, nossa habilidade de lidar 
com a linguagem em um sentido mais amplo.  
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Observe os textos abaixo. Leia-os, articulando, atentamente, a linguagem 
verbal com a linguagem não-verbal, e verifi que do que trata cada um.

  1)       2)

  3)       4)

                             

  5)       6)

1. Após a leitura, organize os textos em blocos, conforme apresentem 
coincidência em relação ao assunto mais geral que abordam.  Para tal, 

identifi que-os pela numeração que os distingue e, em seguida, pelo respectivo 
assunto.
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Exemplo:

Bloco 1:  textos 2 e 4 – Assunto: MP (Medida Provisória)
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Em seguida, nos blocos, identifi que o assunto específi co de cada texto. 

Exemplo:

Bloco 1 – Texto 2 – Envio em excesso de MP ao Congresso pelo Presidente 
Lula;

Texto 4 – Medidas Provisórias do Presidente Lula irritam o Congresso;
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Agora, analise se os fatos ou acontecimentos em foco são frutos de um 
determinado momento, ou se revelam eventos que se repetem ao longo do 

tempo, podendo ser caracterizados como atemporais. 
No quadro abaixo, redistribua os textos, de acordo com o fato ou o 

acontecimento em foco, se atual ou atemporal:

FATO ATUAL FATO ATEMPORAL
Ex.: Texto 5 Texto 1

 

4. Cada texto, acima exposto, de acordo com o foco de atenção, é denominado 
de charge ou cartum. Volte sua atenção minuciosa para cada um dos textos 

e, com base no item anterior e na sua observação, marque com V a afi rmação 
verdadeira para a defi nição de cada um dos dois gêneros textuais citados.

a - (    ) Charge: texto constituído de linguagem verbal e não-verbal, enfoca 
fatos de qualquer natureza com fi nalidade crítica e humorística;

b - (    ) Cartum: texto exclusivamente não-verbal que tem como fi nalidade 
criticar e  satirizar o comportamento humano;

c - (    ) Charge: um tipo de cartum cujo objetivo é a crítica satírica a um fato 
específi co da atualidade, geralmente de caráter político;

d - (    ) Cartum: uma anedota gráfi ca que aborda hábitos e costumes do 
comportamento humano de qualquer época, com a fi nalidade de 
provocar riso. 
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5. Veja que nas charges ou nos cartuns as falas dos personagens aparecem 
em balões. Procure descobrir, através das características, o sentido que 

cada balão carrega como reforço à linguagem verbal nele inscrita e ao contexto 
não-verbal presente no gênero. Depois, enumere a 2ª coluna de acordo com a 
primeira:

a - texto 1    (___________) fala comum

b - texto 2    (___________) pensamento

c - texto 3    (___________) fala amedrontadora

d - texto 4    (___________) fala em forma de berro

e - texto 5    (___________)  fala cochicho                                                    

f - texto 6    (___________) som eletrizante

6. Após a leitura de todos os textos, aponte em que página ou caderno de jornal 
ou revista estes poderiam aparecer, assinalando a afi rmação verdadeira:

a - Arte;
b - Opinião;
c - Diversão;
d - Notícia. 

7. Demonstre que sua opção no “item 6” foi consciente, comentando sobre a 
possibilidade de estes textos aparecerem ou não em cada uma das páginas 

que foram apresentadas. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
                                                     

8. Leia atentamente a charge a seguir.

Depois da leitura, marque com um X cada resposta requerida em cada item 
que vem abaixo da charge.

Ao concluir um item, anote a justifi cativa de sua resposta, para discutir 
com a classe posteriormente.
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8.1. Esta charge defende um ponto de vista, envolvendo uma postura do 
Presidente Lula. Pode-se dizer que a intenção do chargista é mostrar que:

a - o Presidente Lula nega que tenha mentido sobre a situação do País;
b - para o Presidente Lula todo dia é 1º de abril;
c - o Presidente Lula não acredita na lenda do 1º de abril;
d - só o Presidente Lula pode falar a verdade no 1º de abril.               

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8.2. Para chegar à conclusão sobre o ponto de vista defendido pela charge, 
você fez uso de:

a - seu conhecimento de mundo, exclusivamente;
b - recurso linguístico existente na parte escrita do texto;
c - seus conhecimentos de mundo e linguístico;
d - informação, apenas, da folhinha do calendário que faz parte do texto.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8.3. No balão, além da palavra hoje, outra palavra é contundente para 
expressar o ponto de vista defendido pela charge, devido à sua repetição em 
falas anteriores do presidente. A palavra é: 

a - eu;
b - posso;
c - nunca;
d - bem.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8.4. Considerando o ponto de vista defendido, Sinfrônio pode ter escrito 
essa charge com o propósito de: 

a - argumentar sobre a situação econômica do país;

b - despertar no leitor o interesse sobre assuntos políticos;

c - ironizar uma atitude particular do Presidente Lula;

d - elevar o discurso do Presidente Lula.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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8.5.A leitura dessa charge deverá causar maior interesse, em função de 
sua repercussão:

a - aos políticos de modo geral;
b - aos leitores do jornal;
c - ao Presidente Lula e seus partidários;

d - ao público que aprecia textos críticos e humorísticos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8.6. Após a leitura mais apurada da charge em questão, aponte, por escrito, 
os aspectos da linguagem verbal e da linguagem não-verbal dessa charge que 
mereceram destaque na construção do sentido do referido texto como um 
todo. Faça a justifi cativa da resposta no fi nal do que é destacado sobre cada 
modalidade de linguagem.

LINGUAGEM VERBAL LINGUAGEM NÃO-VERBAL 
(ICÔNICA)

8.7. Sob a orientação do(a) professor(a), organize-se em grupo, para 
proceder a uma adaptação do texto 1, utilizando-se da mesma gravura, mas 
representando uma personalidade diferente, alterando, também, a fala e o tipo 
de balão. 

As charges ou os cartuns refeitos deverão ser expostos no jornal varal da 
sala de aula ou em outro espaço, para serem lidos e apreciados pela comunidade 
escolar. 

 



Caderno da aluna
e do aluno

Aula 50
Texto-base: Frases injuntivas

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Além da leitura, principal foco de interesse do “Primeiro, aprender”, é uma das 
funções da escola propiciar ao aluno a oportunidade de exercitar sua escrita. Já se 
tornou uma rotina, nos manuais e livros didáticos, a famosa “lista” do que se deve 
ou não fazer em uma redação, ou produção de texto. E é justamente esse número 
exagerado de regras que contribui para afastar ainda mais o produtor do texto de sua 
tarefa proposta. Muitos não querem escrever, pois temem o erro fatal. Transcrevemos, 
abaixo, uma lista bem-humorada de dicas. Repare que o recurso utilizado pelo produtor 
do texto foi muito interessante: a partir da metalinguagem, ilustrou-se o “conselho”, 
assumindo o próprio tom de seu conteúdo.
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Conselhos para se sair bem em uma dissertação

Não há como errar. Você acha que seu texto pode melhorar? Gostaria de 
escrever bem? Quer dicas? Então, preste atenção aos conselhos abaixo:

1. Desnecessário faz-se empregar estilo de escrita demasiadamente 
rebuscado, conforme deve ser do conhecimento de V.Sa. Outrossim, 
tal prática advém de esmero excessivo que beira o exibicionismo 
narcisístico. 

2. Evite abrev., etc. 

3. Anule aliterações altamente abusivas. 

4. “não se esqueça das maiúsculas”, como já dizia carlos machado, meu 
professor lá no colégio santo inácio, no rio de janeiro. 

5. Evite lugares-comuns como o diabo foge da cruz. 

6. O uso de parênteses (mesmo quando for relevante) é desnecessário. 

7. Estrangeirismos estão out, palavras de origem portuguesa estão in. 

8. Seja seletivo no emprego de gíria, bicho, mesmo que seja maneiro... 
sacou? 

9. Palavras de baixo calão podem transformar seu texto numa merda. 

10. Nunca generalize: generalizar é sempre um erro. 

11. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai fi car repetitiva. A 
repetição vai fazer com que a palavra seja repetida. 

12. Não abuse das citações. Como costumava dizer meu pai: “Quem cita os 
outros não tem ideias próprias”. 

13. Frases incompletas podem causar 

14. Não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de formas 
diferentes, isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez. Em 
outras palavras, não fi que repetindo a mesma ideia. 
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15. Seja mais ou menos específi co. 

16. Frases com apenas uma palavra? Corte! 

17. A voz passiva deve ser evitada. 

18. Use a pontuação corretamente o ponto e a vírgula especialmente será 
que ninguém sabe mais usar o sinal de interrogação 

19. Quem precisa de perguntas retóricas? 

20. Nunca use siglas desconhecidas, conforme recomenda a A.G.O.P. 

21. O exagero é 100 bilhões de vezes pior do que a moderação. 

22. Evite mesóclises. Repita comigo: “mesóclises: evitá-las-ei!” 

23. Analogias na escrita são tão fúteis quanto chifres numa galinha. 

24. Não abuse das exclamações! Seu texto fi ca horrível! Sério! 

25. Evite frases exageradamente longas, por difi cultarem a compreensão da 
ideia contida nelas, e, concomitantemente, por conterem mais de uma 
ideia além da central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, 
forçando, desta forma, o pobre leitor a separá-la em seus componentes 
diversos, de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, 
afi nal de contas, parte do processo de leitura, hábito que devemos 
estimular através do uso de frases mais curtas. 

26. Cuidado com a ortographia, para não deturpar a língua.

27. Seja incisivo e coerente. Ou não...

(Extraído do Jornal Carreira e Sucesso, 34.ed., IN: http://www.catho.com.br/jcs/humor - 
texto adaptado)

Sua tarefa na aula de hoje é discutir com seu grupo os “conselhos” acima, 
e depois apresentar em plenário suas conclusões sobre cada conselho e a forma 
como ele foi redigido.



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 51 e 52
Texto-base: Narração: conto

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),
    
 O que caracteriza um conto? Você, naturalmente, já deve ter lido muitos 

contos. Essa modalidade de comunicação escrita nos encanta, nos fascina, porque se 
trata de um tipo de texto que suscita mais engajamento entre os leitores. Vamos estudar 
as características desse  gênero literário, atentando para os seguintes aspectos:
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O Conto

O conto tem origem desconhecida e remonta aos primórdios da própria 
arte literária. Segundo Massaud Moisés, alguns exemplares podem ser 
localizados antes do nascimento de Cristo, como “O Naufrágio de Simônides” 
de Fedro e “A Matrona de Éfeso” de Petrônio na Antiguidade Clássica. 
       No Século XIX o conto se distancia da novela e do romance adquirindo espaço 
próprio. Grandes contistas surgem no mundo inteiro: Edgar Allan Poe nos EUA, 
Maupassant na França, Eça de Queirós em Portugal e Machado de Assis no Brasil. 
       Na estrutura do conto há um só drama, um só confl ito. Rejeita as digressões e as 
extrapolações, pois busca um só objetivo, um só efeito. Com isso, a dimensão do 
conto é reduzida: o autor usa a contração, isto é, a economia dos meios narrativos. 
Essa preferência pela concisão e a concentração dos efeitos torna o conto uma 
narrativa curta. Uma característica importante é que ele termina justamente no clímax, 
ao contrário do romance em que o clímax aparece em algum ponto antes do fi nal. 
       O espaço físico da narrativa normalmente não varia muito devido à 
própria dimensão do conto. A variação temporal não importa: o passado 
e o futuro do fato narrado são irrelevantes. Caso seja necessário, o 
contista condensa o passado e o expõe ao leitor em poucas linhas. 
      Devido a essas características (pequena extensão e pouca 
variação espacial e temporal) o número de personagens que participam 
do conto é pequeno. Também não há espaço para personagens 
complexas: a ênfase é colocada em suas ações e não em seu caráter. 
      É claro que essas características do conto podem variar de uma época 
para outra, mas essas variações ocorrem em maior ou menor grau constituindo 
sempre uma estrutura básica que confi gura o gênero. 

 De posse desses conhecimentos, procure identifi car no conto abaixo as 
características desse gênero literário.
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Clínica de repouso.

Dona Candinha deparou na sala o moço no sofá de veludo e a fi lha servindo 
cálice de vinho doce com broinha de fubá mimoso.

— Mãezinha, este é o João.
Mais que depressa o tipo de bigodinho foi beijar a mão da velha, que se 

esquivou à gentileza. O mocinho sorvia o terceiro cálice, Maria chamou a mãe 
para a cozinha, pediu-lhe que o aceitasse por alguns dias.

— Como pensionista?
Não, hóspede da família. Irmão de uma amiga de infância, sem conhecer 

ninguém de Curitiba, não podia pagar pensão até conseguir emprego.
Dias mais tarde a velha descobriu que, primeiro, o distinto já estava 

empregado (colega de repartição de Maria) e, segundo, ainda que dez anos mais 
moço, era namorado da fi lha. A situação desmoralizava a velha e comprometia a 
menina. Dona Candinha discutiu com a fi lha e depois com o noivo, que achava 
a seu gosto a combinação.

— Sou moço simples, minha senhora. Uma coxinha de frango é o que me 
basta. Ovo frito na manteiga.

Dona Candinha os surpreendia aos beijos no sofá. A fi lha saia com o rapaz, 
voltavam depois de meia-noite. Às três da manhã a velha acordava com passos 
furtivos no corredor.

— Você põe esse moço na rua. Ou tomo uma providência.
— A senhora não seja louca.
 Maria era maior, podia entrar a hora que bem quisesse, a velha estava 

maluca. Assim que a fi lha saiu, dona Candinha bateu na porta do hóspede, ainda 
em pijama azul de seda com bolinha branca:

— Moço, você ganha na vida. Tem como se manter. Trate de ir embora.
De volta das compras (delicadezas para o príncipe de bigodinho), a fi lha 

insultou dona Candinha aos gritos de velha doida, maníaca, avarenta.
— Não vai me dar um tostão para esse pilantra. Ai, minha fi lha, como eu me 

arrependo do dia em que noivou.
Maria nem pôde responder:
— Eu, sim, me arrependo do dia em que a senhora casou. Sentiu-se 

afrontada a velhota, com palpitação, tontura, pé frio. Arrastou-se quietinha para 
a cama, cobriu a cabeça com o lençol:

— Apague a luz — ela gemeu — que vou morrer.
Susto tão grande que o rapaz decidiu arrumar a mala. Manhã seguinte a 

velha pulou cedo, alegrinha espanou os elefantes coloridos de louça. A fi lha não 
almoçou e antes de bater a porta:

Ou João volta ou saio de casa. A vergonha é da senhora.
Dona Candinha fez promessa para as almas do purgatório. Tão afl ita, em 

vez de reza dia por dia, rematou a novena numa tarde só.
— Menina, não se fi e de moço com dente de ouro.
— Lembre-se, mãe, a senhora me despediu.
— Vá com seu noivo. Depois não se queixe, fi lha ingrata.
De tanto se agoniar dona Candinha caiu de cama.
— A senhora não me ilude. Finge-se doente para me castigar.
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Com este calor debaixo da coberta.
— Muito fraca. Eu suo na cabeça. O pé sempre frio.
Deliciada quando a moça trazia chá com torrada. Terceiro dia, a fi lha irrompe 

no quarto, escancara a janela. Introduz o gordo perfumado:
O médico para a senhora.
O doutor examinou-a e, para o esgotamento nervoso, receitou cura de 

repouso.
— A senhora vai por bem — intimou a fi lha. — Ou então à força.
Queria o convento das freiras e não o hospital, que lhe recordava o 

falecido, entrevado na cadeira de rodas. Umas colheradas de canja, cochilou 
gostosamente. Às duas da tarde, o aposento invadido pela fi lha, o noivo e um 
enfermeiro de avental sujo.

— É já que vai para a clínica.
— Eu vou se não for asilo de louco. Bem longe do doutor Alô.
Um táxi esperava na porta, o noivo sentou-se ao lado do motorista, ela 

apertada entre a fi lha e o enfermeiro. Quando viu estava no Asilo Nossa Senhora 
da Luz, perdida como doida epilética, alcoólatra. Nunca entrava sol no pavilhão, a 
umidade escorria da parede, o chão de cimento. De noite o maldito olho amarelo 
sempre aceso no fi o manchado de mosca.

Quem reclama — era o sistema do doutor Alô — ganha choque!
Ao menor protesto ou queixume:
— Olhe o choque, melindrosa! Olhe a injeção na espinha! Olhe a insulina 

na veia!
Um banheiro só e, depois de esperar na fi la, aquela imundície no chão 

e na parede. A louquinha auxiliava a servente que, essa, fazia de enfermeira. 
Intragável o feijão com arroz, dona Candinha sustentava-se a chá de mate e 
biscoito duro. Engolia com esforço o caldo ralo de repolho.

Vinte e dois dias depois recebeu a visita da fi lha, o noivo fumava na porta.
— A senhora fazendo greve de fome?
— Na minha casa o arroz é escolhido, o feijão lavado.
— Só de braba não come.
 Daí a tortura da sede. Servia-se da torneira no banheiro, não é que uma 

possessa vomitou na pia? Foi encher o copo, deu com tamanho horror. Embora 
lavada a pia, guardou a impressão e sofria a sede.

— Doidinha eu sou — disse uma das mansas. — Meu lugar é aqui. Mas a 
senhora, fazendo o quê?

Uma lunática oferecia-lhe bolacha e fruta. Mandou bilhete na sua letra 
caprichada, a fi lha só apareceu domingo seguinte.

— A senhora não está boa. Nem penteia o cabelo. Não cumprimenta o 
doutor Alô.

— Essa ingratidão não posso aceitar – e abafou o soluço no pavor do 
choque. — Não sou maluca e sei me mandar.

— Prove.
— Com o túmulo do seu pai. Já pintado de azul.
 Instalado na casa, o noivo regalava-se com ovo frito na manteiga, coxinha 
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gorda de frango.
— Quem não come — advertia a servente — vai para o choque!
Dona Candinha encheu-se de coragem e choramingou para a freira superior 

que não tomava sol, sofria de reumatismo, com a gritaria das furiosas quem 
podia dormir?

Ao cruzar a enfermaria, a freira chamou uma das bobas:
— Você é nova aqui?
— Entrei ontem, sim senhora.
— Se tiver alguma queixa, fale com dona Candinha. – E batendo palmas de 

tanta graça. É a palhaça do circo.
A servente largava o balde e o enxergão, sem lavar as mãos aplicava a 

insulina na veia de uma possessa. Dona Candinha fi ngia tossir e cuspia a pílula 
escondida no buraco do dente.

Chorando de manhã ao se lembrar do tempo feliz com o fi nado. À noite, 
chorava outra vez: menina tão amorosa, hoje a feroz inimiga. Não doía ter sido 
internada — culpa sua não sair da cama. Mas, sabendo o que sofria, a moça não 
a tirasse dali.

— Minha própria fi lha? — estalou baixinho a língua ressequida. — Que não 
me acudiu na maior precisão?

Surpreendida rondando o portão, confi scaram-lhe a roupa, agora em 
camisola imunda e chinelo de pelúcia. Sem se aquecer ao sol, sobrevivendo 
aos golinhos de chá frio e bolacha Maria. Tão fraca nem podia ler, as letras 
embaralhadas mesmo de óculos.

— Olhe essa mulher, doutor — era a fi lha, vestido preto de cetim, lábio 
de púrpura, pulseira prateada. — Domingo de sol, uma pessoa deitada? O dia 
inteiro chorando e se queixando. Aqui não falta nada, que mais ela quer?

— Vá-se embora – respondeu docemente a velha. — Desapareça da minha 
vista. Você mais o dente de ouro.

De dia o rádio ligado a todo o volume. À noite, a gritaria furiosa das 
lunáticas. Sentadinha na cama, distraía-se a velha a espiar uma nesga de céu. 
Com paciência, amansa uma mosca das grandes, que vem comer na sua mão 
arrepiada de cócega. Há três dias, afeiçoada à velhinha, não foge a mosca por 
entre as grades da janela.

O conto pertence ao livro O Pássaro de Cinco Asas (1974), de Dalton 
Trevisan.

Fonte: Educação e Leitura / organizadora Marly Amarilha. Natal (RN): EDUFRN –Editora da UFRN, 
1999, p. 18.

  
Questões

1. Comprove com características que o conto é uma narrativa curta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2. Como você deve ter observado, o narrador (que não se confunde com o 
autor) é aquele que conta a história. Em “Clínica de repouso”, que história 

é contada? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Além de relatar a história, o narrador assume outras funções, a saber: a de 
marcar as conexões, as inter-relações da história; a de atestar a veracidade 

dos fatos relatados, o grau de precisão de suas lembranças ou os sentimentos 
que nele desperta um episódio e a de comentar a ação, avaliá-la do ponto de 
vista de uma visão de mundo. Extraia do texto “Clínica de repouso” passagens 
que exemplifi quem as funções do narrador.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Narrador e focalização (ponto de vista) são instâncias da maior importância 
para a construção da narrativa. É preciso, pois, conhecer bem esses dois 

aspectos. O narrador apresenta os fatos a partir de um ponto de vista, que pode 
ser o seu, o de uma personagem ou, ainda, o de uma outra testemunha, que 
não participa da história. Esse recurso, que revela o ângulo de visão utilizado no 
relato, recebe o nome de FOCO NARRATIVO ou FOCALIZAÇÃO. Em vista disso, 
como atua o narrador em “Clínica de repouso”, ao focalizar dona Candinha, a 
fi lha e o namorado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Na seguinte cena, o narrador muda de posição três vezes: “Deliciada quando 
a moça trazia chá com torrada. Terceiro dia, a fi lha irrompe no quarto, 

escancara a janela. Introduz o gordo perfumado: — O médico para a senhora.” 
Identifi que essas mudanças e o que elas podem sugerir.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Além do narrador, as personagens, o espaço e o tempo são também 
elementos importantíssimos do conto. As personagens são seres fi ccionais 

construídos ao longo da obra pelo narrador, por meio de traços qualifi cacionais 
(dados na descrição de gestos, características físicas ou morais) ou funcionais 
(representados pelos papéis e depreendidos do relato das ações e das falas 
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das personagens). A partir desses elementos (qualifi cacionais e funcionais), 
caracterize as personagens de “Clínica de repouso”, atentando para o que fazem, 
porque fazem e como fazem, enfi m, para o que elas representam.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Os espaços onde se movem as personagens são criados pelo narrador. 
Esses espaços são fi gurativizados. Eles são altos ou baixos (por exemplo, 

montanhas, vales, edifícios etc.), interiores ou exteriores (por exemplo, casas, 
hospitais, jardins, quintais etc.) luxuosos ou rústicos, cidades, campos etc. No 
texto “Clínica de repouso”, como são fi gurativizados os espaços? O que esses 
espaços podem simbolizar na narrativa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. Há dois modos básicos de ordenar os tempos num texto: em relação ao 
momento da fala e em relação a um marco temporal instaurado no texto. 

Observe também que esses dois modos de organizar o tempo estão presentes 
também nos advérbios de tempo. Qual desses modos predomina em “Clínica de 
repouso”? Fundamente sua resposta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

9. Para fi nalizar, você diria que o texto como um todo constitui uma crítica às 
relações humanas? Em que sentido?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

10. Você concorda com o título do conto? Fundamente sua resposta?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 53 e 54
Texto-base: Frases diversas

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) estudante,

Você já deve ter ouvido ou lido, em diversas ocasiões, a frase de Monteiro Lobato 
“Um país se faz com homens e livros”. Essa afi rmação, que é sempre muito citada 
em campanhas de incentivo à leitura, em comerciais de editoras etc., está no livro 
América, cuja primeira edição é de 1932. 
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Pense um pouco na frase mencionada e responda as perguntas 
seguintes.

1. Você entendeu o que Monteiro Lobato quis dizer com essa frase? 

a. Compreendeu, por exemplo, em que sentido o autor fala em se fazer um 
país? 

__________________________________________________________

b.  A quem ele se refere, quando emprega a palavra homens?    
Especifi camente aos indivíduos do sexo masculino ou, de forma  genérica, 
a toda a população? 

__________________________________________________________

c. Os livros a que ele se refere representam os próprios objetos – obras 
impressas – ou à leitura dessas obras pela população?

___________________________________________________________

d. Você concorda com o autor? Que tal usar essas palavras como estímulo 
para desenvolver sua competência leitora?

__________________________________________________________

A frase de Monteiro Lobato que você leu acima — um fragmento do texto 
original — costuma ser usada em outros contextos, isto é, em outras situações, 
conforme foi exemplifi cado. Você conhece outras frases desse tipo? Costuma 
empregar alguma para expressar melhor suas ideias? 

Frases desse tipo são classifi cadas como frases eternas. São “falas” 
de pessoas famosas (fi lósofos, cientistas, escritores ou artistas), que tratam 
geralmente de temas universais de forma considerada sábia e que, por isso, 
passam a ser usadas pelas pessoas comuns quando estas querem convencer 
os outros de que estão dizendo algo verdadeiro ou importante. 

2. a) Conheça, a seguir, mais algumas frases eternas: 

I. Só sei que nada sei.
Sócrates – fi lósofo grego

II. A vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. 
John Lennon – músico inglês

III. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. 
Isaac Newton – físico inglês
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IV Há dois tipos de pessoas: as que fazem as coisas e as que fi cam com os 
louros. Procure fi car no primeiro grupo. Há menos competição lá. 

Indira Gandi  - política indiana

V. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida.
Millôr Fernandes – escritor brasileiro

VI. Só se atiram pedras em árvores frutíferas.
Saadi – poeta persa

2. b). Atente, agora, para o(s) tema(s) tratados nas frases da questão 
anterior. Indique o(s) número(s) da(s) frase(s) à(s) qual(is) pode ser relacionada 
cada ideia a seguir.

(Observe que uma mesma ideia pode estar relacionada a mais de uma 
frase, e que, por sua vez, uma mesma frase pode sugerir mais de uma das ideias 
listadas).

a. Vaidade
Frase(s) de número(s) _____________________________

b. Efemeridade, transitoriedade
Frase(s) de número(s) ______________________________

c. Inveja
Frase(s) de número(s) _______________________________

d. Precariedade de conhecimento 
Frase(s) de número(s) _______________________________

e. Modéstia
Frase(s) de número(s) _______________________________

f. Autoconsciência da ignorância
Frase(s) de número(s) ________________________________

2.c) Se você inferiu das frases mais ideias importantes, acrescente-as à 
lista acima. 

2.d) Discuta suas respostas aos itens anteriores com os colegas e o(a) 
professor(a).
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3. Você deve ter percebido que é comum, nessas frases, o uso de linguagem 
fi gurada, não é? Conforme já foi visto, por exemplo, na frase de Monteiro 

Lobato, o autor usa os termos homens e livros para se referir, respectivamente, à 
população como um todo e à atividade de leitura da população. Somente entende 
o sentido da afi rmativa quem descobre o sentido fi gurado dessas expressões. 

Entre as frases de I a VI, há também alguns casos em que você deve 
descobrir o sentido fi gurado das palavras. 

a. Em III, por exemplo, o que Isaac Newton quis dizer quando empregou 
os termos gota e oceano? Quando o autor afi rma que nosso conhecimento 
corresponde a uma gota, ele quer dizer que sabemos muito ou pouco? Em 
termos de quantidade, qual a relação que há entre gota e oceano?

____________________________________________________________

Em V, faz-se necessário compreender em que sentido Millôr Fernandes 
usou o verbo matar. Pode alguém matar o tempo? Matar o tempo é o mesmo 
que matar um inseto, por exemplo? 
Todos nós sabemos que não. Essa é uma metáfora bastante usada no nosso 
dia-a-dia, não é?1

a. Qual o sentido que tem, na frase V, o verbo matar? 
____________________________________________________________

b. Quem mata alguém costuma ser considerado assassino, não é? Como, 
podemos explicar, então, a ideia do autor de que alguém que mata o 
tempo se torna suicida?

____________________________________________________________

c. Na frase VI, há duas metáforas a serem explicadas. Que signifi ca, na 
afi rmativa, a ação de atirar pedras? O que representam as árvores 
frutíferas? 

___________________________________________________________

4. Costumamos interpretar o discurso (fala) dos outros, criando paráfrases 
(explicações, outros modos de dizer) para esse discurso. Veja, a seguir, 

três paráfrases que explicam uma das frases listadas na questão 2.

Paráfrase 1: “São as pessoas competentes que costumam sofrer perseguições”.

1  A metáfora é uma fi gura de linguagem - um dos modos de usar as palavras com sentido fi gurado, ou 
seja, com sentido não-literal. Mas isso não acontece de forma aleatória, isto é, não podemos usar qualquer 
palavra para signifi car qualquer coisa. Quando dizemos, por exemplo, que alguém “comprou uma briga”, 
estamos estendendo o sentido do verbo comprar. Se você compra um computador, considera-o seu e 
tenta usá-lo de forma adequada; se você compra uma briga, considera-a sua e tenta resolvê-la. Temos 
aí um uso mais concreto e outro mais abstrato do verbo comprar. São dois sentidos diferentes, mas que 
se aproximam. Comprar uma briga é, então, uma metáfora. É importante observar ainda que, nessa 
expressão, o sentido do termo briga pode também ser estendido. Pode signifi car tomar para si uma briga 
de verdade, mas pode também signifi car, por exemplo, resolver participar de uma campanha. Esse mesmo 
raciocínio poderá ser desenvolvido para explicar o uso metafórico do verbo matar.
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Paráfrase 2. “Os invejosos fazem das pessoas talentosas o alvo de sua 
perseguição”.

Paráfrase 3: “Os ataques dos invejosos são dirigidos aos competentes”.

a. Qual das seis frases é explicitada por essas paráfrases? Discuta sua 
resposta com os colegas e o(a) professor(a).

____________________________________________________________

b. Produza, juntamente com seu grupo, pelo menos uma paráfrase 
relacionada a cada uma das demais frases.

____________________________________________________________

c. Com o grupo, apresente as paráfrases para a turma, numa ordem diferente 
da ordem em que se apresentam as frases na questão 2. Verifi que se 
os colegas de outros grupos conseguem relacionar as paráfrases que 
vocês produziram às respectivas frases de origem. Discuta, com os 
colegas e o(a) professor(a), até que ponto as paráfrases esclarecem o 
sentido das frases e, se necessário, faça reformulações para torná-las 
mais adequadas.

5. Um recurso que nos ajuda a compreender o que os outros dizem (tanto na 
linguagem oral quanto na escrita) é a intertextualidade. Trata-se de uma 

noção complexa, mas, para resolver esta questão, é sufi ciente entender que 
os textos não funcionam de forma totalmente isolada. Assim, quando lemos 
algum texto, somente somos capazes de compreendê-lo porque associamos as 
ideias que ele sugere com ideias que percebemos em outros textos já lidos ou 
escutados. 

a.  Nessa perspectiva, podemos relacionar os temas abordados nos 
textos de 1 a 3, a seguir, e os que são tratados em algumas das frases 
apresentadas na questão 2. Juntamente com seu grupo, descubra 
qual(is) frase(s) pode(m) “dialogar” com cada um dos textos seguintes:

Texto 1:

 
Frase(s ) de número(s) ______________________________ 
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Texto 2: 

Não deixe que a saudade sufoque, 
que a rotina acomode,
que o medo impeça de tentar. 
Desconfi e do destino e 
acredite em você. 
Gaste mais horas realizando que sonhando,
fazendo que planejando, 
vivendo que esperando...
Porque, embora quem quase morre esteja vivo, 
quem quase vive já morreu. 

(Luis Fernando Veríssimo)

Frase(s) de número(s) ________________________________

Texto 3:

Frase(s) de número(s) ________________________________

b. Discuta com a turma e o(a) professor(a) as respostas dadas ao item a.



Caderno da aluna
e do aluno

Aula 55
Texto-base: Frases 

Embaralhadas

Língua 
Portuguesa

Prezado(a) aluno(a),

Ler é uma atividade tão instigante que o ser humano está sempre tentando 
descobrir novidades sobre o mecanismo da leitura. Algumas descobertas são 
interessantes, como ocorre com o que se verifi ca nos textos a seguir, que circulam na 
Internet. Veja você mesmo(a).
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O nosso cérebro é doido !!! 

De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae 
ignlsea, não ipomtra em qaul odrem as Lteras de uma 
plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e 
útmlia Lteras etejasm no lgaur crteo. O rseto pdoe ser uma 
bçguana ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem pobrlmea. 
Itso é poqrue nós não lmeos cdaa Ltera isladoa, mas a 
plravaa cmoo um tdoo. Sohw de bloa.

Então, foi fácil ler o texto acima? Agora leia-o novamente em voz alta, o 
mais “normalmente” possível

Agora, tente ler a seguintes palavras, isoladamente:

isadolas             lieruta             lgióca
Você conseguiu decodifi car as palavras acima? Se não, continue tentando. 

Considere que a escrita delas obedece ao mesmo princípio que orientou a escrita 
do texto acima.

As palavras mencionadas acima fazem parte do seguinte texto:

A lieruta de plaravas isadolas é mias dicífi l do que 
qaudno eals etsão em uma fsare lgióca.

Que conclusões você pode tirar dessa experiência de leitura que você 
teve? Você concorda com o que diz a frase acima? Comente com seus colegas 
e apresente suas conclusões em plenário.

Agora vamos vivenciar uma outra experiência de leitura. Fixe seus olhos 
no texto abaixo e deixe que a sua  mente leia corretamente o que está escrito. 

35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R 
COMO NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3 F4Z3R CO1545 
1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO 
35T4V4 M310 COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 
SU4 M3NT3 V41 D3C1FR4NDO O CÓD1GO QU453 
4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R P3N54R MU1TO, 
C3RTO? POD3 F1C4R B3M ORGULHO5O D155O! SU4 
C4P4C1D4D3 M3R3C3! P4R4BÉN5! 
Viu como um texto alfa-numérico pode nos dizer muita coisa? Também aqui, 
procure verbalizar o que aconteceu em sua leitura, como é que você pôde ler 
um texto que não contém os símbolos que normalmente reconhecemos como 
letras.



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 56 e 57
Texto-base: Frases Diversas

Língua 
Portuguesa

Olá, amigo(a), 

Nas aulas 53 e 54, você leu algumas frases eternas. Como você viu, esses 
pequenos textos são assim chamados porque representam, quase sempre, o 
pensamento de pessoas reconhecidamente sábias em relação a temas universais 
(temas que preocupam os humanos em todas as épocas). Pode ser considerado como 
um tema universal a questão da efemeridade da vida. Você lembra, por exemplo, 
qual o pensamento de John Lennon a esse respeito? “A vida é aquilo que acontece 
enquanto você faz planos”. Pois é, e a vida acontece.
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1. Hoje, você vai ampliar seu conhecimento sobre o gênero Frases, lendo 
frases situadas. 
Por que elas são consideradas “situadas”? Tente descobrir a resposta a 

essa indagação, lendo os trechos que seguem e refl etindo sobre eles:

I. “Isso acaba fazendo parte do futebol. Maradona também fez gol de mão 
na Copa e falaram que ele era o melhor jogador do mundo”. 

II. “As brasileiras começam a ser discriminadas já quando telefonam para 
pedir informações sobre aluguel de apartamentos”.

a. No trecho I, a que você acha que se refere o termo Isso? Com base em 
qual informação você inferiu essa resposta? 

____________________________________________________________

b. Quem você acha que é o(a) autor(a) dessa frase? Por quê?
____________________________________________________________

c. Que informações você consegue identifi car no trecho II?
____________________________________________________________

d. Falta algum dado importante para a compreensão do texto? Qual?
____________________________________________________________

2. Como você deve ter percebido, os trechos I e II oferecem alguma difi culdade 
para a compreensão. As informações parecem insufi cientes, não é? 
Veja agora os textos completos e verifi que o que mudou na sua 

compreensão.

I. “Isso acaba fazendo parte do futebol. Maradona também fez gol de mão 
na Copa e falaram que ele era o melhor jogador do mundo”.

Adriano, atacante do São Paulo, sobre ter usado a mão para fazer um gol 
contra o Palmeiras no jogo de domingo, ontem na Folha.

(Folha de São Paulo, terça-feira - 15/04/2008)

“As brasileiras começam a ser discriminadas já quando telefonam para 
pedir informações sobre aluguel de apartamentos”.

Paula Toste, luso-descendente, graduada em Comunicação Social, ao ser 
entrevistada sobre preconceito em Portugal.

(Diário do Nordeste, quarta-feira - 11/06/2008)
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Depois de ter lido os dois textos completos, observe e responda:

a. Que informações importantes foram acrescentadas ao trecho I? E ao 
trecho II?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

b. Na frase I, o termo ontem corresponde a qual data? Que pista você usou 
para descobrir essa informação?

____________________________________________________________

c. A qual data corresponde o domingo citado na mesma frase? Quais os 
recursos que você usou para descobrir? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

d. Você já conhecia a expressão luso-descendente? Se ainda não 
conhecia, encontrou alguma pista textual que o(a) ajudasse a descobrir 
o signifi cado? Qual? 

____________________________________________________________

e. Você acha que a informação de que Paula Toste é luso-descendente 
interfere no grau de credibilidade do que ela afi rma sobre o preconceito 
em Portugal? Por quê?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

f. Após toda essa série de observações sobre as duas frases situadas, 
você sabe explicar por que elas têm essa classifi cação, isto é, por que 
são ditas “situadas”? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Continuando suas observações sobre as frases situadas, atente agora para 
a estrutura dos textos em foco (as frases situadas I e II). 

a. Você sabe explicar por que a primeira parte está entre aspas? Qual o 
papel que as aspas desempenham nessa estrutura?

____________________________________________________________

Como você pode ver, há, nas frases situadas duas vozes ou “falas”: a 
primeira, que retrata uma declaração pública de alguém (o locutor original), e 
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a segunda, que representa a voz de um segundo locutor, o editor do jornal, da 
revista ou do blog responsável pela publicação. Como a fala do locutor original 
é destacada do texto (uma entrevista ou um discurso, por exemplo), faz-se 
necessário situá-las, isto é, informar quem falou, o cargo ou profi ssão dessa 
pessoa que falou (caracterização), a respeito de quem ou de quê, onde e quando 
tal pessoa falou. 

Veja como isso acontece na frase I:

Quem falou? Adriano; 
Quem é Adriano? Atacante do São Paulo;
A respeito de quê? Do uso da mão para fazer gol contra o Palmeiras no 

jogo de domingo;
Quando ele falou ou quando foi publicado o que ele falou? Ontem.
Onde — em que órgão da imprensa foi publicado o que ele falou? Na 

Folha. 

É importante observar que o texto explicativo do editor não traz, 
obrigatoriamente, todas essas informações. 

b. Tente responder a essas mesmas perguntas sobre a frase II. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

c. Que diferenças você encontrou? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

d. A que você atribui essas diferenças?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Agora, que você já observou como se estruturam as frases situadas, 
empregue seus novos conhecimentos para vencer o próximo desafi o. 

a. Relacione a voz dos locutores à voz dos editores, usando a numeração da 
primeira lista (fala dos locutores) para preencher os parênteses na segunda lista 
(fala dos editores). (Observe que alguns parênteses não devem ser preenchidos, 
tendo em vista que o número de textos explicativos é maior que o número de 
falas dos locutores originais).
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I. “Aqui, são de 42 a 45 alunos por sala. Não dá tempo para brincadeira. 
Nossos alunos mais rebeldes chamam a gente de nazista. Mas o que 
queremos é disciplina”. 

II. “O que vai acontecer com o país quando os professores começarem a 
abandonar o magistério por medo?”.

III. “O dado é preocupante, não vamos brigar com o termômetro, não 
queremos chorar a seiva derramada”

IV. “A lei é boa, não chega a ter a dureza [das leis] de outros países, que punem 
inclusive o carona por estar no carro com uma pessoa alcoolizada”.

V. “O desmatamento aumentou, e o ministro diz que vai aumentar mais 
ainda”.

VI. “Na medida em que os criminosos se sentem livres [para agir] é a nossa 
liberdade que está ameaçada”.

VII. “Qual é o grande problema do mundo desenvolvido? É o preconceito 
contra imigração”.

(    ) Tarso Genro, Ministro da Justiça, sobre lei seca.
   (Adaptação: Diário do Nordeste – 05/07/2008).

(    ) Carlos Minc, Ministro do Meio Ambiente, a respeito de informes do  
 Inpe sobre desmatamento na Amazônia 

   (Diário do Nordeste, terça-feira 03/06/2008).

(    ) Cristovam Buarque, ao condenar agressões sofridas por professores  
 do DF. Fonte: Jornal do Senado

   (Adaptado do Site do PDT – acessado em 02/07/2008).

(    ) Fernando Gabeira, Deputado federal (PV-RJ), criticando Carlos Minc.
   (Diário do Nordeste, quarta-feira - 04/06/2008).

(    ) Tarso Genro, Ministro da Justiça, sobre a extradição do ex-  
 banqueiro Salvatore Cacciola, ontem na Folha.

   (Folha de São Paulo, domingo – 06/07/2008).

(    ) Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente, criticando a recente restrição  
 de imigração por parte da União Européia.

   (Diário do Nordeste, quarta-feira - 25/06/2008)
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(    ) Maria Cleuza de Oliveira Martins, diretora da escola Rui Bloem, que  
 obteve a maior nota no Enem 2007 entre as estaduais da capital  
 paulista, ontem na Folha.

       (Folha de São Paulo, segunda-feira – 07/04/2008).

(    ) Carlos Minc, Ministro do Meio Ambiente, anunciando a Operação  
 Boi Pirata, destinada a apreender a criação de gado em áreas de  
 preservação ambiental

   (Diário do Nordeste, quinta-feira - 25/06/2008).

(    ) Gilmar Mendes, Presidente do STF, que sofreu uma tentativa de  
 assalto, em Fortaleza, defendendo que a questão da violência deve  
 ser tratada como prioridade nacional.

   (Diário do Nordeste, quarta-feira, 02/07/2008).

b. Compare suas respostas às de seus colegas e discuta, com eles e com 
o(a) professor(a), as pistas que foram usadas para relacionar a fala de 
cada locutor ao respectivo texto explicativo do editor.

c. Você leu frases que mostram a opinião de diversas pessoas sobre temas 
importantes para o momento. Qual desses temas lhe interessa mais? 
Por quê? Ele é tratado apenas em uma frase ou em mais de uma? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

d. Você concorda com as opiniões que são expressas nas frases? Justifi que 
seu ponto de vista.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

e. Você compreendeu que a principal função do discurso do editor é 
oferecer as informações que faltam ao fragmento do discurso do locutor 
original, a fi m de que o leitor possa construir sentido, não é? Como você 
avalia as frases que re-estruturou, quanto ao discurso dos editores? Há 
informações sufi cientes em todas as frases? 

5. Durante a leitura das diversas frases situadas, você deve ter percebido, pelas 
referências no fi nal de cada uma, que a maioria é proveniente de jornais. 

Este pode ser considerado um gênero jornalístico (veiculado preferencialmente 
por jornais e revistas). Você sabe em qual seção se localizam as frases?

a. Juntamente com seus colegas, examine jornais e revistas para localizar 
esses textos. Se você tiver acesso aos dois principais jornais cearenses, 
por exemplo, compare-os quanto à localização das frases. Será que 
a localização dos textos tem alguma relação com os temas que são 



85Língua Portuguesa

abordados? Discuta essa questão com o(a)s colegas e o(a) professor(a).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b. Uma noção que você já começou a dominar foi a de intertextualidade, 

não é? Você já deve ter aprendido, por exemplo, que os textos não 
funcionam de maneira isolada, que há uma certa conexão entre eles. 
Deve também ter aprendido que essa conexão pode ser mais explícita 
ou mais implícita. Quando se trata das frases situadas, você acha que a  
intertextualidade é mais explícita ou menos explícita? 

Observe:
“É preciso consumir menos energia, utilizar menos automóveis e não 
criar expectativas sobre a capacidade das novas tecnologias de nos 
permitir manter nosso nível de vida ocidental” 
Olivier de Schutter, relator da ONU para o Direito à Alimentação, ontem 
na Folha
Folha de São Paulo, 04/04/2008
A expressão “ontem na folha” remete a um outro texto, não é? Ela informa 
explicitamente ao leitor que a fala de Olivier de Schutter foi extraída de 
um outro texto. Há, portanto, um “diálogo” explícito entre os textos e, 
como você pôde observar, uma dependência muito forte das frases em 
relação aos textos de origem, bem como em relação a outros textos que 
tratam da mesma temática. 

c. Escolha um dos temas tratados nas frases que você leu nesta atividade 
e pesquise, em jornais e revistas, outros textos que abordem o mesmo 
assunto. Compare as diversas visões e construa sua própria opinião a 
respeito do problema.

6. Agora, que você já adquiriu um bom conhecimento sobre o gênero frases 
situadas, tente assumir o papel de um editor e construa frases para serem 

apresentadas em sala de aula (Se houver um jornal funcionando no colégio ou 
na comunidade, essa pode ser sua colaboração).

Veja como você pode fazer:

a. Selecione frases importantes e engraçadas emitidas por alunos, 
professores e funcionários.

b. Produza, com seu grupo, textos explicativos capazes de situar o discurso 
do locutor original.

c. Apresente as primeiras versões para serem discutidas pela turma
d. Re-escreva as frases, de acordo com a opinião do grupo.
e. Publique as versões aperfeiçoadas.



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 58 e 59
Texto-base: Artigo de Opinião

Língua 
Portuguesa

Olá amigo(a),

 Ao longo dos últimos meses, você tem lido textos muito variados, não é? Há 
um motivo para isso: uma das condições para que alguém desenvolva sua capacidade 
leitora é justamente conhecer muitos gêneros. Hoje você vai ler um artigo de opinião, 
mais um dos gêneros veiculados preferencialmente pelo jornal.
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O artigo de opinião, como indica a própria classifi cação, é um texto opinativo, 
assim como o editorial, que você já conheceu. Há, porém, uma diferença 
importante entre esses dois gêneros. Enquanto o editorial expressa 

a opinião da empresa (o jornal ou a revista), o artigo de opinião expressa o 
ponto de vista pessoal do autor, que pode ser jornalista ou não. É por isso que, 
diferentemente do editorial, o artigo de opinião traz a assinatura do autor, como 
você verá a seguir, no texto do jornalista Ruy Castro.

1. Antes de ler todo o texto, atente para o título. 

a. A partir do título, você já sabe que o texto trata de cidadania. Mas esse 
saber é muito vago, não é? Que aspectos específi cos dessa questão 
serão abordados? O que será dito sobre os cidadãos? Por que “Cidadãos 
com cidadania?” Ser cidadão não é sinônimo de ter cidadania? Haverá 
cidadãos sem cidadania?

____________________________________________________________

b. Leia agora o texto e verifi que se suas previsões se confi rmam.

Cidadãos com cidadania
Ruy Castro

Um chiclete ou toco de cigarro jogado na rua atrai outro chiclete ou 
toco de cigarro. Uma garrafa pet atirada na pista pela janela de um carro 
induz a que outro cretino, passando de carro, atire outra garrafa. Um monte 
de lixo não recolhido na calçada leva o indivíduo a despejar mais lixo na 
calçada, achando que o ponto está liberado para vazadouro.

Uma faixa com os dizeres “Maricotinha, te amo” ou “Obrigado a santo 
Agapito pela graça alcançada”, estendida de poste a poste, de um lado 
a outro da rua, estimula que alguém pendure outras faixas apregoando 
“Vendem-se túmulos” ou “Jazigos abaixo do custo”, como já vi perto de 
cemitérios, penduradas de árvore a árvore.

Uma tabuleta na porta de um açougue prometendo “Coxão mole a xis 
reais o quilo”, empatando metade da calçada, é um convite a que farmácias, 
lanchonetes, locadoras de vídeo etc. atravanquem o resto da via pública 
com seus anúncios. Um carro estacionado com duas rodas no passeio está 
a um passo de botar as outras duas rodas no passeio e interrompê-lo de 
vez

Tanta imundície revela abandono e é uma porta aberta para a 
criminalidade; bandidos sentem-se bem em meio a ela. Algumas prefeituras 
fazem sua parte, mas os cidadãos precisam ajudar, exercendo a cidadania. 
Embora pertença a todos, o espaço público não é a casa-da-mãe-joana.

(Folha de São Paulo - 19/05/2008 – texto adaptado)
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c. A leitura do texto confi rmou suas previsões? 
____________________________________________________________

Você sabia que a leitura pode ser comparada a um diálogo com o autor? 
Continue, então, o diálogo que você iniciou nesse primeiro contato com o texto.

Um dos aspectos vistos como importantes para a compreensão de um 
texto é o propósito comunicativo. Você já foi informado(a) de que o texto que 
está lendo pertence ao gênero artigo de opinião. Sabe, assim, por antecipação, 
que o propósito geral do autor, ao optar por este gênero, não foi, por exemplo, 
informar algo sobre a questão da cidadania; mas defender seu ponto de vista. 
Mas qual ponto de vista? Sobre qual aspecto dessa temática tão ampla? As 
questões seguintes vão ajudá-lo(a) a solucionar essas dúvidas, na medida em 
que dirigem sua atenção para certos detalhes do texto ricos em signifi cação e o 
estimulam a descobrir sentidos que não estão na “superfície” das palavras.

2. Atente para o uso da expressão outro cretino, no trecho do primeiro 
parágrafo: “Uma garrafa pet atirada na pista pela janela de um carro induz 

a que outro cretino, passando de carro, atire outra garrafa”. Você não achou 
estranho o uso de outro?

Refl ita: 
Se o autor fala de um outro cretino, isso signifi ca que há um primeiro 

cretino, que não é citado, não é? (Veja: Outro = mais um; novo, segundo – 
Michaellis – Moderno Dicionário de Língua Portuguesa)

a. Qual seria esse primeiro cretino? Que pista(s) do texto você pode usar 
para identifi cá-lo?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

b. A partir dessa relação, podemos inferir que são cretinos todos aqueles 
que jogam objetos das janelas dos carros? Discuta sobre isso com a 
turma e o(a) professor(a), recorrendo sempre ao texto para fundamentar 
sua opinião. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

c. Veja, no dicionário, os signifi cados da palavra cretino e discuta, com os 
colegas e o(a) professor(a), o sentido que ela assume no texto. Quem 
joga lixo na rua seria idiota ou atrevido? Ou poderia pertencer às duas 
categorias?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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3. Ainda no primeiro parágrafo, considere o emprego das formas atrai, induz, 
leva nas frases I, II e III, respectivamente:

I. “Um chiclete ou toco de cigarro jogado (...) atrai outro chiclete”
II. “Uma garrafa pet atirada (...) induz a que outro (...) atire outra garrafa”
III. “Um monte de lixo não recolhido leva o indivíduo a despejar mais lixo na 

calçada”

a. Refl ita:
Você percebeu que todos esses verbos estão no presente? Isso mesmo. 
Mas o importante é compreender o valor que tem esse tempo verbal 
para aquilo que o autor quer expressar, não é? Repare que o presente, 
neste caso, não se relaciona com o tempo físico. O autor não quer dizer 
que um chiclete (...) atrai outro chiclete” somente em um determinado 
momento; ele quer dizer que sempre isso acontece. A afi rmação 
funciona como uma verdade universal, isto é, aceita por todos. É mais 
ou menos como afi rmar que “A Terra gira em torno do Sol”.

b. Conclua: 
Se o propósito do autor é convencer os leitores de que jogar lixo na 
rua é uma atitude errada, de que forma o uso do presente atemporal 
funciona? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Discuta esta questão com os colegas e com o(a) professor(a). 

c. Verifi que se esse mesmo recurso – o uso frequente do presente atemporal 
– ocorre nos demais parágrafos do texto.

4. Atente agora para o sentido dessas formas verbais nos três primeiros 
parágrafos: atrai, induz, leva, estimula, é um convite a, está a um passo 

de. Observe que, de um lado o autor menciona comportamentos que, apesar de 
incorretos, não parecem tão graves; já do outro lado, ele mostra a ampliação/
evolução desses comportamentos para algo mais grave, do ponto de vista dos 
direitos e deveres dos cidadãos.
 

a. Você percebe alguma semelhança de sentido entre todas essas 
expressões? 

b. Considerando esse critério (a semelhança semântica) como você as 
agruparia?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

c. Discuta sua resposta com os colegas e o(a) professor(a).



90 Língua Portuguesa

d. Com base na forma como o autor apresenta seus argumentos no texto 
(parágrafos de 1 a 3), temos o quadro abaixo, que representa a ausência 
de cidadania. Complete-o, de acordo com o texto. 

Quadro 1

Cidadãos sem cidadania

Ação/Atitude Consequência

Jogar chiclete ou cigarro na rua Mais chicletes ou cigarros na rua

Atirar garrafa do carro

Deixar lixo na calçada Aumento do lixo despejado na 
calçada

Exibir faixas com mensagens pessoais

Fixar uma tabuleta na porta de um 
açougue

Uso de tabuletas por outros 
estabelecimentos

Estacionar um carro parcialmente na 
calçada

e. Ao completar o preenchimento do quadro 1, você deve ter notado que 
“sobram” as duas últimas linhas, que estão completamente vazias. 
Preencha-as, acrescentando duas outras atitudes que, na sua opinião, 
também prejudicam os direitos dos cidadãos.

5. Como você viu, o autor identifi ca, nos três primeiros parágrafos do texto, 
uma série de comportamentos que prejudicam os direitos dos cidadãos. 

Isso justifi ca o título atribuído ao quadro acima, não é? 
Volte agora sua atenção para o quarto e último parágrafo.
 

a. A que se refere a expressão Tanta imundície, que abre o parágrafo?

I. (   ) especifi camente, aos tipos de sujeira mencionados no primeiro  
parágrafo?

II. (   ) particularmente, às ações mencionadas no terceiro parágrafo?;

III. (   ) de forma genérica, a todas as atitudes citadas nos parágrafos  
anteriores?

b. Justifi que sua escolha.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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c. Atente para a forma pronominal ela, em “Tanta imundície revela abandono 
e é uma porta aberta para a criminalidade; bandidos sentem-se bem em 
meio a ela”. Esse termo se refere a quem ou a quê? Que pista(s) você 
usou para descobrir?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

d. Explique o que o autor quis dizer, ao afi rmar que “o espaço público não é 
“a casa-da-mãe-joana”. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. No quadro 1 são listadas atitudes negativas para a construção da cidadania. 
Preencha o quadro 2, substituindo-as por atitudes positivas. Você pode adaptá-
lo à realidade da sua escola ou de sua comunidade.

Quadro 2

Cidadãos com cidadania

Ação/Atitude Consequência



Caderno da aluna
e do aluno

Aula 60
Texto-base: Adivinhas

Língua 
Portuguesa

Caro(a) estudante,

Adivinhas, também conhecidas como adivinhações, são perguntas com o 
caráter de charadas, que levam as pessoas a pensar e a se divertir. Na verdade, trata-
se de uma modalidade de gênero textual que faz parte da nossa cultura popular.

Como bom brasileiro, ative sua mente na busca de respostas para as adivinhas 
que fazem parte de nosso folclore, a fi m de adquirir, cada vez mais, a habilidade de 
refl etir e de encontrar prazer enquanto lê.
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1. Leia, silenciosamente, as seguintes adivinhas e responda-as, procurando 
registrar suas justifi cativas, para posterior discussão:

1.1.-O que é, o que é?
Leva e traz, mas não sai do lugar;
Pode ser ampla e pode ser apertada;
Tem ponto de partida e ponto e chegada.  
Resposta: ________________________

1.2.-O que é, o que é?
A fi rmeza é um de seus atributos;
A confi ança também é;
A proteção não fi ca atrás e lhe criaram até um profi ssional.
Resposta:_________________________

1.3. -O que é, o que é?
Não tem olhos, mas pisca;
Não tem boca, mas comanda;
E se lhe desobedecerem dá castigo.
-Resposta:__________________________

1.4. -O que é, o que é?
Sempre se quebra quando se fala;
É guardado embaixo de sete chaves;
Faz companhia ao vigário.
Resposta:___________________________

1.5. -O que é, o que é?
No tempo, ele é o mínimo;
Como pessoa, é auxiliar;
Em competição, nunca é o vencedor máximo.
Resposta:______________________________

1.6. -O que é, o que é?
Na cidade é uma profi ssão;
Na estrada é um perigo;
Na mata é um inseto.
Resposta:______________________________
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1.7. -O que é, o que é?
Tem coroa, mas não é rei;
Tem espinhas, mas não é peixe;
Dá sua fama a quem lhe é semelhante. 
Resposta:_______________________________

1.8. -O que é, o que é?
Organiza um dicionário, mas não é o autor;
É uma nota que não produz musicalidade;
Tem entrada para a qual não é preciso pedir licença
Resposta:_______________________________

2. Sob o comando do professor, leia uma das adivinhas oralmente. Depois:

2.1. apresente sua resposta;
2.2. confronte com a resposta dos colegas da classe;
2.3. comente com os colegas como foi possível chegar às conclusões, que 

deverão ser confi rmadas com o professor.

3. Ainda, sob o comando do professor, organize-se em grupo. 
 

3.1. Juntamente com seus colegas de grupo, selecione uma das adivinhas.
  Cada grupo seleciona uma adivinha diferente; 
3.2. Em seguida, reescreva-a em forma de verbete de dicionário, tomando 

como ponto de partida a palavra que utilizou como resposta da referida 
adivinha; 

3.3. Para a produção do verbete, considere as características do objeto 
referente à palavra-resposta da adivinha;

3.4  Acrescente informações que você detém ou que possam ser extraídas do 
dicionário. Fique atento, também, para a própria estrutura do verbete. 

Exemplo:
ADIVINHA SELECIONADA – “Tem cabeça, mas não pensa;
     Tem dente, mas não morde;
     Tem cabelo, mas não usa shampoo.
     E, por vezes, é sufi xo de palavras.”

     Resposta: Alho      

VERBETE – “Alho s.m. planta  que  apresenta  um  bulbo  denominado  
de cabeça   formado  de  dentes;  traz  na  parte  superior  desse 
bulbo fi os semelhantes a cabelos. O bulbo é empregado como                     
condimento”.
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“Alho suf. nom., do lat. -aculum, que se acrescenta a substantivos  oriundos  
de  verbos  (espantalho)  ou  de  outros substantivos (borralho).

3.5. Escreve o verbete requerido no item 3.2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Continuando sob a orientação do professor, leia oralmente o verbete gerado 
pela adivinha que você selecionou.  

4.1. Após a leitura do verbete que o grupo elaborou, levante todas as 
acepções (sentidos diferentes) da palavra de entrada desse verbete.

4.2.  Reorganize o verbete em quantas acepções forem permitidas, conforme 
os diferentes sentidos que a palavra de entrada possa expressar. Veja o 
exemplo do verbete de alho.

5. Considere, agora, cada uma das palavras-chave das adivinhas que 
constituem a palavra de entrada de cada verbete.

5.1.Faça uma lista dessas palavras.
5.2.Analise a lista e indique as palavras que poderão aparecer em uma 

única página de dicionário, justifi cando sua resposta.
5.3. Dentre as palavras indicadas que poderão compor verbetes de uma 

única página de dicionário, identifi que:
a) a palavra que se prestará como palavra-guia inicial;
b) a palavra que poderá ser utilizada como palavra-guia fi nal na página do 

dicionário. 
DICA: Consulte uma página de dicionário para facilitar essa tarefa.
5.4.Justifi que cada resposta do item 5.3.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Pelo exemplo apresentado, observe que no verbete encontram-se, sobre a 
palavra de entrada, informações de naturezas diversas. 

6.1.Marque nas opções abaixo o que aparece nos verbetes de “alho”, além 
do que foi sugerido pela adivinha.

a- As características do objeto designado pela palavra;
b - A categoria gramatical da palavra;
c - A origem da palavra;
d - Os atributos do objeto designado pela palavra;
e - As diversas acepções da palavra.

6.2. Justifi que as resposta, por escrito, com passagens dos verbetes.
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7. Refl ita sobre os objetivos da leitura de adivinha e da leitura de verbete. A 
partir de então, nos parênteses a seguir, registre (a), quando se referir a 

advinha, e registre (b), quando se referir a verbete.

a - Adivinha

b - Verbete

(    ) ênfase na leitura recreativa;

(    ) ênfase na leitura para aprofundamento de conteúdo;

(    ) desenvolvimento de raciocínios mais complexos;

(    ) leitura considerando as entrelinhas;

(    ) leitura  mais ao pé da letra;
  
(    ) exploração da habilidade de raciocínio;
             
(    ) localização de informação específi ca.



História





Caderno da aluna
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Aulas 13 e 14

História

O tempo e as suas durações
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Curta, média e longa durações

Você já teve a sensação de que o dia está passando rápido demais? E 
quando é o contrário, muito devagar, você já sentiu isso? Pois é... Às 
vezes um mesmo espaço de tempo (um dia ou um ano) pode ser sentido 

de maneira diferente por cada pessoa. Isso acontece porque o tempo não é 
só a distância entre dois momentos. Também depende de como sentimos e 
observamos a sua passagem. 

Para compreender a História precisamos saber diferenciar as durações do 
tempo. Às vezes a História acontece no espaço de um dia, um mês ou um ano. 
Mas há processos que duram mais, que só observamos em séculos ou milênios. 
Toda vez que estudamos História lidamos com diferentes durações do tempo. 

Em História existem curtas, médias e longas durações. Como assim?
No tempo de curta duração estão aqueles eventos mais rápidos, que em 

questão de dias ou horas mudam o modo de viver das sociedades. É o caso das 
mudanças políticas como a eleição de um presidente ou um golpe de estado 
(quando um ditador toma o poder através da força). 

A média duração, por sua vez, é aquele tempo mais lento, feito de processos 
que só são observados em anos ou décadas. Por exemplo, as crises econômicas 
de que as pessoas só se dão conta quando já se passaram meses e às vezes 
duram décadas.

Mas há também o tempo de longa duração, aquele que só na passagem de 
séculos ou milênios pode ser observado. É o tempo das maiores transformações 
da história, como o surgimento ou desaparecimento de civilizações ou as crenças 
das pessoas em deuses, que só mudam num período bem longo.

Exercícios 

1. Com base na leitura e compreensão do texto, assinale a alternativa 
correta:

a) (    ) Medir o intervalo de duração de dois momentos é a única forma  
  de entendermos a passagem e a duração do tempo;

b) (    ) É impossível para os seres humanos medir a duração do tempo;
c) (    ) Todas as sociedades usam o mesmo instrumento para medir a  

  passagem do tempo;
d) (    ) Para entender as durações também é importante perceber como  

 observamos e sentimos a passagem do tempo.

2. Assinale a opção que apresenta a ordem correta de respostas, sendo (V) as 
alternativas verdadeiras e (F) as alternativas falsas.

I   – Quando estamos estudando história não nos preocupamos com as 
diferentes durações do tempo.

II  –  As durações do tempo são: curta, média e longa.
III – As pessoas podem ter referências diferentes para medir o tempo.
IV – Processos que duram um tempo maior devem ser representados pela 
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longa duração porque são medidos em dias, horas e minutos.

a) F, V, V e F;

b) F, F, V e V;

c) V, V, F e F;

d) F, F, F e F;

e) V, V, V e V.

3. Na sua vida também aconteceram mudanças relacionadas aos tempos de 
curta, média e longa duração. Busque através da memória alguns exemplos 

e conte-os:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Dica de Filme:

Tempos Modernos (Charles Chaplin, EUA, 1936)
O operário Carlitos encontra trabalho em uma fábrica nos EUA e 

enfrenta as difi culdades do ritmo de trabalho dominado pelas máquinas 
e a pressão do patrão, onde o homem é tratado como se fosse mais uma 
peça de uma grande engrenagem. No fi lme podemos identifi car elementos 
que apontam as diferentes noções do tempo em interação: a demissão de 
Carlitos (um exemplo de curta duração), desemprego em massa (média 
duração) e imposição do modo de vida urbano e do trabalho assalariado 
(longa duração). 

A História e as durações do tempo

Todo assunto da História utiliza diferentes durações de tempo (curta, 
média e longa durações). Para vermos isso, vamos pensar num exemplo 
bem próximo de nós cearenses.

Você já ouviu falar sobre o Padre Cícero, não é verdade? Hoje em 
dia ele é considerado por muitos um santo popular, mesmo não sendo 
reconhecido ofi cialmente pela Igreja Católica. No seu tempo, Padre Cícero 
chegou a ser excomungado, acusado de ter inventado milagre. Em 1914 
liderou a chamada Sedição de Juazeiro, um movimento político marcante 
na História do Ceará. Padre Cícero foi, portanto, um homem de grande 
infl uência para a nossa história.

Como podemos observar as diferentes durações do tempo quando 
estudamos essa história de Padre Cícero?

Ora, é só lembrar que na curta duração estão aqueles 
acontecimentos mais rápidos, como aquele milagre que em 
pouco tempo tornou Padre Cícero um homem conhecido por 
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todo Nordeste. Também a Sedição de Juazeiro é um processo de curta duração, 
porque aconteceu durante alguns meses.

De média duração (ou seja, naquele tempo mais lento de anos ou décadas) 
é todo o tempo que Padre Cícero viveu em Juazeiro do Norte, quando teve muita 
importância na política e atraiu muitos romeiros.

Já de longa duração (um tempo que se mede em vários séculos ou 
milênios) é o tempo da crença das pessoas em Jesus Cristo e nos milagres do 
cristianismo. Na longa duração, pode chegar um dia em que as pessoas nem 
mais se lembrem que existiu um Padre Cícero, mas é provável que surjam ainda 
outros santos populares.

Que tal um debate?

Após a leitura do texto acima, que tal fazermos um breve debate. Vamos 
discutir o que achamos do texto e tentar falar sobre as refl exões que ele levanta. 
Uma das coisas a que o texto se refere é “a crença das pessoas em Jesus 
Cristo e nos milagres do cristianismo”. Podemos nos perguntar: nossas crenças 
mudam na longa duração da história? Na discussão, também procure saber o 
que signifi ca “mentalidades”.

GLOSSÁRIO

Excomungado: quem sofreu excomunhão; foi 
expulso da Igreja Católica; amaldiçoado. 
Romeiros: peregrinos religiosos.
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História

Cada história tem seu tempo próprio
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Por que nos livros a História está quase sempre dividida em partes como 
História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea? Será que essa é a 
única maneira de estudar o passado? 

Os períodos da História

Não é só em passado, presente e futuro que se divide o tempo. Existem 
outras formas de medirmos a sua passagem.  

Em muitos livros, a História está dividida em cinco grandes períodos: 
Pré-História, História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. Você já se 
perguntou por que é assim?

Uma coisa que precisamos ter clareza é que essa divisão da História é uma 
forma que as historiadoras e os historiadores criaram para se estudar o passado 
da humanidade. Não é a única maneira de se estudar o tempo da História, mas 
é a mais difundida em todo o mundo.  

Nessa divisão, na Pré-História estão as sociedades desde o aparecimento 
dos primeiros grupos humanos até o surgimento da escrita (aproximadamente 4000 
a.C.). A História Antiga – também conhecida como Idade Antiga – dá seguimento 
desde esse período até a chamada queda do Império Romano (em 476 d.C.). 
Desde então haveria a História Medieval – ou Idade Média–, prolongando-se por 
séculos até a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. Já a 
Idade Moderna inicia-se desde então, estendendo-se até a Revolução Francesa 
(1789). Por fi m, a História Contemporânea surge com a Revolução Francesa até 
os dias atuais.

Ora, mas será que essa é a única forma de fazermos “recortes” na História 
para melhor estudá-la? Esses “recortes” foram criados para podermos entender 
a História do Ocidente, porém muito difi cilmente a história dos povos orientais 
poderia ser estudada dessa maneira. Percebemos, assim, que os “recortes” 
desde Pré-História à História Contemporânea são convenções para uma forma 
de entender o passado que terminou se estendendo para o estudo de outras 
histórias. Então nos perguntamos: a História do Brasil poderia ser vista a partir 
dessas divisões? E a História do Ceará? E a História da América?  É... Você já 
deve ter percebido que cada História tem seu tempo próprio. 

Uma dica para a turma
Após fazer a leitura do texto, que tal um breve debate? Afi nal o 

assunto dá o que falar. Comecem com algumas questões: como são 
os “recortes” da História do Brasil? Será que na História de outros 
países existem divisões semelhantes? 

GLOSSÁRIO

Convenções: Levar (alguém) a reconhecer 
uma verdade, apresentando provas ou 
argumentos.
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Exercícios

1. Complete as frases:

a) A maneira mais consagrada de se estudar a História é dividi-
la em _________________, História _________________, 
História ______________, História ________________ e História 
________________.

b) A História do Brasil também possui uma divisão de tempo consagrada: 
Período _____________, Período _______________ e Período 
___________.

c) Os “recortes” em Pré-História, História Antiga, Medieval, Moderna e 
Contemporânea são _____________ para uma forma de entender o passado 
que terminou se estendendo para o estudo de outras ______________.

2. Observe a linha do tempo desenhada abaixo. Ela marca os grandes períodos 
da História Ocidental. 

a) Com uma caneta, preencha o trecho na linha inferior em que se situaria 
a História do Brasil nessa linha do tempo.

b) Agora assinale como se situaria a História da América nessa mesma 
linha do tempo.

c) Enfi m, assinale o trecho que ocuparia a História do Ceará.
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3. Leia abaixo os períodos convencionados pela História Ocidental para defi nir 
os períodos da História. Relacione as colunas:

(a) Pré-História    (  ) De 476 d.C. até a queda de 
Constantinopla    pelos turcos otomanos, em 1453;

(b) História Antiga    (     ) Dos primeiros grupos humanos  
      até o surgimento da escrita
      (aproximadamente 4000 a.C.);

(c) História Medieval    (     ) Da Revolução Francesa até os  
      dias atuais.

(d) História Moderna    (     ) Da invenção da escrita até a  
      chamada queda do Império Romano  
      (em 476 d.C.);

(e) História Contemporânea   (     ) Inicia-se em 1453, estendendo-se  
      até a Revolução Francesa (1789).

4. Ao observar a linha do tempo representada nos exercícios 1, 2 e 3, você 
percebeu que na divisão em Pré-História, História Antiga, História Medieval, 

História Moderna e História Contemporânea, cada “recorte” tem uma duração de 
tempo diferente? Por quê?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Navegando pela internet, visite os sites

http://pt.wikipedia.org/wiki/Periodiza%C3%A7%C3%A3o_da_
Hist%C3%B3ria

http://www.historiadomundo.com.br/pre-historia/periodo-paleolitico/
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Quem seria capaz de viver sozinho? Ninguém, não é verdade? O ser humano 
desde os tempos antigos vive em sociedades. E as sociedades, com suas 
diferenças e semelhanças, hoje vivem a chamada globalização. O que é 

a globalização? Que mudanças ela traz para nós e para as sociedades? 

Nós e a sociedade

Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Isso não é novidade para 
ninguém. Ou você acha que alguém poderia viver nesse mundo sozinho? Nem 
Robinson Crusoé, aquele personagem que sobreviveu a um naufrágio numa ilha 
deserta, era capaz de viver sozinho. Ele tinha ao seu lado o nativo Sexta-Feira, 
para lhe fazer companhia e ajudar na sobrevivência. 

Compreender a vida em sociedade é o principal objetivo da História. Desde 
os tempos antigos, aproximadamente cinco mil sociedades diferentes surgiram 
em nosso planeta. Muitas delas não existem mais, desapareceram, e só as 
conhecemos pelos registros que deixaram no passado. Porém, novas sociedades 
têm surgido ao longo do tempo, até hoje. 

Um motivo importante de estudarmos História é podermos saber como eram 
essas sociedades. Não é verdade, como dizem por aí, que a História é aquela 
matéria que serve para decorar datas e fatos. Um bom conhecimento de História 
é, sim, entendermos como as pessoas de diferentes tempos e lugares viveram.

Uma sociedade é formada por pessoas diferentes, cada uma com sua 
característica própria. Muitas vezes contraditória, 
uns são ricos, outros são pobres. Existem homens 
e existem mulheres, cada um com sua opção 
sexual própria. Há também crianças, jovens, 
adultos e velhos. Tudo isso faz a diferença nas 
sociedades. Que classes sociais existem? Como 
se organizam as famílias? Que religiões as 
pessoas cultuam? Dependendo da sociedade, 
podemos encontrar realidades muito diferentes.

O texto acima apresenta várias questões importantes. Conhecer as 
sociedades, sejam as mais antigas ou as atuais, é um dos principais objetivos 
da História. Que tal discutir melhor esse assunto? Reúna um grupo, releiam 
o texto e, em seguida, discutam questões como:
 O que é uma sociedade?
 A que sociedades nós pertencemos?
 Que outras sociedades diferentes das nossas podemos citar como 

exemplos?
 Existem classes sociais em nossa sociedade? Quais?
 Homens e mulheres têm iguais papéis na sociedade? 
 Que tipos de diferenças existem entre homens e mulheres?
 E quanto às religiões de nossa sociedade? Quais são elas?

Anote as conclusões a que o grupo chegou na discussão e exponham, em 
seguida, aos colegas de sala. Preste atenção em tudo o que você pode 
aprender com esse debate.

GLOSSÁRIO
Robinson Crusoé: 

personagem do livro do 
escritor inglês Daniel Defoe.

Cultuar: venerar, adorar.
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Em tempos de globalização

Vivemos hoje na chamada era da globalização. Você saberia dizer o que 
isso signifi ca? Signifi ca que, a cada dia, as diferentes sociedades estão cada vez 
mais ligadas umas às outras, seja através dos meios de comunicação (Internet, 
televisão, telefone...), seja através do comércio mundial que faz com que produtos 
do outro lado do mundo sejam vendidos bem ali na mercearia da esquina. 

Ora, de fato a globalização tem aproximado os povos do mundo (chineses, 
argentinos, norte-americanos, brasileiros, franceses). Mas será que essa 
aproximação tem ocorrido sem problemas? Infelizmente, não. A globalização 
também tem ampliado contradições, espalhando destruição da natureza, 
desemprego e guerras entre os povos. Todos nós que vivemos neste mundo 
temos uma parte de responsabilidade com tudo isso. E é por isso que a História, 
que é um conhecimento das diferentes sociedades, nos ajuda a pensar melhor 
sobre nosso mundo atual. 

Portanto, lembre-se: cada contato maior que temos com a História, dentro 
ou fora da escola, é uma oportunidade para fazermos desse mundo globalizado 
uma terra de sociedades mais humanas. 

Exercícios:

1.É característica da globalização:

a) (   ) Criar uma harmonia perfeita entre os povos;
b) (   ) O surgimento do comércio mundial;
c) (   ) A comunicação mais estreita entre as sociedades;
d) (   ) A existência de diferentes sociedades.

2.Não é correto se afi rmar sobre a globalização:

a) (   ) Promove um contato maior entre diferentes povos;
b) (   ) Tem ampliado as contradições sociais;
c) (   ) Tem desfeito algumas barreiras entre as nações;
d) (   ) Retarda a destruição da natureza.

3.Sobre o estudo da História é correto afi rmar:

a) (   ) Ajuda a pensar melhor o mundo atual;
b) (   ) Consiste em decorar datas e fatos;
c) (   ) Perdeu o sentido na era da globalização;
d) (   ) Não estuda as sociedades recentes.

Agora reúna mais uma vez o seu grupo, discuta e responda:
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4.Agora responda: como a História pode contribuir para conhecermos melhor 
nosso mundo atual?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Cada sociedade tem sua maneira de ser. Aldeias e civilizações são tipos 
diferentes de sociedades. As primeiras formas de sociedade da História 
eram aldeias que cresceram e, com o tempo, tornaram-se grandes 

civilizações. Será que o desenvolvimento das civilizações signifi cou o fi m das 
aldeias?

Aldeias e civilizações

Observe ao seu redor: estudantes, carteiras, professores, o quadro, o 
pessoal da limpeza, a diretora (ou diretor), a cantina... São coisas e pessoas 
que pertencem a sua comunidade escolar, não é verdade? Mas agora imagine o 
que existe além dos muros da escola. Você começará a enxergar coisas menos 
familiares. Muitas pessoas que passam pela rua você sequer conhece. 

Esse simples exercício de imaginação pode nos ajudar a entender como 
são as sociedades humanas. 

Numa grande cidade, pessoas, automóveis, mercadorias estão todos 
organizados num grande sistema onde os indivíduos colaboram entre si, mesmo 
sem se conhecerem. É diferente de uma pequena comunidade rural ou de uma 
aldeia, onde quase todos são vizinhos ou parentes. 

O que diferencia então uma sociedade simples, como uma aldeia, de uma 
sociedade complexa, como uma grande civilização? 

Enquanto aldeias são comunidades de pequena população e, na maioria 
das vezes, vivem do trabalho agrícola, as civilizações aglomeram grande número 
de pessoas em diversas atividades, o que provoca uma maior diferença social 
entre os indivíduos.

As primeiras sociedades eram aldeias. Somente em torno de 4000 a.C. 
surgiram as primeiras civilizações, como a Mesopotâmia, o Egito e a China. Mas 
será que o surgimento das civilizações signifi cou o fi m das comunidades de 
aldeias?

GLOSSÁRIO
Civilização: organização social ampla, com regras políticas 
estabelecidas, relações de trabalho administradas por um 
corpo de funcionários públicos, religião vinculada ao poder 
central e existência de cidades.
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Exercícios

1. Encontre as palavras e, em seguida, com elas complete as frases:

W O H H Y Q A G R I C O L A A
X U Q J J Z A Z P M N M Z N T
Z N Ç R K I S A I Y D L X M I
M J G O G N X O T C C S R S V
A E F S B R A E O R B O P I I
Ç A S O I N D I V I D U O S D
N S D O L U F T T W D Ç E T A
E E G O P Q U I M E W C S E D
R A O I C O N H E C E R E M E
E Q F J H K T D W B T B L A S
F A F J K T R A B A L H O L N
I Z M E N E D G M H J K A V V
D W C R A T E R A I C E R O T
B I C P O P U L A Ç A O F E I
A A C I V I L I Z A Ç O E S Y

a) Numa grande cidade, pessoas, automóveis, mercadorias estão todos 
organizados num grande _____________ onde os indivíduos colaboram 
entre si, mesmo sem se __________________.

b) As aldeias são comunidades de pequena ______________ e, na maioria 
das vezes, vivem do      ___________   ___________.

c) As _____________ aglomeram grande número de pessoas em diversas 
____________, o que provoca uma maior _____________ social entre 
os ______________.

d)  As primeiras ______________ eram aldeias. Somente em torno de 
4000 a.C. surgiram as primeiras civilizações, como a      ______________, 
o Egito e a ____________.

2. Que alternativa defi ne melhor o signifi cado de:

(a) Civilização  (b) Indivíduo  (c) Sociedade (d) Aldeia

(   ) Grupo organizado com suas instituições, regras e bens comuns.
(   ) Alguém em relação a uma comunidade; qualquer pessoa.
(   ) Pequeno povoado.
(   ) Organização social ampla, com regras políticas estabelecidas, relações 

de trabalho administradas por um corpo de funcionários públicos, religião 
vinculada ao poder central e existência de cidades.
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As aldeias indígenas hoje
Com o surgimento das grandes civilizações da História, um grande número 

de aldeias foi desaparecendo. Ou foram destruídas pela guerra ou incorporadas 
às grandes sociedades. 

Mas hoje, quando vivemos em um mundo altamente globalizado, podemos 
dizer que não existem mais comunidades de aldeias? 

No Brasil, temos um bom exemplo. Quando os portugueses chegaram, 
muitos povos indígenas foram desaparecendo devido às doenças trazidas 
pelos europeus ou pelas guerras feitas contra eles. No entanto, apesar da 
grande violência a que os índios foram submetidos, não se pode dizer que 
desapareceram. 

Ainda sobrevivem no território brasileiro mais de 200 etnias indígenas 
diferentes, com cerca de 170 línguas. Espalhados por todo o Brasil, os índios 
mantêm uma cultura rica e diversifi cada, que deve ser preservada e valorizada. 
Infelizmente conhecemos muito pouco de sua realidade. Nas escolas, 
aprendemos apenas algumas poucas características dos povos indígenas. Será 
correto estudar apenas a História das grandes civilizações?

Exercícios

3.Observe o mapa abaixo. Ele aponta onde se localizam os povos indígenas 
que vivem atualmente no território brasileiro. Faça uma refl exão sobre a 

situação dos índios no Brasil de hoje e escreva em seguida o que você pensa 
sobre “Os índios no Brasil e a História”. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Você tem preconceito de cor? Alguma vez já foi discriminado por ser 
negro? Superar o racismo é condição para podermos viver melhor uns 
com os outros. Como conhecer a História pode ajudar a superar nossos 

preconceitos?

Revendo nossos preconceitos de cor

“Fulano de tal é negro, mas é inteligente”. Piadas como essa são 
consideradas engraçadas por muita gente, mas para quem tem a cor da pele 
escura elas humilham e maltratam. 

O racismo é um tipo de preconceito bem presente em nosso país. Ele nasceu 
de nosso passado de sociedade escravocrata. Os negros do Brasil são afro-
descendentes, ou seja, são descendentes dos milhares de homens e mulheres 
trazidos da África durante séculos para servirem como escravos. 

Os que conhecem a história brasileira percebem que a cultura afro-
descendente é bastante rica e dá um sentimento de orgulho aos negros. Mas, 
infelizmente a maioria ainda desconhece nosso passado africano.

A África é o berço da humanidade. Lá surgiram os primeiros homens 
que, depois, deslocaram-se e ocuparam os outros continentes. Além disso, 
algumas das primeiras civilizações, como a Núbia e o Egito, são de lá.Antes de 
ser dominada pelos europeus, a África era repleta de grandes realizações na 
agricultura, mineração, metalurgia, política, medicina, arquitetura etc. Longe de 
ser um lugar de gente ignorante, desenvolveu-se ali uma cultura bastante rica. 
Só para se ter uma ideia, a biblioteca de Timbuktu, em Mali, construída no ano 
12 de nossa era, reunia mais de 20 mil livros! 

Como em todo lugar, a África também tinha seus problemas, mas nada 
que envergonhasse aos africanos mais do que qualquer ser humano de outro 
continente. 

Conhecer melhor nossa herança africana também é uma contribuição da 
História. Sabendo mais sobre a África certamente o racismo contra os negros 
diminuirá. Recentemente, a Lei Federal 10.639, de 2003, tornou obrigatório o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Possivelmente daqui 
para a frente os jovens conhecerão mais sobre nossa herança africana. 

Exercícios

1.O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) fez em 2001 um 
levantamento da população brasileira. Que porcentagem de brancos e 

negros você acha que a pesquisa revelou?

a) 71% de brancos e 27% de negros;
b) 51% de brancos e 47% de negros.

2.Na sua opinião, as piadas que falam da cor da pele das pessoas são:

a) Uma forma de violência;
b) Uma simples brincadeira.
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3.Identifi que abaixo somente as alternativas que indicam expressões culturais 
afro-descendentes:

a) Capoeira;
b) Maracatu;
c) Pajelança;
d) Festas Juninas;
e) Umbanda;
f) Candomblé;
g) Axé Music;
h) Balé Clássico;
i) Samba;
j) Orquestra Sinfônica.

4.Faça um exercício de memória e escreva abaixo o nome e a profi ssão de 
três pessoas negras conhecidas em nossa sociedade:

NOME PROFISSÃO

5. Você acha que negros têm maiores ou menores oportunidades em nossa 
sociedade? Por quê?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Como você imagina que o conhecimento da História pode contribuir para 
diminuir o preconceito de cor em nossa sociedade?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Uma boa leitura...
É o livro Superando o racismo 

na escola, organizado por 
Kabengele Munanga.

Dicas de Filme:
Vista minha pele, de Joel Zito, 2002.

Hotel Ruanda, de Terry George, 2004.
Amistad, de Steven Spielberg, 1997.

Xica da Silva, de Carlos Diegues, 1976.
Um Grito de Liberdade, de Richard 

Attenborough, 1987.
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Você e sua família moram no mesmo lugar onde nasceram? Você conhece 
pessoas que vieram de outro estado ou outro país? A cada dia aumenta o 
número de pessoas que migram no mundo. 

Uma história feita de gente comum

Nas antigas sociedades, a maioria das pessoas viviam e morriam no mesmo 
lugar onde nasceram. Mesmo aqueles que faziam grandes viagens, voltavam 
sempre ao seu local de origem. Os laços que os uniam às famílias e comunidades 
também os ligavam à terra, onde plantavam e retiravam o seu sustento. 

Nos últimos 200 anos, com o desenvolvimento do capitalismo, essa situação 
foi mudando. Aos poucos, os campos foram sendo tomados para criação de 
ovelhas ou plantação do algodão, principais matérias-primas da industria têxtil. 
Esse movimento, chamado de “cercamento”, produziu milhares de trabalhadores 
sem-terra na Europa. Os pobres não tinham muitas opções e então migravam 
para outras regiões. Isso tem acontecido até hoje em todo o mundo.

A sede de lucro dos empresários e a luta pela sobrevivência dos trabalhadores 
tem feito aumentar intensamente as migrações. No Brasil, todos sabemos que 
muitos nordestinos procuram cidades como São Paulo para conseguir empregos 
que não acham nos estados pobres. Essa é um tipo de migração que a História 
do Brasil pode ajudar muito a entender. 

Há também o caso do grande número de estrangeiros que se deslocaram 
para o Brasil e outros países da América. Até recentemente em nossa história, 
a maior migração vinha de fora para dentro, ou seja, mais estrangeiros que 
procuravam o Brasil para viver. Mas pela primeira vez na história hoje o número 
de brasileiros que se mudam para os 
Estados Unidos e a Europa ultrapassou a 
imigração de estrangeiros para cá. 

Nossa história não se faz apenas de 
heróis e grandes acontecimentos. Também 
é feita pelas pessoas comuns que migram 
pelo mundo em busca da sobrevivência. 

Exercícios

1. Vamos começar com um exercício de reconhecimento. Localize em sala de 
aula os estudantes que nasceram fora da região onde vocês estudam (pode 

ser até ser você mesmo!). Quantos são? _____________. Preencha na lista 
abaixo os lugares (pode ser cidade, estado ou país) de onde os seus colegas 
imigrantes vieram.

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

GLOSSÁRIO
Capitalismo: Sistema econômico 
onde dominam a busca do lucro, o 
mercado e a propriedade privada.
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2.Complete as frases:

a) Nas antigas _____________, a maior parte das pessoas viviam e morriam 
no mesmo _________ onde nasceram.

b) Nos últimos 200 anos, com o desenvolvimento do _______________, 
essa situação foi mudando. Aos poucos, os campos foram sendo tomados 
para criação de ovelhas ou plantação do algodão, principais matérias-
primas da ___________ têxtil.

c) A sede de _________ que move nossas sociedades tem feito aumentar 
intensamente as ____________. No Brasil, todos sabemos que muitos 
______________ procuram cidades como São Paulo para conseguir 
____________ que não acham nos estados pobres. 

3.Você sabe o que signifi ca exatamente as palavras “migração”, “imigração” 
e “emigração”? Se não sabe, procure o signifi cado em algum dicionário ou 

discuta com os (as) colegas e depois escreva:

a) Migração é _______________________________________________.
b) Imigração é _______________________________________________
c) Emigração é ______________________________________________. 

4.Agora observe as situações descritas nos textos abaixo e responda se são 
casos de “imigração” ou “emigração”.
a) “José, meu vizinho, fi cou sabendo que em Serra Pelada, no Pará, estão 

voltando a ganhar dinheiro com a garimpagem de ouro. Ele me contou 
que daqui para o fi m do mês fará as malas e partirá para tentar a sorte 
em Serra Pelada.”

Nesse caso, se quem fala vive em alguma cidade do Ceará, José estará:
  Emigrando (   ) ou imigrando (   )?
b) “Nos primeiros anos do século XX, chegaram a São Paulo milhares de 

italianos. A maioria deles iria trabalhar nas plantações de café, no interior, 
ou nas indústrias têxteis que surgiam na capital.”

No caso dos italianos que chegavam ao Brasil, dizemos que eles:
Emigravam (   ) ou imigravam (   )?
c) “Durante o século XX, a cidade de Fortaleza cresceu imensamente, 

tornando-se hoje uma das maiores metrópoles brasileiras. Uma grande 
quantidade da população de Fortaleza chegou à cidade fugindo da 
pobreza do interior e das secas que assolaram o sertão.” 

 Para quem vive em Fortaleza, as pessoas que vêm do interior viver na  
 capital estão:

 Emigrando (   ) ou imigrando (   )?

Para casa...
Procure pesquisar, entre familiares e vizinhos, pessoas que migraram 
recentemente. Pergunte a eles porque migraram e traga anotações para 
a próxima aula. Compare suas anotações com as dos colegas e você se 
surpreenderá com as respostas.
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A Filosofi a e o Belo Artístico

Certamente você já ouviu dizer que gosto não se discute. Isso, no 
entanto, é muito discutível... Todos os dias discutimos sobre questões 
nas quais nossas preferências têm um papel importante. Uma parte 

da fi losofi a refl ete sobre a beleza e sobre os juízos de gosto. Ela se chama 
estética. 

 Não há um critério universalmente válido para julgar o que é 
a beleza. Uma afi rmação como 2 + 2 são 4 é válida por si mesma. Uma 
afi rmação como A Terra gira ao redor do Sol independe do nosso gosto. 
Mas e quando digo Gosto de cinema, mas não de teatro? E quando digo 
Machado de Assis me agrada mais que José de Alencar? Essas afi rmações 
não são falsas, mas sua validade não é universal. Até pretenderíamos que 
o nosso gosto fosse universal (todos deveriam gostar disso). No entanto, 
ele permanece subjetivo (pois nem todos vão gostar das mesmas coisas).

 A arte traz a marca do caráter não universalizável do gosto. É 
por isso que cada obra de arte é insubstituível. Ninguém canta Asa Branca 
como Luís Gonzaga. Sem Renato Russo nunca teríamos as músicas Há 
Tempos, Índios ou Faroeste Caboclo.

Juízo: o dicionário diz que é o “estabelecimento de uma relação 
entre dois ou mais termos (sujeito e predicado), relação que pode assumir 
o caráter de ser verdadeira ou falsa”. Assim, quando dizemos O Céu é 
azul, estabelecemos uma relação verdadeira entre aquilo que dizemos e a 
realidade. 

Universal: “Que vale para todo o universo ou para a totalidade de um 
conjunto dado” (André Comte-Sponville, Dicionário Filosófi co).

Subjetivo: o dicionário diz que é algo “relativo ao sujeito ou nele 
existente”. Ou seja, aquilo que é subjetivo diz respeito ao indivíduo (que 
em oposição ao universal é sempre particular). 
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Atividades

1. De acordo com o texto, assinale com V ou F:

(    ) Estética é a parte da fi losofi a que refl ete sobre a beleza e o gosto.
(    ) A frase, O Sol gira ao redor da Terra, é um juízo de gosto.
(    ) O nosso gosto, embora aspire à universalidade, é subjetivo.
(    ) Somente Renato Russo pode cantar Faroeste Caboclo.

2. Considerando as idéias do texto, complete as palavras que estão ausentes 
nos espaços em branco, escolhendo-as entre as que são oferecidas no 

quadro abaixo.

estética           juízos            subjetivos           universal          válidos

  A refl exão sobre a beleza e sobre os __________ de gosto caracteriza 
a __________. Diferentemente dos enunciados matemáticos, __________ por 
si mesmos, os juízos de gosto não possuem validade ___________, pois eles 
permanecem, de fato, __________.  

3. O texto afi rma que cada obra de arte é insubstituível. Escreva se você 
concorda ou não com essa afi rmação. Justifi que sua resposta. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Leia o seguinte verbete e marque, de acordo com o texto, a alternativa 
correta:

esteta   O que ama o belo – especialmente o belo artístico – mais do que 
tudo, a ponto de sacrifi car ou submeter a ele todo o resto. O verdadeiro? O bem? 
Para o esteta, só valem se são belos: mais vale uma bela mentira que uma 
verdade feia; mais vale um belo crime que uma falta de gosto.

(André Comte-Sponville, Dicionário Filosófi co)

a) Para o esteta, a verdade é mais importante que tudo;
b) Para o esteta, um crime é sempre algo desprezível;
c) Para o esteta, o belo vale mais que a verdade ou que o bem;
d) Para o esteta, todos devem escrever dicionários.

5. Abaixo você vê um trecho de uma carta e algumas pinturas. Eles foram feitos 
pelo pintor holandês Vincent Van Gogh (1853-1890). Redija um pequeno 

texto abordando temas como: Por que os sapatos estão tão gastos? O senhor 
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na foto é um camponês? Ele poderia ter trabalhado na paisagem retratada por 
Van Gogh?   

“O que lhe desejo, quando chego a ter esperança, é que a família seja 
para você o que, para mim, são a natureza, as glebas da terra, o trigo amarelo, 
o camponês. Isto é, que você encontre no amor pelas pessoas, não somente o 
trabalho. Mas também o consolo e o restabelecimento, pois precisamos disso” 
(Carta de Van Gogh para seu irmão Theo, em setembro de 1889)

  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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A atitude investigativa resulta da curiosidade humana

Como os cientistas sabem tantas coisas sobre o mundo 
e o universo? Investigação. Esta é uma palavra-chave 
no mundo da ciência. A atitude investigativa resulta da 

curiosidade humana. Na busca por explicações sobre tudo 
que os rodeiam, os homens fazem ciência.

As explicações científi cas resultam primeiramente 
das evidências. Mas a ciência não se limita apenas ao que 
aparece como evidente aos olhos, ou seja, ela não confi a 
na aparência. O cientista deve também raciocinar sobre 
as evidências para chegar a conhecimentos que não são 
conhecidos à primeira vista.

Ele deve fazer provas, comparar e comprovar as evidências. É isso 
que signifi ca ir além da aparência. Esse ir além da aparência recebe o nome 
de objetividade. Para a ciência o conhecimento verdadeiro coincide com a 
objetividade.

A ciência formula conhecimentos raciocinando, 
calculando e provando-os, através da experiência. Pelo 
raciocínio e pela experiência ela conhece o que nunca 
muda em seus objetos; conhece as características 
desses seus objetos que não se alteram. Como a 
ciência possui mais de um objeto, fala-se muitas 
vezes de ciências. Cada uma delas recebe um nome 
de acordo com o objeto que estuda.

O objeto da fi losofi a é o próprio conhecimento. 
Ela pergunta pelos princípios que fazem parte do pensamento humano e que 
possibilitam que o homem conheça. Ela indaga sobre o que é o conhecimento e 
sobre o que se pode conhecer. Ela pergunta como e para que se conhece. Usando 
o pensamento, ela busca encontrar as causas e o sentido do que existe. 

A Filosofi a procura pensar também sobre o agir humano. Ela pretende pensar 
os princípios que orientam e justifi cam as ações do homem. Um dos sentidos do 
conhecimento fi losófi co consiste na contemplação destes princípios do pensar e 
do agir humanos. Para que conhecer? Qual o sentido do conhecimento? O que 
justifi ca o conhecimento? Estas são questões fi losófi cas

Evidência: aquilo que indica, com probabilidade, a existência de 
(algo); indicação, indício, sinal, traço.

Aparência: aquilo que se manifesta através de sensações ou aparece 
para os sentidos, fornecendo o ponto imprescindível de partida e o 
conteúdo de todo conhecimento intelectual.
Objetividade: é o conhecimento impessoal, independente das 
opiniões e preferências individuais do cientista. É o conhecimento 
verdadeiro do objeto, já que se baseia no próprio objeto e não no 
sujeito do conhecimento (o cientista).

Consulte também: http://pt.wikipedia.org e Houaiss - dicionário eletrônico da língua 
portuguesa.
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Atividades

1. O Diagrama abaixo contém um segredo que pode ser revelado a partir das 
letras escondidas atrás dos números. Cada número escolhido de forma 

aleatória, corresponde a uma letra do alfabeto. Veja atentamente o diagrama e 
descubra a mensagem que está por trás deste enigma. 

C I Ê N C I A F M L

9 5 2 4 12 5 2 9 21 3 10 6 13 1 9

O

5 3 12 7 4 5 2 6 4 12 8 3 11 5 3 6

U R

13 11 3 14 3 10 9 5 2 3 5 2 12 2 3

E X .

4 14 9 4 16 15 4 10 2 4 12 5 2 9

2. Investigação é uma palavra-chave no mundo da ciência. O cientista investiga 
para obter respostas às perguntas que ele faz sobre as coisas que estão ao 

seu redor. Algumas outras palavras que aparecem no texto estão relacionadas 
com essa busca pela explicação científi ca das coisas. Elas estão relacionadas 
logo em seguida em uma primeira coluna. Numa segunda coluna, encontram-
se frases que explicam o sentido dessas palavras para a ciência. Relacione as 
colunas identifi cando as palavras da primeira coluna, com as frases da segunda 
coluna.

(1) Curiosidade  
(    )  É delas que primeiramente resultam as explicações 
científi cas.

(2) Ciência 
(    )  É uma característica do homem que  o conduz à 
atitude investigativa.

(3) Evidências
(    )  É ir além da aparência; coincide com o conhecimento 
verdadeiro.

(4) Aparência
(    )  Por ela a ciência formula conhecimentos 
raciocinando, calculando e provando-os.

(5) Objetividade
(    )  Se manifesta através de sensações. Se põe como 
evidente aos olhos.

(6) Experiência
 (    )  É um tipo de conhecimento pelo qual os homens 
buscam explicações sobre tudo que os rodeiam.
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3. Com base nas informações contidas no texto, marque (V) para as afi rmações 
verdadeiras e (F) para as falsas. 

(    ) O resultado das investigações científi cas denomina-se de 
evidências.

(    ) A ciência pretende ir além das aparências, ou seja, ela não se prende 
às evidências.

(    ) Para a ciência o conhecimento verdadeiro é um conhecimento 
objetivo.

(    ) Para encontrar os conhecimentos verdadeiros a ciência apenas 
descreve as evidências.

(    ) A experiência é a atividade científi ca que permite a formulação de 
conhecimentos objetivos, isto é, verdadeiros para a ciência.

(    ) A ciência possui mais de um objeto e que por isso fala-se muitas vezes 
de ciências.

4. Nas aulas 1, 2, 3 e 4, aprendemos um pouco sobre o que caracteriza o 
conhecimento fi losófi co. Nesta aula, aprendemos sobre o conhecimento 

científi co. Leia as afi rmações abaixo e marque a alternativa correta:

I – Assim como o conhecimento científi co, a fi losofi a também parte das 
evidências, do cotidiano.

II – A fi losofi a e a ciência são formas de conhecimento que precisam da 
refl exão e do raciocínio (do pensamento).

III – A fi losofi a usa a inteligência na aquisição do conhecimento, já a ciência 
usa apenas os sentidos e a experiência.

IV – Diferentemente das ciências, a fi losofi a pergunta pelo sentido das 
coisas. Por isso, ela debate sobre o que é justo e injusto; o que é moralmente 
correto e incorreto fazermos.

V – Diferentemente da fi losofi a, as ciências buscam, por meio da experiência 
adquirir conhecimentos acerca de seus objetos.

a)  I e III são verdadeiras e II, IV e V são falsas.

b)  Todas são verdadeiras

c)  Apenas a I é verdadeira.

d)  Apenas a III é falsa.

e)  Todas são falsas.
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Como viver? O que devo fazer?

O que você sabe sobre ética? E sobre moral? Atualmente, fala-se 
freqüentemente delas, ora como termos com signifi cados diferentes, 
ora como sinônimos. “Aquele”, você diz, “não tem moral para falar de 

lealdade”. Costumamos ouvir, “Falta ética na política”. Mas já essas frases nos 
dizem uma diferença: a ética recomenda, a moral ordena. 

 A moral quer responder à pergunta: “o que devo fazer?”. Ela é feita de 
mandamentos e proibições que, embora partam de mim (“Devo amar o próximo”), 
pretendem ser universais (“Devemos amar o próximo”). Que quase ninguém 
(inclusive eu) ame o próximo, não me desobriga do dever. É que a moral julga a 
partir de valores absolutos: a minha ação é uma boa ação (particular) porque ela 
realiza o Bem (universal). 

 A ética quer responder à pergunta: “como viver?”. Ela é feita daquilo que 
estimamos ser uma vida boa. A ética não lida com valores absolutos, mas com o 
bom e o mau como valores relativos. Relativos a quê? Relativo aos indivíduos, 
às situações. Ela não lida com mandamentos, mas com uma certa sabedoria 
de vida: Não se deve mentir! Nem diante do assassino? Não se deve usar da 
violência! Nem quando o fraco é espancado? 

1. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) nas afi rmações abaixo:

a) (   ) Bom e mau são valores relativos.
b) (   ) O termo moral pode ser distinto de ética.
c) (   ) A moral é feita de mandamentos e proibições.
d) (   ) A ética lida com valores absolutos.

2. Marque a alternativa errada:

a) (   ) A moral pergunta-se pelo que se deve fazer.
b) (   ) Nossos valores morais querem valer para todos.
c) (   ) O bom e o mau são sempre sinônimos de bem e mal.
d) (   ) A ética poder ser uma sabedoria.
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3. No texto, afi rma-se que embora os dois termos sejam utilizados como 
sinônimos, eles possuem signifi cados diferentes. Qual é a diferença entre 

ética e moral?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. No texto, a moral está ligada à idéia de obrigação, ao dever que todos teriam 
que cumprir. Assim, a moral procura estabelecer valores universais. Você 

concorda com isso? Justifi que sua resposta.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. No texto, a ética procura responder à pergunta “como viver?”, chamando a 
atenção para o que cada um de nós - como um ser em particular - considera 

ser uma vida boa. Assim, a ética lida com as idéias de bom e mau como valores 
relativos e não absolutos. Você concorda com isso? Justifi que sua resposta.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.PARA REFLETIR 

Na Bíblia, Deus diz algo sobre como o homem deveria agir:

“O senhor Deus ordenou ao homem: podes comer o fruto de todas as 
árvores do jardim; mas não comas da árvore de conhecer o bem e o mal; 
porque, no dia em que dela comeres, terás de morrer” (Gn 2, 16-17).

Como podemos interpretar essa história?

O fi lósofo Santo Agostinho disse o seguinte: “A árvore foi proibida 
a Adão para que ele conhecesse a diferença que há entre o bem da 
obediência e o mal da desobediência”. 

Já o fi lósofo Bento Espinosa pensava de forma diferente: “Não 
comerás do fruto! Adão, ignorante, entende estas palavras como proibição. 
Na verdade, trata-se de um fruto que o envenenará se ele o comer”. 

Agostinho e Espinosa julgam a ação de Adão a partir de 
perspectivas diferentes. Para Agostinho, agir corretamente é conhecer 
a diferença entre o Bem e o Mal (como valores absolutos). Para 
Espinosa, não existe Bem ou Mal, mas o bom e o mau, como valores 
relativos. 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Nas origens, direta; hoje, representativa

A palavra política deriva de Pólis, a forma de organização 
social dos gregos antigos. O exemplo mais famoso é o da 
cidade de Atenas. Lá se inventou a palavra democracia, o 

governo do povo. Se todos os cidadãos são iguais, todos devem 
compartilhar as responsabilidades políticas. 

A democracia ateniense tinha hábitos estranhos para nós. 
A maioria dos cargos públicos, por exemplo, era ocupada mediante sorteio. O 
sorteio evitaria a formação de facções com interesses particulares. O conjunto 
dos cidadãos, em assembléia, decidia diretamente os rumos da cidade. 

Hoje, não é assim. Se os cidadãos atenienses eram diretamente o Estado 
ateniense, atualmente somos apenas indiretamente. O Estado não é mais 
governado por todos. Para conservar-se, ele necessita separar-se do conjunto 
da multidão. Uma parte da sociedade é designada para exercer funções como 
se todos estivessem presentes. Assim, o exercício da política é, essencialmente, 
representativo.   

Nicolau Maquiavel foi um dos primeiros a perceber essa 
mutação: “um príncipe é freqüentemente forçado, para manter o 
governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião”. 
Thomas Hobbes também constatou essa diferença: “institui-se 
um Estado quando uma multidão concorda que um homem ou 
assembléia de homens represente todos”. 

É por isso que na Constituição Federal, em seu artigo 1º, parágrafo único, 
se diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

1. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) nas afi rmações abaixo:

(   ) Na Pólis, os cidadãos eram politicamente iguais.

(   ) Em Atenas, durante a antiguidade, cargos públicos eram ocupados  
 por sorteio.

(   ) Os cidadãos  atenienses tomavam suas decisões políticas em   
 assembléias.

(   ) Para Maquiavel, o príncipe deve ser mau segundo os seus caprichos  
 pessoais.

(   ) A constituição federal afi rma que todo poder emana diretamente   
do povo.
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2. Considerando as idéias do texto, complete as palavras que estão ausentes 
nos espaços em branco, escolhendo-as entre as que são oferecidas no 

quadro abaixo.

 

Foi durante a antiguidade que se inventou a _______________ , o governo 

de todos. No governo do povo, em Atenas, os cidadãos se pronunciavam 

sobre os destinos da cidade reunidos em _______________ . Nos dias 

de hoje, o Estado não é _______________ por todos. Para Maquiavel, o 

príncipe deve preocupar-se com a _______________ do seu governo e, 

para Hobbes, somente há Estado quando há _______________ política.  

3. De acordo com o que você leu no texto, marque apenas o item correto:

a) (   ) A forma de exercício da política foi a mesma ao longo dos   
  tempos.

b) (   ) Em Atenas, todos os cidadãos escolhiam os seus representantes.

c) (   ) A Constituição Federal não fala de política.

d) (   ) Hoje, o Estado, para conservar-se, baseia-se no princípio da  
   representação. 

4. Maquiavel disse que o príncipe deve aprender “a ser mau segundo a 
necessidade”. Como você relaciona essa idéia com a frase de Maquiavel 

contida no texto?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Hobbes afi rmou que “o Estado é um homem artifi cial criado para a defesa e 
proteção de todos”. Como você relaciona essa idéia com a frase de Hobbes 

contida no texto?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

assembléia    manutenção    democracia    representação    governado
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6. Esses dois textos abaixo são trechos de obras de dois dos mais importantes 
pensadores políticos da era moderna. De certo modo, eles expõem 

compreensões diferentes da política. Leia os textos e depois redija uma pequena 
redação expondo suas idéias sobre o que você pensa da política.  

“O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado 
um terreno, lembrou-se de dizer ‘isto é meu’ e encontrou pessoas sufi cientemente 
simples para acreditá-lo”. Quantos ciúmes, guerras, assassínios, misérias e 
horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou 
enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: ‘Defendei-vos de ouvir 
esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e 
que a terra não pertence a ninguém!”. (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso 
sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens).

“O homem é um animal que, quando vive entre outros de sua espécie, 
tem necessidade de um senhor. Pois ele certamente abusa de sua liberdade 
relativamente a seus semelhantes; e, se ele, como criatura racional, deseja uma 
lei que limite a liberdade de todos, sua inclinação animal egoísta o conduz a 
excetuar-se onde possa” (KANT, Imanuel. Idéia de uma história universal de um 
ponto de vista cosmopolita).

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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A Filosofia e a sexualidade I:

Sexualidade de “corpo e alma”

A sexualidade humana não é puramente animal... tem a ver com 
valores

A fi losofi a sempre teve algo a dizer sobre a sexualidade humana. 
O que ela disse sobre isso variou muito, quase tanto quanto as 
próprias práticas sexuais ao longo da história. Mas uma questão 

parece permanecer invariável: quase sempre o sexo foi pensado com 
base numa relação entre alma e corpo. Isso tem uma razão: a distinção 
entre a sexualidade propriamente humana, que teria a ver com valores, 
e a sexualidade puramente animal. Ora, quando desejamos sexualmente 
alguém, isso acontece com base numa certa formação do nosso desejo, 
da nossa sensibilidade. Desejamos a partir de noções e expectativas sobre 
beleza, força, coragem, inteligência.

A relação entre alma e corpo foi quase sempre pensada assim: o desejo 
animal, que estaria do lado do corpo, e o desejo propriamente humano ou 
os valores, que estaria do lado da alma. Daí resulta certa desvalorização 
do que é propriamente sexual, já que a alma ganha mais importância que 
o corpo. Esta distinção entre alma e corpo terminou por constituir, para a 
sexualidade humana, uma separação entre amor e sexo.  

Tal separação entre alma e corpo, entre amor e sexo, não se distingue 
da divisão histórica entre os gêneros, entre o masculino e o feminino.
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Atividades

1. Exercitemos-nos: o sexo é considerado valorativamente bom ou ruim para 
você? A que conjunto de idéias acredita estar associada culturalmente sua 

posição? Religião, família, política, televisão? Refl ita.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Complete as lacunas com as palavras em destaque:

princípios -  simplesmente -  fundamento -  perspectiva - sentido

Isso tem um ___________: a distinção da sexualidade humana, que tem 

a ver com ____________, de uma sexualidade ______________ animal. 

Quando desejamos sexualmente alguém, isso acontece com ____________ 

numa certa formação do nosso desejo, da nossa sensibilidade. Desejamos 

a partir de certas noções e _______________ sobre beleza, força, coragem, 

inteligência.

3. Com base no texto, explique com suas palavras, o que signifi ca dizer: a 
sexualidade humana não é puramente uma sexualidade animal.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. 4- A partir do texto marque (V) para as afi rmativas verdadeiras ou (F) para 
as afi rmativas falsas:

a - (      ) A sexualidade humana está articulada à relação entre alma e  
  corpo.

b - (      ) O que é propriamente sexual se desvaloriza quando separamos  
  corpo e alma.

c - (      ) O desejo propriamente humano é aquele que se afi rma a partir do  
  senso de valores.

d - (      ) O amor está para o corpo, assim como o sexo está para a alma.
e - (      ) O desejo humano é formado pela nossa sensibilidade e por   

  nossos conceitos.
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5. Leia, escute e refl ita.  

Amor e sexo 
Letra: Arnaldo Jabor

Música: Rita Lee, Roberto de Carvalho

Amor é um livro
Sexo é esporte
Sexo é escolha

Amor é sorte
 

Amor é pensamento, 
teorema

Amor é novela
Sexo é cinema

 
Sexo é imaginação, 

fantasia
Amor é prosa
Sexo é poesia

 
O amor nos torna 

patéticos
Sexo é uma selva de 

epiléticos
 

Amor é cristão
Sexo é pagão

Amor é latifúndio
Sexo é invasão
Amor é divino

Sexo é animal

Amor é bossa nova
Sexo é carnaval

 
Amor é para sempre

Sexo também
Sexo é do bom...
Amor é do bem...

 
Amor sem sexo,

É amizade
Sexo sem amor,

É vontade
 

Amor é um
Sexo é dois
Sexo antes,
Amor depois

 
Sexo vem dos outros,

E vai embora
Amor vem de nós,

E demora
 

Amor é cristão
Sexo é pagão

Amor é latifúndio
Sexo é invasão
Amor é divino
Sexo é animal

Amor é bossa nova
Sexo é carnaval

 
Amor é isso,
Sexo é aquilo
E coisa e tal...
E tal e coisa...

ú ú ú
Ai o amor

aiiiii

a) A letra da música opõe o amor ao sexo a partir de diversos aspectos. 
Comumente se associa o sexo ao gênero masculino e o amor ao gênero 
feminino. Por extensão, associa-se o sexo e o masculino ao homem e o 
amor e o feminino à mulher. É possível utilizarmos os mesmos critérios 
da diferenciação entre homem e mulher para distinguir o masculino do 
feminino?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

b) O texto sugere que a diferenciação entre masculino e feminino não 
se distingue da oposição entre alma e corpo, amor e sexo. Como se 
estabelece essa associação?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Filosofia e a sexualidade II:

Amor platônico, amor idealizado 

Ainda agimos como se os afetos e o corpo 
não tivessem nada a ver um com o outro

Você já ouviu a expressão “amor platônico”?  
No livro O Banquete, Platão escreveu sobre os vários graus do desejo 

humano, do mais sensual ao mais espiritual. Ele descrevia formas diferentes do 
desejo amoroso. Afi rmava que o mais verdadeiro era o desejo da alma e não do 
corpo. Para ele, a alma era a parte do homem voltada ao eterno, enquanto tudo 
o que se refere ao corpo, era fi nito. Assim, o verdadeiro é o eterno, o que morre, 
o fi nito, é menos importante. 

Por vezes, essas afi rmações de Platão são interpretadas como 
desvalorização do corpo diante da alma. Elas são também, associadas a certas 
idéias cristãs, por exemplo, a idéia de que a vida verdadeira é a do espírito e 
não a do corpo. Quando assim tomadas, elas apresentam-se como negação da 
sexualidade enquanto uma dimensão fundamental do homem.

Ainda hoje essa oposição permanece sendo importante em nossa cultura. 
Separamos alma e corpo, sexo e amor. Parece que agimos como se os afetos e 
o corpo não tivessem nada a ver um com o outro. Ou então que só tem sentido 
fazer sexo como forma de um “amor idealizado”, único e eterno.  

Será que a separação ou a junção idealizada entre o corpo e a alma são os 
únicos modos de pensar e viver a sexualidade humana?

Atividades

1. Marque o item correto:

a) (   ) Platão dizia em O Banquete que o desejo é o sentimento mais  
  sensual e mais espiritual.

b) (   ) No Banquete toda forma de desejo está no corpo.
c) (   ) Para Platão o amor verdadeiro é aquele que tem desejo.
d) (   ) O desejo amoroso mais verdadeiro está no corpo e não na alma.
e) (   ) O “amor platônico” é a afi rmação de uma forma do desejo   

  humano mais espiritual, voltada à alma, ao eterno.   

Eros
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2. Para muitas religiões um dos principais meios de santifi cação é a disciplina 
do sofrimento e a mortifi cação do corpo como meio de elevação do espírito. 

Considerando as práticas religiosas ainda infl uentes na nossa cultura, como 
aparece a sexualidade se pensada a partir disso?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

    3. Marque a opção que preenche corretamente as lacunas.

Ainda hoje essa _______________ continua sendo importante em nossa 

cultura. ______________ a alma do corpo, o sexo do amor. Parece 

que ainda agimos como se os afetos e o corpo ou não tivessem nada a 

_______________ um com o outro. Ou então que só tem ________________ 

fazer sexo como ______________ de um “amor idealizado”, único e 

eterno.  

a) unidade – separamos – razão – distinguir – confi guração

b) cisão – unimos – sentido – diferenciar – forma 

c) separação – apartamos – relacionar – razão – modo

4. Essas duas músicas são do mesmo período e tratam de questões 
semelhantes. Há na década de 60 no Brasil movimentos de crítica da cultura 

que se desenvolveram também como críticos aos modelos de sexualidade da 
época. Leia, escute e compare.  

Splish Splash
Fez o beijo que eu dei
Nela dentro do cinema
Todo mundo olhou me condenando
Só porque eu estava amando   
Agora lá em casa 
Todo mundo vai saber      
Que o beijo que eu dei nela      
Fez barulho sem querer  
Iêa
Splish Splash
Todo mundo olhou    
Mas com água na boca       
Muita gente fi cou(...)

Splish Splash
Roberto Carlos

(...)Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Geram pros seus maridos
Os novos fi lhos de Atenas

Elas não tem gosto ou vontade
Nem defeito, nem qualidade
Têm medo apenas
Não tem sonhos, só tem presságios
O seu homem, mares, naufrágios
Lindas sirenas, morenas

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Temem por seus maridos
Heróis e amantes de Atenas(...)
Mulheres de Atenas
Chico Buarque
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O amor é tema de ambas as canções. Como ele aparece em cada uma? 
Articule com o texto.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Também a juventude elaborou sobre a sexualidade. Os movimentos 
culturais das décadas de 60 e 70 do século passado ainda são marcos 

de uma crítica a sexualidade vivida como erro e culpa. Pesquise sobre alguns 
acontecimentos desse período como Woodstock de 1969, o Maio de 68 na 
França ou o engajamento dos CPCs (Centro Popular de Cultura) nos anos 60 
no Brasil.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
  ____________________________________________________________    

6.É possível perceber uma crítica a separação entre amor e sexo nesses 
movimentos?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
  ____________________________________________________________    
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Dança da Nossa Gente

 

  Gravura - Eunice Siebra

“A Dança é uma atitude política acima de tudo, porque você dança a 
sua expressão de vida.”     

(Eugênio Lima)

                                            
A dança brasileira

   A dança no Brasil originou-se dos mais variados lugares, recebendo 
muitas infl uências de outros países. As danças no Brasil são variadas em cada 
região do país.  Podemos citar algumas conhecidas como o Samba, o Maxixe, o 
Xaxado, o Baião, o Frevo e a Gafi eira.

   Muitas dessas danças receberam infl uências principalmente africanas, 
européias e indígenas. E ainda temos as danças folclóricas e tradicionais que 
vão de acordo com cada região e localidade no Brasil como forró, axé, maracatu, 
entre outras.

   Como já sabemos, a dança sempre esteve presente na história do homem, 
pelo constante desejo de comunicar-se. Ao passar dos anos, o homem aumenta 
a sua capacidade de criar coisas diferentes. Este é um processo natural de 
evolução. Assim como a tecnologia, as roupas, os carros,etc, a arte se transforma 
e a dança encontra outras formas de comunicar e de existir.

   Dança contemporânea é o nome dado para uma determinada dança 
do século XX. É uma coleção de sistemas e métodos desenvolvidos da dança 
moderna e pós-moderna. Busca uma ruptura com o balé clássico. Concentra-
se na transmissão de sentimentos, idéias, movimentos inventados e uso de 
improvisações. 

   A dança promove cor aos nossos gestos. Participe de atividades com 
dança!  Utilize o seu corpo como um canal de idéias e sensações!
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  E x p e r i m e n t a n d o 1

Ligue a coluna A com a coluna B, correspondendo as suas 
características:

         A       B

Dança brasileira    Estilo musical que utiliza a sanfona.

Forró      Dança referente à cultura de um lugar.

Dança folclórica    Dança do século XX e XXI.

Dança contemporânea   Dança com infl uências africana,              
       européia e indígena.

    S a b e n d o  m a i s . . .

 Companhia de dança Deborah Colker      
                                                                                                  Imagem do espetáculo Rota  –  
                                                                                                        Cia Deborah Colker
  

A Companhia de Dança Deborah Colker tem formação em balé clássico 
e integra dança contemporânea, dando a vitalidade, força e vigor rítmico aos 
seus espetáculos desde sua formação, em 1994.

Patrocinada pela Petrobrás Distribuidora desde 1995, a Cia. vem 
desenvolvendo um trabalho que inclui o estudo dos movimentos, dos 
planos verticais e horizontais, das relações entre a arquitetura e a dança, a 
profundidade e o volume, o movimento do cotidiano e o espaço.

Você pode acessar o site da Cia. de Dança e visualizar o trabalho desta 
renomada coreógrafa brasileira.

  www.ciadeborahcolker.com.br/
 

                       

  E x p e r i m e n t a n d o 2 

De acordo com as informações do texto  A dança brasileira, marque a(s) 
opção(s) correta(s):
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1. A dança brasileira é bastante variada e recebeu infl uências de alguns 
povos como os: 

 a) (   ) Africanos; b) (   ) Japoneses; 
 c) (   ) Europeus; d) (   ) Mexicanos.

2. O maracatu é considerado uma dança:

a) (   ) Contemporânea;         b) (   ) Clássica; c) (   ) Folclórica.
 
3. São características da dança contemporânea:

a) (   ) Movimentos do balé clássico;     b) (   ) Executada somente por  
               homens;

c) (   ) Transmissão de sentimentos;       d) (   )  Movimentos com uso de  
               improvisações.

  E x p e r i m e n t a n d o 3

Leia atentamente o trecho do texto A dança brasileira e escolha uma palavra 
entre as opções dadas, para completar os espaços abaixo:

A dança brasileira

A dança no Brasil originou-se dos mais variados lugares, recebendo muitas 
infl uências de outros países. As danças no Brasil são ______________________  
em cada região do pais.

Podemos citar algumas conhecidas como o Samba, o Maxixe, o Xaxado, o 
Baião, o Frevo e a Gafi eira.

 Muitas dessas danças receberam infl uências principalmente africanas, 
européias e indígenas. E ainda temos as danças ____________________  e 
tradicionais que vão de acordo com cada região e localidade no Brasil como 
forró, axé, maracatu, entre outras.
   Como já sabemos, a dança sempre esteve presente na história do homem, 
pelo constante desejo de comunicar-se. Ao passar dos anos, o homem
___________________ a sua capacidade de criar coisas diferentes. Este 
é um processo natural de evolução. Assim como a tecnologia, as roupas, os 
carros,etc, a arte se transforma e a dança encontra outras formas de comunicar 
e de existir.
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Dança contemporânea é o nome dado para uma determinada dança do 
século ________. 

É uma coleção de sistemas e métodos desenvolvidos da dança moderna 
e pós-moderna. Busca uma ruptura com o balé clássico. Concentra-se 
na transmissão de sentimentos, idéias, movimentos inventados e uso de
___________________________.

A dança promove cor aos nossos gestos. Participe de atividades com dança!  
Utilize o seu corpo como um canal de idéias e sensações!

1 –  (exclusivas)  ou  ( variadas)
2 -   ( folclóricas)   ou  (medievais)
3-   ( diminui)     ou  (aumenta)
4-    ( século XV)  ou   (século XX)
5 -   ( interpretações)  ou  (improvisações)

                

Imagens do espetáculo Casa  –  Cia de dança Deborah Colker   

Querido(a)  aluno(a),

Veja quantas coisas boas e saudáveis podemos realizar com a nossa 
mente e com o nosso corpo! Viva com saúde e seja feliz!
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Dança na Contemporaneidade

“ A Dança nasce da necessidade de se dizer o indizível, 
pois nada é mais revelador que o próprio gesto.”

minhavidadecinefi lo2.zip.net

Caro(a) aluno(a), realize uma leitura visual da imagem acima. Observe por 
alguns instantes e articule descrições e ideias a partir da sua observação:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DESAFIO: Crie uma frase sobre dança e leia para os amigos da sala!
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Glossário

Meneios – Aceno; gesto.
Oscilações – Mover-se alternadamente em sentidos opostos. Balançar-se.
Celulóide - Substância infl amável transparente e elástica que se torna   
       maleável quando aquecida.
Poalha – Leve poeira em suspensão no ar.

 E x p e r i m e n t a n d o 1
Sobre o texto Dança, marque a opção correta:

O gênero do texto seria:1. 

    (      )  cordel        (      )  poema        (      ) música         (      ) conto  
 

O assunto principal abordado no texto é:2. 

(      )  Os diferentes tipos de dança.
(      )  A dança como atividade terapêutica.
(      )  As diferentes técnicas de dança.
(      )  A dança como a arte do movimento.
(      )  Os prazeres, sensações e magias do ato de dançar.
(      )  A dança no século XX.

    DANÇA 
           
Dançar é escrever com o corpo
no espaço estendido à frente,
alongar-se, encolher-se,
rodopiar, inclinar-se.
Jogar-se em absoluta confi ança
no outro que ampara,
depois de centenas de ensaios...
Dançar é tocar música com 
gestos,
com os pés, absolutamente sem 
voz,
na arrasadora maioria das vezes.     

Dançar é interpretar com 
meneios
e oscilações impressionantes 
ao nosso olhar surpreso,
pois temos os pés no chão,
as nuances da mensagem,
do enredo,
da palavra e das formas 
desenhadas no espaço...

O rosto parece cheio de luz
e não revela os sofrimentos
nem os cansaços...
Há um sol em cada um dos olhos, 
às vezes um luar de ouro,
pois sempre brilham de prazer
no vício sagrado impossível de desfazer.
Já vi bailarinos em cadeiras de rodas,
cada célula a vibrar, 
como se fosse um palco particular.
Já os vi com próteses de celulóide,
em pleno vôo...
Já vi os que não mais podem 
bailar, tornarem-se mestres,
para que os outros possam dançar por eles...

O dançarino é feito de retalhos dos deuses, 
lançados pela Terra,
para que não possam ser esquecidos 
em sua divindade...
O dançarino tem um pouco de ave e de 
borboleta ou libélula, ou pluma, ou fl oco 
de algodão, ou pétala, ou poalha,
a dançar na luz...                

Texto: Clevane Pessoa         
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3. Ligue o trecho do texto abaixo com a imagem que, na sua opinião, 
possa haver correspondência:

O dançarino é feito de retalhos 
dos deuses, lançados pela Terra,
para que não possam ser esquecidos 
em sua divindade...
O dançarino tem um pouco de ave
 e de borboleta ou libélula, ou pluma, 
ou fl oco de algodão, ou pétala, ou 
poalha, a dançar na luz...     
           

                                 
            1                             2                           3                               4

         
                       sol.sapo.pt                                         www.allonsenfants.blogger.com.br/pes                         matriz2006.blogs.sapo.pt                                    ozeascuriosidades.wordpress.com    

 E x p e r i m e n t a n d o 2
Preencha as lacunas com os sinônimos adequados ao trecho do texto 1. 
Dança:

Dançar é _________________________  com meneios e oscilações 
                                   
impressionantes  ao nosso ________________ surpreso, pois temos os 
pés no 
                                                          
chão, as nuances da mensagem, do _________________________, da 
palavra                                                                                                          

e das formas ____________________ no espaço...

Opções de sinônimos:

Modifi car – rejuvenescer -  signifi car -  alvorecer.

Sorrir – observar -  acompanhar -  reconhecer.

Mundo – verso – esforço – assunto.

Contempladas .- diversifi cadas -  esboçadas – machucadas.
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 E x p e r i m e n t a n d o  3

Encontre as palavras em negrito do texto, no caça palavras:

“ Dançar é escrever com o corpo, no espaço estendido à frente, alongar-
se, encolher-se, rodopiar, inclinar-se. Jogar-se em absoluta confi ança no outro 
que ampara, depois de centenas de ensaios...

Dançar é tocar música com gestos, com os pés, absolutamente sem voz, 
na arrasadora maioria das vezes.”    

 

 E x p e r i m e n t a n d o  4
Transcreva uma parte do texto Dança que você achou interessante:

 
A V F R A V E K L A M E N T W C D P E G R D C E T A E S C O N G R T
D F G B T E C F G T V F R T G B G G E S C D D A X E D A N F R G O D T 
Y H N C D E D E S P A Ç O V D E X A E D C F R G E T R C V F D C X Z A Q 
C G H W Q X X Z A W E P F C D P E F R G T P O N T U E S C A V D  C R O 
V F R T V D E R F C V D E D C V F R Z E B R E X D C G E S V A Y B R A S
W S R R T V B G T H N Y G V Q S W E C E S A F R E C F R E S N U M E N 
W P S F R E C B G T C V R T G B F R E S S A G E S T A D E C V R A I W C
J R IO F R E G E S T O S C E S W C D F T R B A R S E M U Y T R E C D E 
P E S D E R F W A X S E D A N V E D A N Ç A R C E D S  M U Y T R C Y H 
A V F R T G V F R E D C Z X W A S D E U O P Ç L O N I O K M J U M H T 
B T G R E I G R E F C X W Q A Z A Z S V R J I O M Y G T V E D C S W R T 
C E R F V T D E W A S W X C D E Y T G B R F C E D X A E W D C F T G Y 
H U B H Y U J N B F R E C E D S W S E D R V F V F R E D C X S E X S W 
Z A P E D R F C V F R B G T G E S C F R T C D E R E S C D E O P Ç O M Ç 
O V F R W C Ç Y V H T C H I N R E D C S E D C Z X E D F V R F V G T G H 
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Escreva suas defi nições sobre o trecho que você escolheu:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

        Prezado(a) aluno(a),    kaduyoga.blogspot.com                

Seus pensamentos serão guias importantes na construção de uma 
vida fértil!
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Os Sons no Mundo 

A  música  alimenta  a  alma

 www.observatoriodoalgarve.com 

Os Sons e a Música

        
 1.  Cantador cante comigo.

Vamos contar uma história
Cada um que conte a sua
Da música eu canto agora.

       2.  Desde o começo do mundo
Contemplando a natureza
O homem vem escutando
Os sons de sua grandeza.

       3.  Tem o som do passarinho, 
Da chuva, vento e trovão,
Som de bicho e de bichinho,
Do inseto ao gavião.

       4.  Da água que murmureja
À explosão do vulcão,
Todo o som da natureza
Causa sempre impressão.

       5.  O homem, bicho sabido,
Curioso e inventor,
Fez no osso e na madeira
Um buraco e soprou
Depois recobriu de pele 
Bateu nela e fez tambor.

       
     6.  Continuando a história
          Foi também pela canção 
          Que a palavra em melodia
          Chegou ao seu coração
          Enchendo de alegria
         Toda comemoração.

   7.   É música de todo jeito 
         Cada qual tem qualidade,
        Tem cantada, instrumental
        Tem do campo e da cidade,
        Atravessando a história
        Dá brilho a humanidade.

   8.  Feita de silêncio e som
        Vibrando o ar ao redor
        Vem chegando ao ouvido
        Em tom maior ou menor
        Se atento a gente escuta
       Compreende bem melhor.

  9.  Cada qual tem o seu gosto
       Liberdade de procura,
      Quem sabe escutar de tudo
      O ouvido se apura
      Respeitando as diferenças
      Que tem em cada cultura.
                  
                         Texto: Sandro Olimpio.
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  E x p e r i m e n t a n d o  1:

1. Depois da leitura do texto em forma de verso que você acabou de ler, enumere 
cada estrofe de acordo com características correspondentes às mesmas:

1.   Desde o começo do mundo
Contemplando a natureza (       ) As músicas podem ser 
O homem vem escutando  executadas pela voz, como 
Os sons de sua grandeza.  também por instrumentos.

2.   Tem o som do passarinho, 
Da chuva, vento e trovão,  (       ) A música revela diferentes 
Som de bicho e de bichinho,         estilos e culturas.   
Do inseto ao gavião.

3.   O homem, bicho sabido,
Curioso e inventor,
Fez no osso e na madeira (       ) A natureza produz diferentes     
Um buraco e soprou  tipos de sons.
Depois recobriu de pele 
Bateu nela e fez tambor.

4.   É música de todo jeito 
Cada qual tem qualidade, (       ) Desde os primórdios, o homem 
Tem cantada, instrumental  observa os sons que a natureza      
Tem do campo e da cidade,  produz.     
Atravessando a história
Dá brilho a humanidade.

5.   Feita de silêncio e som
Vibrando o ar ao redor                 (       ) A curiosidade humana 
Vem chegando ao ouvido  contribuiu  para a invenção 
Em tom maior ou menor  da música.
Se atento a gente escuta
Compreende bem melhor.

6.   Cada qual tem o seu gosto
Liberdade de procura,                   (       ) Podemos perceber a música 
Quem sabe escutar de tudo  pelos efeitos das vibrações    
O ouvido se apura  do ar que chegam aos nossos
Respeitando as diferenças  ouvidos, em tons diferenciados.
Que tem em cada cultura.

2. Circule no texto Os Sons e a Música a estrofe que você achou mais  
     interessante.   
     Em seguida, exponha para o grupo o motivo da sua escolha.
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  S a b e n d o  m a i s 

Sobre Som e Silêncio

Som é tudo que soa! O ouvido percebe os sons sob a forma de 
movimentos vibratórios.  E o silêncio seria a ausência de som?

Na verdade, o silêncio corresponde às vibrações que o nosso ouvido 
não percebe. Tudo vibra permanentemente, mas nem toda vibração se 
transforma em som para a nossa audição.

O som, enquanto material manipulado pelo homem o acompanha 
desde a Antigüidade. Na primeira fase desse contato ele imitava os sons 
da natureza primeiro pela voz depois através dos materiais brutos como 
ossos, troncos, pedras e metais. A elaboração de materiais sonoros 
aconteceu ainda na pré-história com a criação de instrumentos musicais 
de sopro, de percussão e, posteriormente, de cordas. A manipulação 
desses instrumentos gerou a música, logo associada ao culto dos deuses 
e à função medicinal.

Os sons podem ser produzidos a partir de diferentes objetos. 
Podemos tocar objetos ou instrumentos dedilhando-os, sacudindo-

os ou soprando-os, dependendo das características do próprio objeto.
Se esticarmos uma liga elástica sobre uma caixa e se a tocarmos 

com um dedo, ou seja, dedilhando, observa-se que ela começa a vibrar e 
a produzir som. Se esticarmos ainda mais a liga elástica, notaremos que 
os sons vão se diferenciando, produzindo outros sons.

Você pode produzir diferentes sons com esses e outros objetos a 
sua escolha. Mãos à obra!!    

                   

   E x p e r i m e n t a n d o  2

1. Marque com um X a opção correta sobre o texto Os Sons e a Música:

Os sons são efeitos de vibrações vocais.a) 
A música é uma invenção humana.b) 
Música vocal é aquela executada por instrumentos musicais.c) 
A natureza produz dois tipos de sons.d) 
Cada cultura apresenta um tipo de música.e) 
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   E x p e r i m e n t a n d o  3

1. Circule ou pinte uma estrofe no texto Os Sons e a Música que fala sobre os 
sons produzidos pela natureza.

2. Escreva no espaço abaixo uma estrofe do texto que nos conta sobre alguns 
tipos de música:

  S a b e n d o  m a i s 

O compositor norte americano John Cage (foto) (1912 – 1992) realizou 
uma experiência bem interessante:  Ele queria vivenciar  a sensação do 
silêncio absoluto. Para isso, entrou numa cabine à prova de sons. 
Após alguns segundos, John Cage concluiu que o silêncio absoluto não 
existe, pois mesmo no interior da cabine fechada ele podia ouvir dois 
sons:
Um som agudo, produzido por seu sistema nervoso e outro som grave, 
produzido pela circulação do sangue das suas veias.

  Podemos pensar no silêncio como outro aspecto de um mesmo fenômeno   
sonoro e não apenas como ausência de som.

www.whitenoise02.co.uk
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    E x p e r i m e n t a n d o  4:

     De acordo com o seu entendimento, escreva uma defi nição criada por você, 
para cada item abaixo:

1.  Som

                    
  2. Silêncio

       
Música Vocal3. 

 
4. Música instrumental

   Querido(a)  aluno(a),

   Chegamos ao fi nal da nossa aula. Esperamos que você tenha 
gostado!
Faça da música um canal de descobertas e deixe que a arte faça parte do 
seu dia a dia!
                                           

                                             
                        www.aperfectworld.org/.../microphone07.gif                                                                        
                                                                                    Até a próxima!
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Propriedades do som e gêneros musicais

A música eleva os sentidos!

www.salesdantas.com
                    

Por Dentro do Som

Desde a sua forma mais antiga de vida, o homem transforma materiais 
da natureza para se expressar. As músicas são sons que lançamos ao 
mundo.

Cada som possui quatro propriedades básicas: Altura, intensidade, 
duração e timbre.  Quando ouvimos uma melodia os sons se alternam entre 
graves, médios e agudos, essa propriedade é a altura. Na mesma música 
os sons são curtos ou longos, aí encontramos a duração, que dá origem ao 
ritmo. O músico emprega maior ou menor intensidade à medida que toca 
sons fortes ou fracos e reconhecemos os instrumentos que estão tocando 
por causa do timbre, identifi cação sonora que cada um tem. Por exemplo, 
cada pessoa tem um timbre de voz específi co e se já conhecemos a voz, 
somos capazes de identifi cá-la sem vermos a pessoa que está falando.

Essas propriedades são elementos que o artista trabalha para propor 
uma idéia sonora na criação de uma música. É essa idéia que nos faz 
dançar, meditar, lembrar um momento especial e nos embala num universo 
cheio de signifi cados. 

As músicas são classifi cadas em vários gêneros. Utiliza-se a palavra 
gênero para defi nir os tipos de música. A música pode ser vocal ou 
instrumental, sacra, incidental, erudita ou popular. Os gêneros fazem da 
música uma arte variada, capaz de encantar aos mais diversos ouvidos. 

Que gênero musical mais lhe agrada?
  

Glossário

Ritmo - signifi ca movimento que se repete a intervalos regulares, variação de 
movimentos de forma constante.
Melodia – Uma sucessão coerente de sons e silêncios que se desenvolvem em 
uma sequência linear com identidade própria.
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S a b e n d o  m a i s . . .

Sobre Gêneros Musicais!

Gênero vocal
Música cantada por uma ou mais vozes.   
                 

                                   Gênero instrumental - Música 
                                    executada por um ou vários 
                                     instrumentos sem  incluir vozes.

Gênero sacro - Música relacionada 
às cerimônias religiosas. 

   
                                  Gênero incidental - Música composta
                                   para serem utilizados em danças, 
                                   fi lmes ou Teatro.

Gênero erudito - Música de tradição 
européia com formação musical  
tradicional e específi ca.

                                    Gênero popular - Música das 
                                     culturas populares e engloba vários estilos. 
                                     Exemplo: Rock, sertanejo, forró etc. 
                                     

dialogospoliticos.fi les.wordpress.com

www.overmundo.com.br

 
www.overmundo.com.br 

 
images.rpp.com.pe/.../220329.jpg

 
estudioopenthedoor.blogspot.com

  
blogs.universia.com.br
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    E x p e r i m e n t a n d o  1

1. Leia a escrita musical abaixo e tente interpretá-la.

                                                     Bula de história sonora 

2. A escrita acima representa 2 histórias sonoras, ou seja, um registro sonoro. 
    Execute, em voz alta, cada uma  delas com o seu grupo. 

3. Agora você pode narrar essas histórias, escrevendo à sua maneira o que     
acontece em cada uma delas:

 História 1:  _____________________________________________________
               
                    _____________________________________________________

                    _____________________________________________________

História 2:   _____________________________________________________

                   ______________________________________________________

                   ______________________________________________________
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   E x p e r i m e n t a n d o  2

1. Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:

(      )  Cada som possui cinco propriedades básicas: altura, intensidade e  
          timbre.

(      )  Podemos entender a intensidade como exemplo dos sons fortes e  
          fracos.

(      )  Os timbres sonoros são semelhantes em qualquer instrumento ou voz.

(      )  Usamos o termo gênero musical para classifi car os tipos de música.

(      )  Podemos entender o ritmo como sons sem ordem e sem sequência.

     E x p e r i m e n t a n d o  3

Nesta aula vimos que o registro sonoro ajuda a interpretar a música de 
acordo com as idéias do compositor. Propomos um desafi o!

Componha uma história sonora com símbolos gráfi cos e sua forma de 
execução e apresente com seus colegas. Será muito divertido!
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    E x p e r i m e n t a n d o  4    
  
 Assinale nos espaços abaixo as opções incorretas sobre as idéias do texto Por 
Dentro da Música:

a) (      ) O homem tem a capacidade de criar para se comunicar com o  
          mundo.
b) (      ) Podemos produzir música através do nosso corpo.
c) (      ) No gênero musical instrumental a voz é executada imitando o  
           som de um instrumento.
d) (      ) Alguns movimentos que executamos com o nosso corpo são  
         ritmados.
e) (     ) O gênero musical popular refere-se à música sertaneja e folclórica.

   E x p e r i m e n t a n d o  5

O texto Por Dentro da Música  apresenta uma
 idéia sobre o corpo e a música. 

Vejamos a seguinte frase: Nosso corpo é musical !  

Leia e interprete a frase, observe a  ilustração e crie 
um texto sobre as idéias extraídas da frase e da ilustração.  

  _____________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
  _____________________________________________________________

                                       

Caro (a) aluno (a),
Tente expressar suas emoções! 

Use a arte como instrumento de transformação!!

 Segue alguns sites para a sua pesquisa nessa viagem musical: 

    http://www.musicadiscreta.blog.uol.com.br/
  http://www.mundosites.net/musica/
  http://www.planetamusicas.com/
  http://www.mundosites.net/musica/historiadamusica.htm

alinguagemdocaos.cygnusnet.org

pt.cdbaby.net
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Elementos Musicais

                                        Diálogo musical

Ramiro, Tiago e Pedro conversam no recreio na escola:

Tiago:  -  Caramba,  essa aula foi irada!!  Achei massa descobrir coisas que eu 
não conhecia sobre música.
Ramiro: - E eu, cheguei atrasado na aula e não entendi quase nada. Mas 
também, não faz muita diferença, porque da música eu gosto mesmo é de escutar 
e dançar. Não preciso saber detalhes dela não.
Tiago: -  Óoo caara!  como é que pode? Se você gosta de uma coisa, conhecer 
mais sobre ela só pode ser legal! Bicho, pensa o seguinte: A gente aprendendo 
a tocar alguns instrumentos, sacando de música e montando uma banda?  Pois 
foi isso que eu fi quei imaginando na aula. E tem mais; eu acho que sacar sobre 
música e outras artes é bom!  Faz a gente pensar, curtir e criar.
Pedro: -  O meu avô tocava sanfona e o meu pai toca violão. Toca vez que 
a família se reunia, meu avô pegava a sanfona e tocava. Cresci ouvindo as 
músicas que ele gostava de tocar. Meu pai ainda toca violão e ta me ensinando 
a tocar também.  
Ramiro: - E aí Pedro, ta desenrolando? Já toca alguma coisa? Parabéns pra 
você? (risos)  
Pedro: -   Eu vou dizer uma coisa: Não é tão fácil como parece, viu! No começo 
é bem complicado coordenar os dedos e conseguir realizar os acordes no 
andamento da música.
Ramiro: - Vixe!!! Agora eu voei no assunto! O que diabo é acorde?
Pedro: -  (Risos) Calma cara, vou explicar: Acorde é a união de três ou mais 
notas musicais emitidas ao mesmo tempo, o que representa a harmonia. 
Tiago: - Espera aí que agora eu também to enrolado com essa história! Você 
foi explicar o que era um acorde musical e falou outro elemento aí que baldeou 
tudo. 
Pedro: -  Exatamente isso! Esses nomes são elementos que compõem a música 
como harmonia, melodia, ritmo, andamento...
Tiago: -  Calma aê! Agora eu fi quei realmente curioso! Já que você é o sabidão 
da conversa, explica pra gente o que signifi ca cada um deles, pode ser?
Pedro: - Claro!  Assim exercito o que aprendi explicando pra vocês.  Vamos lá: 
Melodia, são os sons tocados em sequência, um após o outro. Harmonia, são os 
sons tocados ao mesmo tempo; são os acordes como eu já falei antes. O ritmo 
é a pulsação da música, mas não é a velocidade com que ela é executada. Para 
essa velocidade na música, seja rápida ou lenta chamamos de andamento.
Ramiro:  - Ah, então melodia e harmonia são bem parecidos não é?
Pedro: - Realmente são. Mas perceba a diferença: Melodia é a combinação 
sucessiva de sons e harmonia é a combinação simultânea de sons.
Tiago: - Eu não sabia que você sacava de música assim brother! 
Ramiro: - Fiquei curioso pra saber mais!  Agora vamos nessa que a aula já vai 
começar!                   
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Glossário

 Sucessivo – Aquilo que vem em seguida.         
 Simultâneo – Que se faz ou acontece ao mesmo 
tempo. 

                         
           

   E x p e r i m e n t a n d o  1

Assinale a alternativa correta sobre o texto1.  Diálogo Musical :

A) O texto aborda informações sobre:

(      )  Elementos musicais: Ritmo, melodia, timbre e andamento.

(      )  Elementos musicais:  Melodia, harmonia, duração e ritmo.

(      )  Elementos musicais: Melodia, harmonia, ritmo e andamento.

(      )  Elementos musicais: Andamento, intensidade, melodia e ritmo.

B) No início da conversa, um dos personagens não se interessava muito por 
teoria musical. Qual deles?
 

(      )  Pedro

(      )  Ramiro

(      )  Tiago
 

C)  O diálogo dos três personagens foi:
 

(      )  Tenso

(      ) Descontraído 

(      ) confuso

D)  Quantos personagens além de Pedro, Ramiro e Tiago, aparecem na 
conversa?

(      )  Dois

(      )  Três

(      )  Quatro
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   E x p e r i m e n t a n d o  2

1.  Ligue os elementos da música às ilustrações que melhor representam cada 
elemento, quando executados em conjunto:

A) MELODIA                                                                        
www.fastinfor.com

B) RITMO                                                                                 
www.colitec.com.br

                                                                                              
                                                                                                               

C) HARMONIA                                                                                                                                                                                                                                                        
                   

 www.centraldequadrinhos.com  

Descubra no texto a ordem correta das palavras abaixo e em seguida, as 2. 
escreva corretamente:

   
é   combinação   harmonia   sons   a   de    Melodia   sons  

combinação   e sucessiva    é   a   simultânea  de.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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 S a b e n d o  m a i s  

   E x p e r i m e n t a n d o  3

 O quadro Sabendo Mais nos conta sobre a história da criação dos nomes 
das notas musicais. Propomos a você um desafi o!  Crie uma legenda musical, 
utilizando uma ação para cada nota musical.
 Exemplo:   DÓ = Bater palmas 2 vezes
                   RE = Vibrar a língua no céu da boca emitindo som
                   MI  = Emitir som de lá lá lá ( 3 vezes)  e assim, sucessivamente. 

DO – DO – DO – RE – MI – MI – MI – DO –DO – DO – DO – RE – RE – MI – MI - MI 

                          
Sobre as notas musicais

 Guido D’arezzo, célebre músico do século XI, foi quem deu nome aos sons 
musicais, aproveitando a primeira sílaba de cada verso de um hino cantado a 
São João Batista por um coral de meninos daquela época. Costumava-se antes 
de suas apresentações em público, cantar este hino, pedindo com fé a São João 
Batista que protegesse suas cordas vocais.

Hino a São João Batista:
UT queant Laxis                                 
RE sonare Fibris
MI ra gestorum
FA muli Tuorum
SOL ve polluti
LA bri Reatum
Sanctre Ioannes.
             

 Guido  D’arezzo
  www.greatitalians.com

Tradução:                                     

Purifi cai bem aventurado João, os nossos lábios polutos, para podermos cantar 
dignamente as maravilhas que o Senhor realizou em ti.
Dos altos céus vem um mensageiro a anunciar a teu Pai, que serias um varão 
insigne e a glória que terias.
Notas Musicais: UT, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ e SI.
A sílaba UT era difícil de ser cantada, por isso foi substituída por DÓ.
O SI foi formado da primeira letra de Sanctre e da primeira de Ioannes.

Fonte: www.cifras.com.br/tutorial.asp?cod=183



177Arte

1. Agora crie a sua legenda musical utilizando as notas musicais:

2. Execute com o seu grupo a legenda musical criada por você!

3. Leia a citação abaixo e comente na sala a sua opinião sobre:

"Quem ouve música, sente a sua solidão de repente povoada." 
                                                                                                            Robert Browning. 

                 Robert Browning foi um poeta e dramaturgo inglês.
                             www.poetryconnection.net         

Crie uma frase sobre música:4. 

_______________________________________________________________                                            

_______________________________________________________________

Prezado(a) aluno(a), até a nossa próxima aula!
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Musicando...

   Desafi o:
   Coloque em ordem as palavras abaixo e veja que frase pode formar:
  
             LEVA – A – TIRA – PARA – MÚSICA – LUGAR – E – NOS – DO– 

             QUALQUER – DO – CHÃO – NOS – MUNDO

  __________________________________________________

  __________________________________________________

Viva a Música Brasileira
                                  
    Existe alguém que não gosta de música? As músicas fazem parte do cotidiano. 
O gosto musical é particular, mas o prazer que a música proporciona é semelhante 
a todos.
    Não somos apenas ouvintes da música. Também reproduzimos canções 
cantando. Podemos entender a música como uma arte que nos sensibiliza e nos 
dá prazer.
    Quando o cantor está executando uma música dizemos que ele está 
interpretando as palavras e ideias que a música expressa. Para quem criou a 
música, seja a letra ou  a melodia, damos o nome de compositor. Os cantores de 
que você gosta são compositores também?
    Podemos dizer que a MPB (música popular brasileira) surgiu da mistura de 
vários estilos. Entre os séculos XVI e XVIII, misturaram-se, em nossa terra, as 
cantigas populares, o som africano, músicas religiosas, eruditas, europeias e 
indígenas. Já no início do século XX começam a surgir as bases do samba.  
   O carnaval começa com a participação principalmente de mulatos e negros      ex-
escravos. Em fi ns da década de 1950, surge a Bossa Nova, um estilo sofi sticado 
e suave.
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    A televisão se populariza na década de 1960, infl uenciando na música. Nas 
décadas de 1980 e 1990 surgem novos estilos musicais, que recebiam fortes 
infl uências do exterior. São as décadas do rock. 
   O século XXI inicia com sucessos de grupos de rock, hip hop, com temáticas para 
o público adolescente. Podemos notar que a música brasileira é diversifi cada. 
Através da música ampliamos nossos horizontes.

    E x p e r i m e n t a n d o  1

De acordo com as ideias do texto, marque V para as alternativas verdadeiras 
e F para as alternativas falsas:

a) (       ) Cada indivíduo tem as suas preferências musicais.

b) (       ) Cabe somente aos músicos a capacidade de executar músicas.

c) (       ) Um músico pode ser intérprete e compositor ao mesmo   
    tempo.

d) (       ) A música é bastante infl uenciada pelo surgimento da televisão  
    em 1950.

e) (       ) A música popular brasileira surge da mistura da música   
    europeia e indígena.

f) (       ) Entre as décadas de 1980 a 1990 surgem várias bandas e  
    novos nomes para a história da musica brasileira.

 

              
     Ary Barroso                         Cartola                 Elis Regina e             João Gilberto                   Raul Seixas
                                                                           Jair Rodrigues

                     
 
   Caetano Veloso                Legião Urbana               Barão vermelho             Racionais  mc’s              Forró
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    E x p e r i m e n t a n d o  2

Faça uma correspondência entre os artistas e seus respectivos anos de 
sucesso:

  ARTISTAS                                                                                DÉCADA
                                                                                                                                                                      

                                                                                  1980
      Racionais mc’s           
          (Hip hop)
    

                                                                                                               1950
      Legião Urbana
             ( Rock )  

                                                                                      1940
  Elis Regina e Jair Rodrigues
         (Bossa Nova)

                                                                               2000
         Ary Barroso
           (MPB)



182 Arte

 S a b e n d o  m a i s . . . 

                                                                                Ninguém morre. 
                                                                                            As pessoas despertam 
                                                                                           do sonho da vida.

                                               www.geocities.com

Raul Seixas, o “maluco beleza”  nasceu em Salvador BA em 28 
de Junho de 1945.

Sua grande infl uência foi o rock-and-roll da década de 1950. Aos 12 
anos fundou o conjunto The Panthers. Em 1967 grava o seu primeiro 
disco considerado um fracasso. 

Em 1970 / 71 grava outro disco e daí em diante, sua carreira 
musical decola, tornando símbolo musical do rock nacional até os dias 
atuais. São exemplos de alguns sucessos: Metamorfose Ambulante, 
Maluco Beleza, Mosca na Sopa, Há Dez Mil Anos atrás. Raul Seixas 
morreu em São Paulo, em 21 de Agosto de 1989.

Veja a letra da música Metamorfose Ambulante. Composição: Raul 
Seixas

Prefi ro ser
Essa metamorfose ambulante
Eu prefi ro ser
Essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo...

Eu quero dizer
Agora o oposto
Do que eu disse antes
Eu prefi ro ser
Essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo...

Sobre o que é o amor
Sobre o que eu
Nem sei quem sou
Se hoje eu sou estrela
Amanhã já se apagou
Se hoje eu te odeio
Amanhã lhe tenho amor
Lhe tenho amor
Lhe tenho horror
Lhe faço amor
Eu sou um ator...

É chato chegar
A um objetivo num instante
Eu quero viver
Nessa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo...

Sobre o que é o amor
Sobre o que eu
Nem sei quem sou
Se hoje eu sou estrela
Amanhã já se apagou
Se hoje eu te odeio
Amanhã lhe tenho amor
Lhe tenho amor
Lhe tenho horror
Lhe faço amor
Eu sou um ator...

Eu vou desdizer
Aquilo tudo que eu lhe disse antes
Eu prefi ro ser
Essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião
Formada sobre tudo...
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   E x p e r i m e n t a n d o  3

No quadro Sabendo Mais, vimos um dos grandes representantes da música 
brasileira, o cantor e compositor Raul Seixas.  De acordo com as informações 
compreendidas, responda os itens abaixo:

O que você pensa sobre a frase de Raul Seixas:  1. “Ninguém morre. As pessoas 
despertam do sonho da vida.”

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Segundo o texto, a trajetória musical de  Raul Seixas acontece entre as 
décadas: 

       (          )  1950 a 1990        (        ) 1960 a 1980           (        )  1950 a 1980

3.  Sobre Raul Seixas, marque V ou F para as sentenças abaixo:

 (       ) Sofreu infl uências musicais da MPB dos anos 60.
 (       ) Seu primeiro disco lançado na década de 1950 foi um fracasso.
 (       ) Torna-se representante do rock nacional a partir da década de  
  1970.
 (       ) Até s dias atuais, Brasil considera a música de Raul Seixas   
  marcadamente representativa.

4. A música Metamorfose Ambulante, lança ideias ousadas e instigantes sobre a 
capacidade de pensamento e de mudanças. Expresse suas opiniões a partir da 
música de Raul Seixas:

Eu prefi ro ser essa metamorfose ambulante do que ter   
aquela velha opinião formada sobre tudo

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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  E x p e r i m e n t a n d o  4

Escreva, no espaço abaixo, a letra de uma música que você goste 
bastante! 

Caro(a) aluno(a), 

Você pode pesquisar mais sobre a nossa música brasileira, tão 
rica de sons e de informações. 

Faça da música um elo entre você e as coisas que estão ao seu 
redor!

Até breve!!
                                              



Sociologia
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Aulas 7, 8 e 9
Etnias

Sociologia

Caro(a) estudante,

Iniciaremos agora as aulas 7, 8 e 9, que tratarão das diferenças étnicas. Você 
é branco? Negro? Índio? Pardo? Amarelo? Você já teve que pre-encher algum 
formulário ou fi cha que pergunta a sua cor ou “raça”? O que você responde? Você já 
teve a curiosidade de olhar no dicionário quais os signifi cados atribuídos às palavras 
branco, pardo ou negro? A cor é uma característica que realmente defi ne a “raça” de 
alguém? Os seres humanos têm “raça”, assim como se atribui a cachorros ou bois? 
Nas próximas aulas discutiremos essas questões.
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Aula 7
Raça ou etnia?

Você já pensou no que signifi ca dizer, “sou, índio, negro ou branco”? 
Quando alguém faz esta afi rmação está falando sobre raça ou etnia? Você 
sabe qual é a diferença entre esses dois conceitos?

Bemotire, ruivo, pele branca e sardenta, foi criado pelos índios 
Mekranoti-Kayapó e se considerava um deles. Ele afi rmava, “eu fui 
amamentado com leite indígena, assim o meu sangue é indígena, e a minha 
saliva e o meu esperma”. 

Em 1982 Ivan Zanoni, um assessor da FUNAI, 
afi rmava que um “índio puro” teria o sangue do tipo O 
Rh positivo. Por esse critério Bemotire não poderia ser 
considerado índio.

A divisão dos seres humanos em “raças” é baseada principalmente nas 
características físicas ou genéticas, como a cor de pele, constituição física, 
tipo de cabelo etc. O conceito de “raça” historicamente foi utilizado para 
justifi car a dominação de um povo por outro com base nestas diferenças. 

Escolher um traço genético em vez de outro para classifi car seres 
humanos causou muitos questionamentos e atualmente alguns estudiosos 
preferem usar o termo etnia para defi nir as diferentes culturas. Etnia é, no 
sentido mais amplo, uma comunidade humana defi nida principalmente por 
afi nidades linguísticas e culturais.

A necessidade de descrever pessoas e grupos é antiga. Porém, 
historicamente se tem constatado que as diversas formas de classifi cação 
de pessoas ou grupos trazem geralmente consequências desastrosas. 

Fique sabendo!
Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) foi médico legista, psiquiatra, 
professor e antropólogo brasileiro, que defendeu idéias racistas 
consideradas científi cas e modernas no século XIX. Para ele a inferioridade 
de negros e “raças” não-brancas era um fenômeno natural.
No ano da abolição da escravatura, escreveu: “A igualdade é falsa, a 
igualdade só existe nas mãos dos juristas”. Nina Rodrigues acreditava que 
os negros e mestiços eram a causa da inferioridade do Brasil e defendia a 
existência de códigos penais diferentes baseados na origem “racial”.

FUNAI: Fundação 
Nacional do Índio.
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Atividades 

1.  Você se considera uma pessoa:

(   ) parda    (   ) negra   (   ) branca   (   ) indígena   (   ) amarela   (   ) outra

2. Segundo o texto, por que Bemotire se considerava indígena?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Raça foi um termo desenvolvido no século XIX para 

(   ) questionar as desigualdades sociais.
(   ) justifi car a dominação de um povo por outro.
(   ) eliminar as atitudes preconceituosas.

4. Pre-encha as lacunas com as palavras raça ou etnia:

a) O termo ____________ surge principalmente para justifi car a dominação 
de um povo por outro.
b) Uma ___________ é defi nida por suas afi nidades linguísticas, tradições, 
religião, etc.
c) Atualmente alguns estudiosos preferem usar o termo ______________ 
para defi nir as diferentes culturas.
d) O conceito de ________________ está baseado na cor de pele, 
constituição física, traço facial, etc.

5. Em 1982 Ivan Zanoni, um assessor da FUNAI, defendia que um índio “puro” 
teria o sangue do tipo O Rh positivo. Em sua opinião o que Ivan Zanoni 

queria dizer com a expressão índio “puro”?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Releia o texto e apresente com suas palavras a diferença entre “raça” e 
etnia.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Aula 8
Segregação racial 

Procure lembrar quantas pessoas negras você conhece que sejam 
advogados, médicos, empresários, cientistas ou políticos. Quantos anúncios 
publicitários ou telenovelas têm como personagem principal uma pessoa 
negra ou negro? 

Apesar de a maior parte da população brasileira ser negra esta não 
tem as mesmas oportunidades que a branca. No Brasil são muitos os casos 
de discriminação às negras e negros. Basta ouvir as inúmeras palavras, 
piadas e atitudes que geralmente são encaradas como brincadeiras.

O racismo pode ser pensado como um conjunto de ações e opiniões 
onde existe a convicção de que alguns indivíduos, através de suas 
características físicas e manifestações culturais apresentam diferenças 
biológicas que lhes defi nem como superiores a outros. Esse tipo de 
pensamento serviu e serve para justifi car a superioridade, a escravidão, 
o domínio e o extermínio de determinados povos por 
outros.

Uma demonstração ofi cial de racismo ocorreu 
na África do Sul a partir de 1948 quando o apartheid 
manteve o povo africano segregado e sob o domínio 
de uma minoria europeia. Essa lei permaneceu até 
1991.

Embora existam diversos esforços contra a prática 
do racismo, esta ainda é comum atualmente. Exemplo 
disso é como o racismo se espalhou no mundo virtual. 
São milhares de sites, blogs e comunidades no orkut, 
produzindo diferentes discursos de ódio racial.

A prática do racismo é considerada criminosa pela legislação brasileira, 
o que não signifi ca que o racismo não exista em nosso país. Identifi car 
e transformar atitudes preconceituosas com bases nas diferenças, sejam 
elas étnicas, de gênero, etc. ainda permanece uma tarefa para toda a 
humanidade.

Glossário:
S e g r e g a ç ã o : 
ato ou efeito de 
separar, afastar, 
isolar algo ou 
alguém.
Apartheid: regime 
de segregação 
racial adotado na 
África do Sul.

Fique sabendo!

Afonso Arinos de Melo Franco, jurista, político, historiador, 
professor, ensaísta e crítico brasileiro, propôs uma lei contra 
a discriminação racial que foi aprovada em 3 de julho de 1951 e 
tornou-se conhecida como Lei Afonso Arinos. Segundo essa lei, 
constitui infração penal a recusa por estabelecimento comercial 
ou de ensino em hospedar, servir, atender ou receber clientes, 
comprador ou não, baseada no preconceito de “raça”.
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Atividades 

1. Releia o texto e assinale as alternativas erradas:

a) (   ) A maior parte da população brasileira não é negra.
b) (   ) As piadas sobre negro são encaradas como brincadeira.
c) (   ) Toda população brasileira tem as mesmas oportunidades.
d) (   ) O racismo foi uma prática que existiu no passado.

2. Relacione as colunas:

(1) Racismo  (   ) Regime de segregação racial da África do Sul.
(2) Segregação  (   ) Ação de afastar ou isolar algo ou alguém.
(3) Apartheid   (   ) Pensamento que serviu e serve para justifi car a  
     dominação de um povo ou indivíduos de uma  
     sobre o outro.

3.  De acordo com o texto complete as lacunas:

O _________________ ocorre quando existe a convicção de que 
alguns indivíduos, através de suas características ______________, 
___________________ apresentam _______________________ que lhes 
defi nem como superiores a outros. 

4. A crença de que o negro africano era inferior na 
escala humana foi a base do preconceito racial 

que instituiu a escravidão. Observe a imagem. Em sua 
opinião de que forma ela revela o preconceito racial?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Imagem extraída do google

5. No Brasil são muitos os casos de discriminação às negras e negros. Tente 
lembrar de alguma atitude de discriminação racial e depois a descreva.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. A Constituição de 1988 tornou a prática do racismo crime sujeito a pena 
de prisão, inafi ançável e imprescritível. Que sugestões você daria para 

contribuir com a luta contra a discriminação racial?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Refl ita sobre o cotidiano da sua escola e da sua sala de aula e responda às 
seguintes questões: 

1.1 Você percebe práticas preconceituosas? Que práticas são essas e por 
que você acha que elas ocorrem?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1.2 Você já teve ou tem atitudes preconceituosas? Se sim, quais?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1.3 Você costuma colocar apelidos nos seus colegas ou professores ou já 
puseram apelidos em você?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1.4 De que forma você acha que os apelidos revelam atitudes 
preconceituosas?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Aula 9
Etnocentrismo

Você já comeu ou comeria gafanhoto torrado? Experimentaria carne 
de macaco ou de cachorro? Você pode estar achando essas perguntas 
estranhas ou absurdas, mesmo porque no Brasil não temos o costume de 
nos alimentar de gafanhotos ou macacos. Mas fi que sabendo que existem 
povos que acham essas opções de comida saborosíssimas.

Cada cultura desenvolve um gosto por comida, cria valores morais, 
leis, padrões, etc. Porém, quando a gente acha que os valores de nossa 
cultura são os melhores ou quando nosso grupo é colocado no centro de 
tudo e consideramos grupos “diferentes” inferiores e atrasados estamos 
tendo uma atitude etnocêntrica.

As atitudes etnocêntricas também estão presentes nas ideias que 
temos sobre mulheres, negros, velhos, pobres e homossexuais. Existe 
uma grande difi culdade de compreender o “outro” que é diferente de mim. 
Assim, muitas vezes o etnocentrismo se apresenta de forma extremamente 
violenta, como ocorreu, por exemplo, na ocupação das Américas pelos 
povos europeus que dizimaram as populações indígenas e escravizaram os 
africanos. Na segunda guerra mundial uma ideologia racista que pregava 
a supremacia ariana, o nazismo, exterminou milhões de judeus e ciganos 
além de perseguir outras “diferenças”, como os homossexuais.

Compreender o “outro” nos seus próprios valores e não transformar a 
sua alteridade em hierarquia signifi ca aceitar as diferenças como parte da 
experiência cultural.

Vitima do horror nazista
Imagem extraída do Google

Fique sabendo!
Em 1933, Adolf Hitler subiu ao poder na Alemanha e 
estabeleceu um regime baseado na doutrina racial de 
acordo com a qual os alemães arianos pertenciam a 
uma “raça pura” e superior, enquanto os judeus eram 
considerados subumanos.
O regime nazista de Hitler submeteu os judeus a 
usarem no braço uma atadura com a estrela de David 
amarela, para não se confundirem com a “raça pura” 
alemã e para serem facilmente identifi cados.
 Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) os judeus foram reunidos em guetos e 
depois enviados a campos de concentração e de 
trabalho, ou simplesmente campos de extermínio, 
aproximadamente seis milhões foram assassinados 
pelos nazistas, incluindo 1,5 milhão que eram crianças. 
Esse massacre marcou a história da humanidade e 
fi cou conhecido como Holocausto do povo judeu.
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Atividades 

1. De acordo com o texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

(   ) Cada cultura desenvolve seus próprios valores.
(   ) Atitudes etnocêntricas nunca são violentas.
(   ) Os valores da sociedade brasileira são os melhores da América Latina.
(   ) Conviver com as diferenças é um desafi o para a humanidade.

2.  Considerando as ideias do texto Etnocentrismo, forme uma frase 
escolhendo, no mínimo três palavras do quadro abaixo:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.Observe as imagens abaixo. São pessoas que vivem em diferentes 
lugares.

Fotografi as de Pierre Verger
                               

Fotografi as de Sebastião Salgado
                   

atitude        etnocêntrica       diferenças          valores 
etnocentrismo               dominação
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a)  O que você estranharia nos grupos retratados nas fotos? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________

b) Se você tivesse que escolher um dos grupos apresentados nas imagens 
para viver o resto de sua vida, qual escolheria? Justifi que sua resposta.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________

4. Pre-encha a cruzadinha:

a)                                                     E __ __ __ __
b)                                  __ __ __ __T __ __ __ __
                                                        N
                                                        O
c)                                            __ __C __ __ __ __
d)                                                     E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                                                        N
                                                        T
e)                                                     R __ __ __
                                                         I
                                                        S
                                                        M
f)                                        __ __ __O __ __ __ __ __ __

a) Conceito que classifi ca comunidades humanas pelas afi nidades, 
linguísticas, culturais e sociais.
b) Regime de segregação racial adotado na África do Sul.
c) Discriminação baseada na classifi cação dos indivíduos em “raças”.
d) Atitude que considera uma cultura melhor ou superior à outra.
e) Conceito que distingue as pessoas através das diferenças físicas, cor da 
pele, traço, etc.
f) Evento que dizimou milhões de judeus e ciganos na 2ª guerra mundial.

5.Imagine ou crie uma atitude etnocêntrica. Descreva essa atitude nas linhas 
abaixo.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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6.Leia atentamente e responda:

Durante a Guerra do Vietnã, o comandante das Forças Armadas norte-
americanas, tendo que explicar as várias derrotas de suas tropas, declarou 
à imprensa que “os amarelos comunistas” estavam ganhando a guerra 
porque, ao contrário dos ocidentais, não davam valor à vida e sequer 
expressavam dor por ocasião da morte de amigos e parentes.
Em sua opinião existe etnocentrismo na declaração do comandante das 
Forças Armadas norte-americanas? Justifi que sua resposta.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



Caderno da aluna
e do aluno

Aulas 10, 11 e 12
Gerações

Sociologia

Caro(a) estudante,

Já tratamos nas aulas anteriores de algumas diferenças existentes nas 
sociedades humanas: gênero e etnia. Agora é a vez de refl etirmos sobre as diferenças 
geracionais, ou seja, aquelas que estão ligadas à idade dos indivíduos que, em nossa 
sociedade, determinam também seus papéis e comportamentos sociais. Que idade 
você tem? Com essa idade em que faixa etária você está incluído? O que a sociedade 
espera de você nessa idade? Como você se relaciona com as pessoas que possuem 
idades diferentes da sua? O que você pensa sobre as pessoas mais velhas que você? 
E sobre as mais novas? Vamos discutir essas questões?



198 Arte198 Sociologia

Aula 10

As faixas etárias como construção sociocultural e histórica

Infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice (ou terceira 
idade) são categorias utilizadas em nossa sociedade para designar as 
idades da vida. Essas categorias, também chamadas de faixas etárias, são 
construídas em função da idade cronológica dos indivíduos. Se uma pessoa 
tem de 0 a 12 anos incompletos, por exemplo, diz-se que essa pessoa é 
criança. Além de servir para classifi car os indivíduos de acordo com a idade, 
as faixas etárias prestam-se também a delimitar os papéis, atitudes, formas 
de comportamento e até o modo de vestir que se espera das pessoas que 
pertencem a cada uma delas. Para os adultos, por exemplo, estabelece-se o 
papel de pessoa responsável, que já terminou os estudos e tem um trabalho 
e, por isso, já pode constituir uma família. Os adolescentes são pensados 
como pessoas irresponsáveis e problemáticas que ainda não sabem o 
que querem e devem se dedicar aos estudos para se preparar para a vida 
adulta. Essa forma de ver as faixas etárias é comum no mundo ocidental, 
mas essa visão pode mudar de acordo com a cultura e com a época.  Cada 
sociedade e cada época histórica tem a sua maneira própria de pensar e 
tratar as idades da vida. Até a virada de século XX as meninas casavam 
com 12, 13 ou 14 anos de idade. Atualmente, a gravidez na adolescência é 
considerada, sob diversos pontos de vista, um problema. Por isso dizemos 
que as faixas etárias e o que a sociedade espera de cada uma delas são 
construções socioculturais e históricas, ou seja, não são estabelecidas pela 
‘natureza’ dos indivíduos e das idades. Portanto, devemos pensar que nem 
todas as crianças são iguais, nem todos os adolescentes são imaturos e 
irresponsáveis ou não trabalham e só estudam. As pessoas, independente 
da faixa etária, se diferenciam de acordo com as suas condições de gênero, 
classe social, religião, etnia etc.

Idade Cronológica: corresponde ao número de anos transcorridos 
desde o nascimento da pessoa até o momento atual. Se alguém 
nasceu em 1968, por exemplo, sua idade cronológica em 2009 é 
41 anos. A palavra cronológica vem do grego chronos que signifi ca 
o tempo sequencial, ou seja, aquele que pode ser medido em 
horas. Em oposição ao tempo chronos (ou cronológico) os gregos 
falam do tempo kairós que é o tempo que não pode ser medido ou 
“aprisionado” em horas.
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Fique Sabendo:
No Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
criança é quem possui de 0 a 12 anos incompletos e adolescente é quem possui 
de 12 anos a 18 anos incompletos. O ECA é um conjunto de normas jurídicas 
que foi criado pela lei 8.069 de 13 de julho de 1990 para garantir os direitos 
das crianças e adolescentes brasileiros. De acordo com o Estatuto, crianças 
e adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e por 
isso devem ter seus direitos assegurados independente da cor, religião ou 
classe social. Foi a partir do ECA que as crianças e adolescentes brasileiros 
passaram a ser considerados sujeitos de direito, ou seja, cidadãos.

Atividades

1. Com base no texto responda:

1.1. Que categorias são utilizadas em nossa sociedade para designar as 
idades da vida?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
1.2. O que são as faixas etárias e para que elas servem?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

 (   ) Em nossa sociedade os adultos são tidos como pessoas irresponsáveis, 
que não trabalham e não sabem o que querem.
(     ) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente as pessoas que 
têm entre 12 anos e 18 anos incompletos são chamadas de adolescentes.
(    ) Cada sociedade e cada época histórica possui sua própria forma de 
defi nir o que seja uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso.
(     ) Na sociedade brasileira todos as  pessoas que possuem a mesma faixa 
etária são iguais, agem da mesma forma e possuem os mesmos gostos e 
condições sociais.
(     ) As pessoas de uma mesma faixa etária se diferenciam de acordo com o 
gênero,  a classe social, a religião e a etnia. 
(      ) As faixas etárias foram criadas pelos homens e não pela natureza. 
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3.No texto, alguns verbos aparecem sublinhados. Releia o texto, observe os 
verbos destacados e depois marque no exercício abaixo as alternativas 

que correspondem ao sentido que cada um desses verbos tem no texto:
a) Designar   (    ) mostrar    (    )  qualifi car       (    ) nomear
b) Prestar      (    )  aproveitar    (    ) servir      (    ) dar
c) Delimitar   (    ) restringir    (    ) demarcar    (    ) estabelecer os limites de
d) Constituir    (    ) formar       (    ) nomear um representante    (    ) fi rmar

4. O título do texto afi rma que as faixas etárias são uma construção sociocultural 
e histórica. Retire do texto 3 frases que explicam a afi rmação contida no 

título.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Vimos que a sociedade cria uma imagem sobre cada faixa etária. Lembrando 
de como as pessoas em nossa sociedade costumam ver as crianças, os 

jovens, os adultos e os idosos, procure na coluna da direita as características e 
comportamentos mais comumente associados a cada faixa etária.

(1) Criança   (      ) Aposentado 
(2) Jovem   (      ) Responsável
(3) Adulto    (      ) Brinca
(4) Velho    (      ) Inocente
     (      ) Irresponsável
     (      ) Anda em grupo
     (      ) É gagá
     (      ) Adora baladas
     (      ) Fica em casa deitado o tempo todo
     (      ) Trabalha
     (      ) Usa gírias
     (      ) É careta



201Arte 201Sociologia

6. As frases abaixo foram escritas por autores de diferentes países e 
épocas. Leia-as com atenção e depois de refl etir sobre elas responda às 

questões:

“Para nós, pobres seres humanos, os dias mais felizes voam primeiro.”
Virgílio, 70-19 a. C., poeta romano, Geórgicas 

“Aos dezoito anos as nossas vidas são montanhas das quais olhamos; 
aos quarenta e cinco são cavernas em que nos escondemos.”
F. Scott Fitzgerald, 1896-1940, escritor americano, Contos, Bernice 
Bobs her Hair 

“Lembra-te que a velhice nunca demora, e que por isso 
deves aproveitar todos os momentos da juventude. Diverte-
te enquanto puderes e estiveres na Primavera da vida.”
Ovídio, 43-17 d. C, escritor romano, A Arte de Amar 

6.1. Que imagem sobre a juventude e a velhice os autores das frases nos 
passam?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.2. Você concorda com as idéias dos autores das frases? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.3. Para você o que é a juventude?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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6.4. Como você defi niria a velhice?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.5. Como você acha que vai ser quando estiver velho?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Leia a frase a seguir, discuta-a com seus colegas de turma e depois anote 
suas conclusões sobre o que a autor quis dizer com essa frase:

“Cada idade possui as suas verdades, as suas experiências, os seus 
segredos”.
(Edgar Morin, sociólogo e fi lósofo francês, Trecho extraído da obra 
Método V)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

8. A Esfi nge foi um importante tema mitológico nas antigas civilizações do 
Egito e da Mesopotâmia. Possuía cabeça de mulher, corpo de leão e asas 

de águia. Conta um mito grego que essa fi gura monstruosa, enviada por Hades 
ou Hera, invadiu Tebas destruindo os campos e afugentando os moradores. A 
criatura propôs retirar-se do local se alguém conseguisse decifrar o seu enigma, 
porém aquele que não o decifrasse seria devorado – decifra-me ou devoro-te! 
Seu enigma era: "Que animal caminha com quatro pés pela manhã, dois ao 
meio-dia e três à tarde e é mais fraco quando tem mais pernas?" Édipo, fi lho do 
rei de Tebas e assassino inconsciente de seu próprio pai, solucionou o mistério. 
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Ao ver seu enigma solucionado a Esfi nge suicidou-se, lançando-se num abismo, 
e Édipo, como prêmio, recebeu o Reino de Tebas e a mão da rainha enviuvada, 
sua própria mãe. Abaixo transcrevemos a resposta de Édipo, mas retiramos dela 
algumas palavras. Complete o enigma da Esfi nge com as palavras que estão no 
quadro ao lado.

"O ____________________, pois ele ______________ quando 
_____________, anda com as _____________________ 
pernas quando é _________________ e usa ____________ na 
________________________." 

9. Que relação existe entre o tema tratado na aula de hoje e o enigma da 
Esfi nge?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10. Que relação você faria entre a Esfi nge e o tempo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

adulto - engatinha – homem- bengala – duas - pequeno - velhice
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Aulas 11 e 12
As Gerações

“Defi nir o jovem, nas sociedades contemporâneas, é uma tarefa cada 
vez mais difícil. O conceito de juventude parece ter "colonizado" todo o 
espaço social. Os "confl itos geracionais", que embalaram muitos sonhos 
de revoluções de costumes e mudanças políticas, perdem grande parte 
de sua relevância quando, para quase todas as idades, "ser jovem" ou "se 
manter jovem" ("de corpo e alma") passou a ser um objetivo permanente. 
A juventude se transformou numa espécie de mercadoria vendida em 
clínicas de cirurgia plástica, livros de auto-ajuda e lojas de departamentos. 
Se, algumas décadas atrás, uma calça jeans desbotada identifi cava seu 
proprietário como jovem, hoje seu uso — mesmo mantendo (e principalmente 
por manter) a conotação juvenil — foi adotado por todas as gerações. Tudo 
aquilo que é considerado "jovem", que cai no gosto dos "jovens", passa 
a ter maiores chances de ser um produto sedutor para consumidores de 
todas as faixas etárias, mesmo atravessando as traduções dos "usos e 
costumes" heterogêneos do nosso mercado em vias de total globalização. 
Aquilo que era considerado jovem envelheceu, mas sem afastar (pois 
continua a ser visto como "jovem") os novos adolescentes. O caso da 
música rock é exemplar — mas nem de longe único — nesse sentido. 
Qualquer concerto de um grupo como os Rolling Stones, só para citar 
o caso mais conhecido, sempre atraiu — não importa se nos anos 60, 
70, 80 ou 90 — uma numerosa platéia adolescente. Mas ao contrário da 
uniformidade etária do seu público nos anos 60, a platéia dos anos 90 
mistura pessoas de 13 anos com outras de 50, e quem está no palco — 
apesar de continuar sendo um símbolo jovem — já tem cabelos brancos. 
Essa "promiscuidade" intergeracional cria difi culdades, que em outras 
épocas eram menos claras mas não inexistentes, para se tentar identifi car 
os jovens a partir de determinado padrão de consumo ("o consumo de rock"), 
ou pelo pertencimento a determinados grupos ("o grupo dos roqueiros"), ou 
pelo investimento em determinados signos ("o rock como a nossa música, 
detestada por nossos pais").” 

(Texto do antropólogo carioca Hermano Vianna, extraído da introdução do livro Galeras 
Cariocas: territórios de confl itos e encontros culturais, organizado por ele e publicado pela 
primeira vez em 1997 pela editora da UFRJ)



205Arte 205Sociologia

Atividades

1. No texto, o autor afi rma que defi nir os jovens é uma tarefa cada vez mais 
difícil. Por que ele afi rma isso?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Marque com um X as alternativas certas. De acordo com o texto é correto 
afi rmar que:

(    ) É muito fácil defi nir o que seja a juventude no mundo contemporâneo.

(    ) Os confl itos geracionais tornaram-se menos presentes na sociedade  
    porque todas as pessoas querem ser jovens.

(    ) As diferenças entre jovens e velhos aumentaram nos dias atuais.

Colonizar: invadir, ocupar, tomar conta.
Confl itos geracionais: uma geração é um conjunto de pessoas nascidas 
na mesma época e que têm mais ou menos a mesma idade cronológica. 
Você, seu pai e seu avô, por exemplo, representam três gerações diferentes 
dentro da sua família. As pessoas que pertencem a uma mesma geração não 
possuem em comum apenas a idade, mas também compartilham valores, 
gostos e pontos de vista mais ou menos comuns porque viveram numa 
época que lhes permitiu viver experiências históricas e sociais parecidas. 
Isso não signifi ca dizer que todas as pessoas de uma mesma idade (da 
mesma geração) possuam a mesma cabeça. Os confl itos geracionais são, 
portanto, os confl itos entre as gerações. A maioria dos confl itos geracionais 
surge quando uma geração mais nova, por pensar e se comportar de modo 
diferente das gerações mais velhas, provoca reações de desaprovação e 
críticas nas pessoas mais velhas.
Rolling Stones: banda de rock nascida na Inglaterra em 1962 e que se 
tornou umas das referências do rock mundial nos anos 1960. Essa banda é 
uma das mais antigas bandas de rock em atividade até os dias de hoje.
Promiscuidade: mistura desordenada, confusão.
Intergeracional: entre as gerações.

Procure Saber: 
Converse com pessoas adultas e idosas e procure saber como foi a juventude 
dessas pessoas: como se vestiam? Que tipo de música costumavam ouvir? 
O que faziam para se divertir? Como eram os namoros? Que tipo de confl itos 
costumavam ter com os pais ou pessoas mais velhas? Anote tudo o que 
ouvir e leve para apresentar e discutir com seus colegas em sala de aula.
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(    ) O rock atualmente é uma música que agrada pessoas de todas as   
   idades.

(    ) Através das cirurgias plásticas e das roupas as pessoas procuram se  
   manter sempre jovens.

(    ) A calça jeans desbotada sempre foi um símbolo das pessoas adultas.

3.No trecho do texto transcrito abaixo algumas palavras foram retiradas. 
Utilizando os sinônimos dessas palavras que se encontram no quadro a 

seguir, complete o texto fazendo as devidas fl exões de gênero, número, grau e 
tempo verbal necessárias à concordância e coerência do texto. 

 

“Defi nir o jovem, nas sociedades __________________, é uma tarefa cada 
vez mais difícil. O conceito de juventude parece ter ________________ 
todo o espaço social. Os “confl itos geracionais”, que embalaram muitos 
______________ de revoluções de costumes e mudanças políticas, 
perdem grande parte de sua _____________ quando, para quase todas as 
idades, “ser jovem” ou “se manter jovem” (“de corpo e alma”) passou a ser 
um __________________ permanente. A juventude se transformou numa 
espécie de _________________ ______________em clínicas de cirurgia 
plástica, livros de auto-ajuda e lojas de departamentos.”

4. No texto o autor afi rma que “a juventude se transformou numa espécie de 
mercadoria vendida em clínicas de cirurgia plástica, livros de auto-ajuda e 

lojas de departamentos”. O que ele quis dizer com essa frase? De que forma é 
que as clínicas, livros e lojas podem “vender” a juventude?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Vimos que os confl itos geracionais são os confl itos entre as pessoas que 
nasceram em épocas diferentes. Vimos também que pais e fi lhos pertencem 

          Invadir – atual –  importância  –  propósito  –  produto  -    
desejo - comercializar
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a gerações diferentes. Você e seus pais já entraram em confl ito alguma vez? Por 
quê? Quais são os atritos mais comuns entre você e seus pais?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Os confl itos entre jovens, adultos e velhos não acontecem apenas no interior 
das famílias. Na escola também podem existir confl itos entre os mais velhos 

e os mais jovens. Observando as relações entre os diretores e professores da 
sua escola com os estudantes, responda as seguintes questões:

6.1. Essas relações são amistosas ou confl ituosas? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.2. Quais os confl itos mais comuns entre as pessoas mais novas e mais 
velhas da sua escola? Por que você acha que isso ocorre? Você acha que 
esses confl itos poderiam ser resolvidos? Como?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.3. E entre os jovens da sua escola existem confl itos? De que tipo? Por 
que você acha que eles ocorrem?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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7. O texto afi rma que o rock é um estilo de música que durante muito tempo 
foi associado aos jovens e era detestado pelos mais velhos. Afi rma também 

que isso mudou nos dias atuais, pois hoje é possível perceber pessoas de todas 
as idades, e não só os jovens, gostando de rock. Converse com seus colegas 
sobre os estilos musicais que eles costumam ouvir e responda:

7. 1. Que estilos de música eles mais ouvem?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7.2. Eles gostam de rock? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8. A cantora e compositora brasileira Rita Lee é considerada a nossa “rainha 
do rock” por ter sido uma das pioneiras nesse estilo e possuir vários anos 

de carreira. Abaixo transcrevemos a letra de uma de suas músicas em parceria 
com o escritor Paulo Coelho. Leia a letra, refl ita sobre ela e responda às questões 
abaixo:

Esse Tal De Roque Enrow
Composição: Rita Lee e Paulo Coelhol

Ela nem vem mais pra casa,
doutor
Ela odeia meus vestidos
Minha fi lha é um caso sério,
doutor
Ela agora está vivendo
Com esse tal de:
Roque Enrow! Roque Enrow!
Ela não fala comigo, doutor
Quando ele está por perto
É um menino tão sabido, doutor
Ele quer modifi car o mundo
Esse tal de Roque Enrow! Roque Enrow
Roquem é ele?
Quem é ele?
Esse tal de Roque Enrow?
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Uma mosca, um mistério
Uma moda que passou
Ele, quem é ele?
Isso ninguém nunca falou!
Ela não quer ser tratada, doutor
E não pensa no futuro
A minha fi lha tá solteira, doutor
Ela agora está lá na sala
Com esse tal de Roque Enrow, Roque Enrow
Eu procuro estar por dentro, doutor
Dessa nova geração
Mas minha fi lha
Não me leva a sério, doutor!
Ela fi ca cheia de mistério
Com esse tal de Roque Enrow, Roque Enrow
Roquem é ele?
Quem é ele?
Esse tal de Roque Enrow
Um planeta, um deserto
Uma bomba que estourou
Ele, quem é ele?
Isso ninguém nunca falou
Ela dança o dia inteiro, doutor!
E só estuda pra passar
E já fuma com essa idade, doutor
Desconfi o que não há mais cura pra esse tal de
Roque Enrow...

8. 1. Do que trata a letra da música Esse Tal de Roque Enrow?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8.2. Por que a mãe reclama da fi lha?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8.3. Você acha que a letra aborda o confl ito de gerações? Por quê? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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8.4. Você acha que esse tipo de confl ito revelado pela letra da música ainda 
existe hoje em dia? Por quê? Cite exemplos.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8.5. Quem  é esse tal de Roque Enrow de que fala a letra da música?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8.6. De acordo com a letra da música, que mudanças ocorreram no 
comportamento da fi lha depois que ela conheceu “o tal de Roque Enrow”? 
Marque abaixo as opções corretas:

(     ) Começou a fumar

(     ) Não sai mais de casa

(     ) Não pensa no futuro

(     ) Estuda o tempo inteiro

(     ) Dança o dia inteiro

Para Refl etir

“ARROGÂNCIA DE UM JOVEM

Um jovem muito arrogante, que estava num grupo de pessoas, 
tomou para si a responsabilidade de explicar a um senhor já avançado na 
maturidade, por que era impossível a alguém da velha geração entender 
os jovens de hoje.

— 'Vocês cresceram em um mundo diferente, um mundo quase 
primitivo’, o estudante disse alto e claro, de modo que todos em volta 
pudessem ouvi-lo.

— Nós, os jovens de hoje, crescemos com televisão, aviões a jato, 
viagens espaciais, homens caminhando na Lua, nossas espaçonaves tendo 
visitado Marte. Nós temos energia nuclear, carros elétricos e a hidrogênio, 
computadores com grande capacidade de processamento e ...,' fez uma 
pausa para tomar outro gole de cerveja.

O senhor se aproveitou do intervalo do gole para interromper a auto-
valorização do estudante, em sua ladainha e disse:

— Você está certo, fi lho. Nós não tivemos essas coisas quando nós 
éramos jovens... por isso nós as inventamos. E você, um reles arrogante 
dos dias de hoje, o que você está fazendo para a próxima geração?”

(Texto anônimo circulando na Internet) 
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9. Com base no texto acima responda:

9.1. Por que o jovem do texto afi rma que as pessoas da velha geração 
cresceram num mundo quase primitivo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. 2. O que os jovens de hoje têm que os jovens do passado não tinham?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9.3. Como base no exercício pedido no quadro Procure Saber da aula 
anterior, descreva abaixo as características do mundo em que as gerações 
anteriores a sua viveram. O que os mais velhos lhe disseram sobre isso?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9.4. Você gostaria de ter vivido naquele mundo que os mais velhos 
descreveram para você? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9.5. Caso uma pessoa mais velha lhe perguntasse o que você está fazendo 
para as próximas gerações o que você responderia?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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9.6. Você sabe o que é pessoa arrogante? Se não sabe, discuta com seus 
amigos, procure descobrir o sentido dessa palavra e responda: Você acha 
que o jovem do texto foi arrogante com o senhor mais velho? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10. No quadro abaixo coloque três vantagens e três desvantagens de 
ser jovem nos dias de hoje, depois discuta com seus colegas as 

respostas:

Vantagens Desvantagens
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Caderno da aluna
e do aluno

Aula 7

Educação Física

Cara aluna, caro aluno,

Estamos seguindo com o Projeto Primeiro Aprender apresentando mais um bloco 
de textos que contemplem os interesses da Educação para jovens. Mais uma vez é 
importante lembrar, que para o pleno êxito de seu desenvolvimento e aprendizagem, 
a participação nas atividades propostas é de fundamental importância. Os textos 
constantes neste livro foram elaborados com o pensamento de trazer refl exões sobre 
temáticas de interesse para sua formação como cidadão. Iniciamos com o texto: 
EXERCÍCIO AERÓBICO: O mínimo é 30 minutos. O seu coração agradece e lhe 
devolve saúde e bem-estar. Conhecer a importância tanto quanto da atividade física, 
mas a manutenção de uma freqüência para se obter os benefícios para uma vida 
saudável.  ANABOLIZANTES para ter um corpo “sarado”  temporariamente vale 
à pena perder a saúde? Abordamos os riscos e caracterizamos as conseqüências 
do uso dessas substâncias. Segue com OBESIDADE: no Brasil, as doenças 
resultantes do excesso de peso matam mais que a aids. Discute esse tema que já 
é tratado como problema de saúde pública e epidemia em alguns países. ATIVIDADE 
FÍSICA NA NATUREZA: o prazer pela aventura e o desafi o. Ter o ambiente 
natural como espaço para atividades corporais, aprendendo a respeitar e preservar. 
CORPOREIDADE: quando o respeito e a aceitação do corpo nega os padrões 
impostos de estética. Uma conversa sobre os modelos corporais a que somos 
levados a conquistar, negando nossas características de povo formado por diversas 
etnias. Encerramos com o texto O LAZER COMO DIREITO. Entender que o lazer deve 
fazer parte da vida das pessoas e que este é um meio para educar crianças e jovens 
para as boas práticas de convivência. Desejamos a você um bom aproveitamento nas 
aulas e que os temas abordados possam contribuir com uma educação voltada para 
as coisas da vida.

Saudações!
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AULA 7

EXERCÍCIO AERÓBICO: O mínimo é 30 minutos.
O seu coração agradece e lhe devolve saúde e bem-estar.

Os exercícios aeróbicos são importantes para a saúde e a estética. 
O músculo cardíaco ganha efi ciência, o sangue circula com mais 
facilidade por todo o organismo, a pressão arterial mantém-se em 

níveis satisfatórios, as veias e artérias livram-se do acúmulo de gordura, as 
taxas de HDL (o bom colesterol) aumentam e as células adiposas murcham 
conferindo ao corpo uma silhueta mais alinhada. 

Veja como o organismo reage ao longo desses 30 minutos:

De 3 a 5 minutos: só nessa fase o exercício é predominantemente 
aeróbico. Setenta por cento da energia consumida é proveniente 
do carboidrato acumulado por alimentação recente. Os outros 30% 
correspondem à queima de gordura.

De 15 a 20 minutos: para compensar o desgaste provocado pela 
atividade física, o cérebro aumenta a produção de uma substância, a 
betaendorfi na, que está associada à sensação de prazer e bem-estar. 

De 25 a 30: o organismo passa a usar a gordura como maior fonte de 
energia. O exercício começa de fato a emagrecer e a oferecer benefícios 
cardiovasculares. A gordura queimada é tanto a corporal quanto a circulante 
no sangue sob a forma de colesterol ruim e triglicérides, duas grandes 
ameaças ao coração.

Com esses benefícios à saúde você ainda vai fi car parado?

Revista Veja: Edição Especial Saúde e Forma Física. No 29 ano 36, Dezembro 2003.
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Aula Prática

Quando nos referimos às atividades aeróbicas, geralmente o que nos vem 
à mente é uma caminhada, corrida ou aquelas pessoas sobre uma esteira em 
academias. Boa parte das pessoas que procuram melhorias na condição física 
(coração/pulmão) sentem-se muitas vezes desestimuladas pela monotonia que 
essas atividades podem oferecer. No entanto, existe uma infi nidade de vivências 
corporais com caráter aeróbico que podem apresentar características de lazer 
e proporcionar prazer aos participantes. Assim sugerimos ao seu professor 
algumas práticas para que junto com os/as alunos/as decidam a que melhor se 
apresenta dentro das condições espaciais e de interesse da escola.

No princípio das atividades o professor irá orientar a você, aluno, a contar os 
seus batimentos cardíacos. Ao fi nal o professor irá solicitar que conte novamente 
seus batimentos, marcando o tempo. Com a participação efetiva nas atividades, 
os batimentos cardíacos deverão estar alterados. É essa alteração que ocorre 
durante a atividade que caracteriza o exercício aeróbico.

O professor irá retornar à discussão do texto, avaliando se a compreensão 
deste se consolidou com a vivência prática. 
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Aula 8

Educação Física

Anabolizantes
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AULA 7

ANABOLIZANTES

Para ter um corpo “sarado” temporariamente vale a pena perder a 
saúde?

Os anabolizantes ou esteróides anabólicos são produzidos a partir do 
hormônio masculino testosterona. Eles estimulam o desenvolvimento 

dos tecidos, sendo os mais conhecidos e utilizados os orais e injetáveis. 
Desenvolvidos para utilização no tratamento de doenças, o uso de 

esteróides deve ser prescrito e acompanhado por médico. Infelizmente 
jovens desavisados são seduzidos pelo desejo de aumentar o volume 
muscular e a força física ignorando os males causados à sua saúde.

O uso de anabolizantes verifi cado em frequentadores de academias 
e atletas merece um alerta aos jovens. Atrás da popularização que os 
resultados rápidos promoveram, escondem-se danos irreparáveis à saúde. 
Você tem conhecimento desses malefícios? Vejam alguns:

Em crianças: virilismo extremo, desenvolvimento mamário feminino, 
em ambos os sexos interrupção do crescimento. 

Jovens e adultos: potencializa o crescimento de tumores malignos, 
danos ao fígado, aumento de risco de doenças cardíacas, comportamento 
agressivo e acne. 

Nas mulheres: interrupção do ciclo menstrual, atrofi a da mama e do 
útero, aparecimento de pelos no rosto, hipertrofi a do clitóris e engrossamento 
da voz. 

Nos homens: atrofi a dos testículos, desenvolvimento mamário, 
esterilidade, câncer de próstata.       

Chamamos a atenção dos jovens para o fato de que com a interrupção 
do uso, em pouco tempo os supostos benefícios desaparecem, restando 
somente as consequências negativas para a saúde.  Será que vale a            
pena?                            
    Fonte: http://www.rgnutri.com.br  e texto de Gabriela Cabral    - 

Questões:

1.Preencha os espaços constantes na coluna da esquerda, com os números 
correspondentes na coluna da direita. Relacione as idéias em conformidade 

com as informações do texto.
[    ]  Os anabolizantes  [    ] se esconde danos irreparáveis à saúde

[    ] Desenvolvidos para o  [    ] estimulam o desenvolvimento dos tecidos
       tratamento de doenças 
[    ] atrás de resultados rápidos [    ] prescrito e acompanhado por médicos
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2. Dê respostas curtas com sua opinião relacionada às afi rmativas abaixo:

a.  Antes da leitura do texto você já tinha informações sobre 
anabolizantes?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

b. É mais importante ser saudável ou ter um corpo com músculos fabricados        
sob a ação de anabolizantes? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

c. Com o conhecimento adquirido com a leitura do texto, que orientação 
você daria a alguém que resolveu fazer uso de anabolizantes?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

3.Após a leitura do texto, qual a sua posição em relação ao uso de anabolizantes 
por jovens em academias que buscam modelar o corpo e por atletas que se 

utilizam desse mecanismo para tirar vantagens em performance desportiva?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________

4. Marque a opção que apresenta somente os malefícios do uso de 
anabolizantes.

(        )  interrupção do crescimento, tumores, resfriado, acne, danos ao  
  fígado

(        )  calvície, atrofi a da mama e do útero, artrose, doenças cardíacas,  
  esterilidade

(        )  atrofi a dos testículos, esterilidade, câncer de próstata, tumores,  
  pelos no rosto

(        ) desenvolvimento mamário, câncer de próstata, danos ao fígado,  
  meningite
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AULA 9

OBESIDADE

No Brasil, as doenças resultantes do excesso de peso matam mais que 
a aids.
Segundo informações do Ministério da Saúde, a obesidade já mata 

mais que a Aids no Brasil. O Governo Federal investe anualmente cerca de 
1,45 bilhão na prevenção e no combate à doença. Morrem aproximadamente 
80 mil pessoas por ano de doenças relacionadas ao excesso de peso. As 
mais frequentes são: diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e 
emocionais.  

A obesidade na infância e adolescência cresceu muito no Brasil 
nas duas últimas décadas. Hereditariedade, maus hábitos alimentares e 
sedentarismo estão relacionados a este fenômeno.

A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, de 2003, aponta 
que os brasileiros deixaram de comer hortaliças, frutas, arroz e pão. Em 
compensação, ingeriram muito mais alimentos ricos em gorduras e lipídios, 
como refrigerantes, balas e fast-foods. 

Para combater e prevenir a obesidade, a mudança de atitude frente 
à alimentação e a adoção de hábitos saudáveis de vida são fundamentais.

Só depende de você!
Saia da frente da TV e do computador! Aproveite outras formas de 

comunicação e lazer, reunindo os amigos e praticando esportes, indo à 
praia, fazendo uma trilha ecológica. Você vai perceber grandes mudanças 
em sua vida e fazer novos amigos.
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Questões:

Convide um colega para fazer dupla com você e resolva as questões 
propostas abaixo.

1. Consultando o texto, preencham as palavras cruzadas com base no tema 
OBESIDADE.

I – Doença relacionada ao excesso de peso.

II – Contribui para o aumento da obesidade no Brasil.

III – É importante para uma boa alimentação.

IV – Auxilia a perda de peso e contribui para uma vida saudável.

O

B

E

S

I

D

A

D

E

2. Utilizando seus conhecimentos e com suas palavras escreva sobre as 
possíveis difi culdades que a pessoa com excesso de peso enfrenta em 

nossa sociedade além das doenças relacionadas à obesidade.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. De acordo com as informações contidas no texto, marque a opção que julgar 
correta na complementação das frases a seguir:

a) A obesidade na infância e na adolescência cresceu muito no Brasil
(     )   pelo aumento da população.
(     )   pelo mal hábito alimentar e sedentarismo.
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b) É comum relacionar  a obesidade 
      (    )  ao aparecimento de doenças cardíacas, diabetes e hipertensão, 
      (    )  ao esporte popular do Japão denominado sumô

c) Para combater a obesidade devemos
(    ) colocar todas as pessoas com excesso de peso em um regime de  
   emagrecimento.
(    ) mudar de atitude frente à alimentação e adoção de hábitos saudáveis.

4.Observando o que você consome de nutrientes em sua casa, escreva 
os alimentos que fazem parte de suas refeições em conformidade com o 

quadro abaixo:

ALIMENTOS SAUDÁVEIS ALIMENTOS QUE PODEM TRAZER 
RISCOS À SAÚDE

5.Analisando o quadro acima, você se considera uma pessoa que se alimenta 
de forma saudável? Justifi que.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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AULA 10 

ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA
O prazer pela aventura e o desafi o

O ambiente natural apresenta para aqueles que buscam praticar atividades 
corporais um variado campo de possibilidades. Nas vivências, mobiliza-

se o espírito de aventura e a busca pela superação dos limites. A interação 
com os elementos naturais: água, terra e ar comungam com a refl exão que 
o respeito ao meio ambiente deve trazer a cada ser humano.

Vivemos em uma sociedade de valorização do capital e do consumo, 
onde a atitude competitiva se refl ete nas práticas corporais. Isso ocorre de 
modo especial no esporte, onde a busca da performance é procurada a 
qualquer custo tendo o sucesso como fi m.

Nas atividades realizadas na natureza, procura-se promover no 
humano sentimentos que exploram sua imaginação e o conhecimento de 
seu potencial. A ludicidade contida nos momentos vividos na natureza, 
torna atraente o risco que essas atividades apresentam.

Quando na escola cultivamos o hábito de praticar atividades na 
natureza, estamos educando para uma melhor condição humana. Para 
isso podemos ter como objetivo:

• criar uma cultura de respeito ao meio ambiente;
• educar e ampliar o compromisso com as próximas gerações;
• Aproximar a escola de grandes temas mundiais gerando   

  consciência ecológica;
• brincar na natureza como prática que humaniza;
• Para os professores: exercício de criatividade e prazer.

Conhecer e preservar o ambiente natural é um exercício de 
cidadania.         

           

Aula Prática

As atividades a serem vivenciadas na natureza requerem uma preparação prévia 
para que possam ser realizadas. Foram sugeridas ao seu professor algumas 
atividades para que ele e você, caro aluno, e de acordo com as condições 
oferecidas pelo ambiente e pela escola, realizem de forma prazerosa essa 
prática. 
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AULA 11

CORPOREIDADE
Quando o respeito ao corpo e sua aceitação negam os padrões 

impostos de estética 

Corporeidade é o seu modo de ser e estar no mundo com e através do 
corpo. É uma expressão própria dos seres humanos. É o jeito de o ser 

humano se expressar e comunicar.
Ignorando essa forma única de ser, a sociedade impõe padrões estéticos 

corporais a serem seguidos, tendo os jovens como alvo predileto.
O apelo para que se transforme o corpo e o adapte a um padrão corporal 

imposto pela cultura movimenta o mercado de consumo. Este vende dietas, 
vitaminas, suplementos alimentares, moda esportiva, bebidas isotônicas, 
ginástica e exercícios. Publicações especializadas na “venda” do corpo são 
comuns em bancas. A indústria de cosméticos, produtos estéticos, cirurgia 
plástica e programas de tv completam o quadro. O propósito é ser padrão, 
não há respeito à corporeidade e sim a imposição da busca do corpo dito 
aceitável socialmente.

Diante de um apelo diário pela busca da estética corporal ideal, o corpo 
vem sendo padronizado. Na sociedade, os indivíduos se encontram reféns 
de modelos que, estampados nas mais diversas formas de venda de sua 
imagem, “estão prontos” a infl uenciar o corpo do outro a se transformar.

Vivenciando, identifi cando e brincando com o corpo, a escola possibilita  
discussões sobre os estereótipos e estigmas corporais, e  a  dualidade 
mente/corpo.

Aula Prática

Para que possamos adquirir respeito e admiração pelo nosso corpo, 
precisamos estar bem cientes de nossa corporeidade. E a corporeidade se dá 
pela consciência que se deve ter do próprio corpo. Aprender a se conhecer melhor, 
a respirar, relaxar, ter fl exibilidade, ritmo, força para sustentar o peso do corpo e 
procurar desenvolver habilidades. Essas ações não se dão de forma espontânea. 
Concretizam-se pelas atitudes de quem as procura, não sendo possível que outro 
o faça. São próprias da subjetividade humana... é uma questão de escolha.

Participe agora de uma vivência que o professor irá propor. Concentre-se 
e usufrua dos benefícios. Procure adaptar e incorporar essa atividade ao seu 
cotidiano.
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AULA 12

O LAZER COMO DIREITO

O lazer como direito está contemplado na Constituição Federal do Brasil 
no Art. 6º  do capítulo que trata dos “Direitos Sociais”. Como um direito 

social é dever do Estado promover ações e Políticas Públicas que garantam 
a participação da população em um lazer saudável.

Lazer não é privilégio dos que detêm melhor poder aquisitivo. É um 
direito a ser conquistado, compreendido e praticado, mesmo que seja difícil 
de ser exercido. Parte da população ainda luta pela garantia de direitos 
essenciais para sua sobrevivência, fi cando o lazer esquecido. 

A educação de crianças e jovens deve assumir um compromisso, 
em apresentar a importância do lazer. O ócio, o uso do tempo livre com 
atividades culturais são fatores determinantes para a melhoria da condição 
humana.  

Assim perguntamos: quais as atividades de lazer que você realiza 
regularmente? Você prioriza um tempo para a prática do lazer? Como utiliza 
seu tempo livre? Você consegue ter um tempo livre para o lazer?

Reserve um tempo para você. Participe de grupos de convivência, 
pratique esportes, visite espaços culturais, leia livros, escute boa música, 
faça atividades na natureza e por fi m contemple o nascer e o pôr do sol. 
Estas atividades de lazer aqui sugeridas são importantes para o seu 
equilíbrio.

Aula Prática

Deixamos para o fi nal essas vivências na natureza, para que o professor possa 
ter tempo de escolher e organizar conjuntamente com seus alunos a proposta 
que melhor convier à sua escola.

Participe das vivências que o professor irá sugerir e incorpore-as ao seu estilo 
de vida.



Língua Espanhola
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Texto 1 – O que a frase abaixo signifi ca para você?

El deporte para minusválidos, 
una necesidad muy especial.

Fonte: Adaptado de http://www.elpais.com/articulo/deportes/deporte/minusvalidos/necesidad/especial. Acceso 
el 06 de noviembre de 2008.

Leitura: Texto 2 – Figuras rehabilitadas

Grandes fi guras del deporte fueron en sus primeros años minusválidos 
o aún lo son, como el doble campeón mundial de pesca submarina, el 
mallorquín Amengual. Los casos del futbolista Garrincha, doble campeón 
mundial con Brasil y uno de los mejores extremos de todos los tiempos; 
de la nadadora y estrella de cine Esther Williams, o de la atleta negra 
norteamericana Wilma Rudolph, reina del sprint -ganó los 100 y 200 metros 
y formó parte del relevo 4 X 100- en los Juegos de Roma, son signifi cativos de 
superación de la poliomielitis. Ahora, el casi increíble récord del canadiense 
Arnie Boldt -que había saltado 1,96 en Arnhem, donde hasta once españoles 
obtuvieron medallas en distintos deportes, como es habitual- ronda entre 
el asombro y la conmiseración. El peligro está en los límites. Mientras para 
un atleta normal el fracaso es sólo relativo, para un minusválido puede ser 
mucho más perjudicial.
Fonte: Adaptado de http://www.elpais.com/articulo/deportes/deporte/minusvalidos/necesidad/especial . Acceso 
el 06 de noviembre de 2008

A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora: 

1. O que signifi ca a palavra “minusválidos”?

a) Pessoas sem caráter
b) Pessoas que não se dão valor
c) Portadores de necessidades especiais
d) Defi cientes mentais

2. Em que contexto os “minúsválidos” estão inseridos, a partir do texto 
apresentado?

a) político
b) fi losófi co
c) educacional
d) esportivo
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3. Busque, no texto, as informações necessárias para completar o quadro 
abaixo:

Atleta: Nacionalidade: Esporte: Como se destacou:

Amengual

Garrincha

Esther Willians

Wilma Rudolph

Arnie Boldt

4. O que há de comum entre as histórias do jogador de futebol Manuel 
Garrincha, da nadadora Esther Willians e da atleta negra Wilma Rudolph?
a) Foram atletas brasileiros.
b) Foram acometidos pela mesma doença.
c) Se destacaram no atletismo.
d) Participaram dos Jogos de Roma.

5. Quais sentimentos, segundo o texto, norteiam o incrível recorde do atleta 
Arnie Boldt? Em que cidade ocorreu o fato?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Onde pode estar o perigo quanto prática de esporte por um portador de 
necessidades especiais, de acordo com o texto? Como, na sua opinião, se 

pode solucionar esse problema?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Que impacto o fracasso pode ter para um atleta “minusválido”? Você está 
de acordo com o texto? Justifi que seu posicionamento.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8. Na sua opinião, o esporte pode contribuir para a re-habilitação de um atleta, 
ajudá-lo a superar as difi culdades impostas por sua necessidade especial? 

Como? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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9. Busque, no texto, como se escrevem as palavras abaixo, em espanhol:

a) anos: _______________________ g) superação: ___________________

b) ainda: _______________________ h) agora: ______________________

c) campeão: ____________________ i) incrível: ______________________

d) jogador de futebol: ____________ j) até: _________________________

e) estrela: ______________________ l) medalhas: ____________________

f) rainha: ______________________ m) perigo: _____________________

10.Observe as fi guras, pesquise e escreva abaixo, de cada uma, o nome 
do esporte representado:

                   
a) ____________ b) ______________  c) _____________   d) ____________ 

          
e) _____________  f) ______________  g) _____________  h) ____________

                      
i) ______________ j) ______________ k) _____________  l) ______________

                
m) _____________  n) ____________  o) _____________  p) ______________
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Texto 2 – El gusano

— ¿Y tú? ¿Quién eres tú? — pregunto a la minúscula criatura que 
descubro a mis pies. 

—Yo soy el gusano— me responde. Un animalito estúpido y lento. 
Respiro a través de la piel y mi tubo digestivo se prolonga de un extremo 
a otro de mi cuerpo. Mi madre, poco después de nacer, me dijo: “No te 
preocupes, Federico. No eres ni inteligente, ni hermoso. No tienes alas. Ni 
siquiera tiene pies. Pero arrastrándote, podrás llegar a cualquier parte.

TOMEO, Javier. In:URIZ, Francisco J.(selección). Cosas que pasan. 6.ed. Madrid:Edelsa, 1990,p.40.

1. O que signifi ca a palavra “gusano”?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Como o “gusano” se descreve? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.A partir da descrição que o “gusano” faz de si mesmo, podemos concluir 
que é uma descrição:

                    (      )positiva                    (      ) negativa

4.O que a mãe do “gusano” quer dizer quando afi rma que se arrastando ele 
poderá chegar a qualquer lugar?

a) Que ele deve se conformar com sua falta de sorte.

b) Que mesmo com suas limitações com esforço ele poderá transpor os 
obstáculos.

c) Que e impossível enfrentar os desafi os em sua situação.

5.E você, o que faz diante das difi culdades que se apresentam em situações 
da sua vida?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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B – Focalizando a gramática: Adjetivos  e números cardinais 

“El adjetivo tiene como función la de precisar una cualidad del nombre.”

1. Sublinhe nos itens abaixo as palavras que exercem função de adjetivo:

a) Grandes fi guras del deporte fueron en sus primeros años minusválidos.
b) El doble campeón mundial de pesca submarina.
c) Uno de los mejores extremos de todos los tiempos.
d) La atleta negra norteamericana Wilma Rudolph, reina del sprint.
e) El casi increíble récord del canadiense Arnie Boldt.
f) Once españoles obtuvieron medallas en distintos deportes.
g) Para un atleta normal el fracaso es sólo relativo.
h) La minúscula criatura que descubro a mis pies. 
i) Un animalito estúpido y lento.
j) No eres ni inteligente, ni hermoso.

2. Escreva os números por extenso:

1: ____________ 15: ___________ 29: ___________ 400: __________
2: ____________ 16: ___________ 30: ___________ 500: __________
3: ____________ 17: ___________ 31: ___________ 600: __________
4: ____________ 18: ___________ 40: ___________ 700: __________
5: ____________ 19: ___________ 50: ___________ 800: __________
6: ____________ 20: ___________ 60: ___________ 900: __________
7: ____________ 21: ___________ 70: ___________ 1000: _________
8: ____________ 22: ___________ 80: ___________ 1345: _________
9: ____________ 23: ___________ 90: ___________ 2008: _________
10: ___________ 24: ___________ 100: __________
11: ___________ 25: ___________ 101: __________
12: ___________ 26: ___________ 196: __________
13: ___________ 27: ___________ 200: __________
14: ___________ 28: ___________ 233: __________

C – Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos

1. Dividam-se em grupos e façam uma pesquisa sobre um dos temas propostos 
abaixo:

1.1. A participação de atletas brasileiros em jogos paraolímpicos.
1.2. A história de vida de um(a) atleta portador de necessidade especial.
1.3. Quais as iniciativas, de instituições públicas e privadas, de incentivo à 
prática esportiva por portadores de necessidades especiais.   

          Provérbio do dia: 
“Las palabras del sábio son fuente de sabiduría.”

                                                                        Pv 18.4
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LEITURA: TEXTO 1 – San Bernardo

 La mayoría de las personas ya miró una foto, películas o quizás un dibujo 
de esta raza enorme, que pesa alrededor de 80kg, con su conocido barril 
colgado en el pescuezo. ¿Pero, para que sirve el tan pequeño barril? Como 
el San Bernardo fue una raza entrenada por monges suizos desde su origen 
para salvar víctimas de deslizamientos y soterramientos en la nieve, el barril 
servía para llevar coñac para calentar los pobres desafortunados después 
de salvos por el perro. Además de la bebida, el cuerpo del San Bernardo 
también funcionaba como cubierta  mientras  la ayuda no llegase.

Fonte: Revista Cães & Cia, páginas 149.
São  Paulo, Forix, outubro de 1991.

A - FOCALIZANDO A HABILIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO 
LEITORA:

1. Quais são as características físicas do São Bernardo segundo o texto?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Para que serve o pequeno barril que o cão leva pendurado ao pescoço? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Por quem e para que foi treinado o São Bernardo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Que benefícios proporciona o  corpo peludo do São Bernardo aos 
socorridos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Em sua opinião, por que São Bernardo fi cou mundialmente conhecido?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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6. Relacione as palavras a seus signifi cados:

a. Película   (      ) cachorro
b. Dibujo   (      ) pendurado 
c. Alrededor   (      ) esquentar
d. Colgado   (      ) treinar
e. Pescuerzo   (      ) ao redor
f.  Entrenada   (      ) corpo 
g. Calendar   (      ) fi lme 
h. Perro    (      ) pescoço
i.  Cuerpo   (      ) desenho

7. Encontre no texto a forma correspondente ao que se indica abaixo:

a) Desta:
b) Do: ______________________________
c) Na: ______________________________
d) Da: ______________________________
e) Pelo: _____________________________
f)  Das: _____________________________

B - ATIVANDO E AMPLIANDO SEUS CONHECIMENTOS

8. Que raças de cachorros você conhece?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. Utilize o quadro a seguir para nomear os animais das seguintes gravuras:

Perro           galinha              buey         oso            pájaro            caymán

Gato            ballena              cerdo        delfi n         culebra           oveja

Caballo        león                  cebra         tiburón      mono              camello 
         



242 Língua Inglesa242 Língua Espanhola

______________ ______________  

______________ ____________   

______________ ______________   

______________ ____________  

______________ ______________  

______________ ______________  

____________ ______________

____________ ______________  

__________ ______________
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TEXTO 2. Maullidos salvadores

Un gato salvó a varias personas del fuego en un pequeño edifi cio  de 
Essen (Oeste de Alemania), pero acabó  muriendo en el incendio, informó 
la policía local. Con sus maullidos, el felino despertó a una moradora, que 
había vuelto a dormir después que su marido fue a trabajar. Al percibir el 
incendio, esta mujer de 42 años avisó a los demás moradores y llamó a 
los bomberos, que tuvieron que rescatar dos personas, mientras otras dos 
pudieran huir por la escalera. Nadie se preocupó en salvar el gato.(AFT)       

Fonte: Correio Braziliense. Brasília, 30/7/2007.

1. De que o gato salvou várias pessoas? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Como o gato salvou as pessoas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. O que fez a mulher de 42 anos ao perceber o incêndio?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Por que o gato morreu?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Encontre, no caça-palavras abaixo, dez palavras que aparecem no texto 2 
e em seguida, informe o seu signifi cado:

S B O M B E R O S T L H F E L I N O A T
D R C T F Ç K U I P B O I D Z V O I E R
F P D G S T I S Ç O I N C E N D I O G A
A E G A U H L F G O E D T A G T I X B B
F R E D E S C A L E R A D W I C I O J A
U S W F E S D V D F Y G H J F E S E A J
E O D S D K I F G A T B E T F M T H S A
G N P D I O K J J D S Z G W A U A L I R
O A D F M A U L L I D O S I E J I G O O
O S F R A M T S E I H G E S A E F S T O
T A S D E K E O T E N U T I O R J E S S
U D Q R G F R ´P E A R O Y I E O G A T O

1. _______________________ 6. _______________________
2. _______________________ 7. _______________________
3. _______________________ 8. _______________________
4. _______________________ 9. _______________________
5. _______________________ 10. _______________________
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C- FOCALIZANDO A GRAMÁTICA: PRONOMBRES POSESIVOS

MÍO(A) (S)

TUYO(A) (S)

SUYO (A) (S)

NUESTRO (A) (S)

VUESTRO (A) (S)

SUYO (A) (S)

¡OJO!  Delante de sustantivo los posesivos: (MÍO/A/AS, TUYO/A/AS, 
SUYO/A/AS) SUYO/A/AS) se convierten en: MI(S), TU(S), SU(S).

1. Marque o adjetivo ou pronome possessivo correspondente:

a. Mi /mio caballo es negro.
b. El gato blanco es mi/mío.
c. Nuestro/nuestros hijo se llama Juan.
d. Su /suya perra es muy valiente.
e. ¿ Esta casa es nuestro/vestra?
f. ¿ Es esta nuestra/nuestras cámara?
      No, no es nuestra/nuestras, su /suya.

2. Complete o texto abaixo: 

Raúl, mira, te presento a Laura, Laura es___________mujer;Carmencita, 
María y Raquel son __________ hijas: Juan es el marido de Carmencita, 
es_________yerno; Carlos es el marido de María. Felipe es_________
yerno también; es el marido de Raquel. Ésta es___________familia.

D. PROMOVENDO A INTERATIVIDADE E AMPLIANDO CONHECIMENTOS

1. Pesquise a origem do nome do cão  São Bernardo.

TRAVA-LINGUAS: EL PERRO DE SAN ROQUE NO TIENE RABO PORQUE 
SE LO HAN CORTADO AYER.
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Pré-leitura:   Observe o mapa abaixo, pense e responda: ¿Qué se puede 
esperar de la unión de estos países?

Fonte:http://images.google.com.br.  Acceso el 10 de noviembre de 2008.
Leitura: Texto 1 – El surgimiento del MERCOSUR
 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción, creando 
el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, que constituye el proyecto internacional más relevante en que se 
encuentran comprometidos esos países. 
Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de valores que encuentra 
expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los 
derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso 
con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico 
y social en equidad.
Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron la ampliación de las dimensiones de los 
respectivos mercados nacionales, a través de la integración, lo cual constituye una condición fundamental 
para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social. 
Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados Partes, a través de 
la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común 
y la adopción de una política comercial común, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

Fonte: Adaptado de http://www.mercosur.int . Acceso el 10 de noviembre de 2008

A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora: 

1. Qual o tema central do texto?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.Quais países fazem parte do bloco de integrantes ofi ciais do 
MERCOSUL?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. O que signifi ca, em português, a sigla MERCOSUL?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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4. A partir de qual tratado foi criado o MERCOSUL? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

5.Qual a importância do MERCOSUL, no âmbito internacional, para os países 
envolvidos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Onde se refl etem os valores compartilhados pelos países integrantes do 
MERCOSUL?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Como os países associados do MERCOSUL buscaram a ampliação de 
seus mercados nacionais?  Que processos essa expansão pode ajudar a 

desenvolver?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8. Qual o principal objetivo do MERCOSUL e como se pretende alcançá-lo? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. Você sabia da existência do MERCOSUL? Acredita que a união de países 
com objetivos comuns pode ajudar a alcançar tais metas? Justifi que sua 

resposta.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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10. Com base no texto, diga como se escrevem as palavras abaixo, em 
espanhol:

a) projeto: _____________________ i) compromisso: _________________
b) comunhão: __________________ j) consolidação: __________________
c) expressão: __________________ k) dimensões: ___________________
d) liberdade: ___________________ l) justiça: _______________________
e) direitos: ____________________ m) integração: ___________________
f) proteção: ___________________ o) livre: ________________________
g) desenvolvimento: ____________ p) serviços: _____________________
h) sustentável: _________________ r) adoção: ______________________

11. Ainda segundo o texto marque a opção que melhor traduz o signifi cado 
da palavra destacada em cada item abaixo:

a) Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR…
(       ) criaram
(       ) fazem parte
(       ) conformaram

b) …el establecimiento de un arancel externo común…
(      ) arranha-céu
(      ) acordo
(      ) taxa, tarifa (de juros, por exemplo)

c) la adopción de una política comercial común, para lograr el fortalecimiento 
del proceso de integración. 
(      ) alcançar
(      ) tentar
(      ) buscar

Texto 2 – Crisis: Lula quiere acordar una estrategia con Cristina 
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, llamó ayer por 

teléfono a su par de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para debatir 
una posición conjunta de los dos principales socios del Mercosur ante la 
crisis fi nanciera internacional.

El contacto telefónico, que se prolongó por diez minutos, se    realizó 
cuatro días antes de la reunión de ministros de Finanzas y Relaciones 
Exteriores y presidentes de Bancos Centrales del Mercosur, que se realizará 
el lunes en Brasilia con el fi n de defi nir acciones para hacer frente a la 
crisis.

1.Quais países são representados pelos presidentes Lula e Cristina 
Kirchner?
___________________________________________________________
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2. Qual o meio de comunicação usado pelos interlocutores para travar o 
diálogo? Quanto tempo de duração teve a conversa?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Qual o tema da conversa entre os dois representantes de governo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Qual o seu posicionamento crítico em relação ao que é transmitido pela 
notícia acima? Você acredita que algo tão sério, como a crise fi nanceira 

mundial, deve ser tratada, por representantes maiores de estado, à distância e 
em tão pouco tempo?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. O que signifi ca a palavra “lunes”?

a) lua
b) segunda-feira
c) satélite 
d) lunar

B – Focalizando a gramática: Verbos no Presente do Indicativo e Meses do 
Ano

“Utilizamos el presente de indicativo para hablar de acciones 
habituales, de lo que sucede en el momento en que se habla, de 

acciones que se realizan con frecuencia, de hechos considerados 
verdades universales o del futuro próximo.”

ADRIÁN, Fanjul(org.) Gramática de español paso a paso. Sao Paulo. Moderna, 2005.

Atenção!

Muitos verbos apresentam ditongação: a vogal da raiz, ao se conjugar em 
determinadas pessoas e tempos se transformam em duas vogais. As ditongações 
ocorrem da seguinte forma: verbos que trocam o “e” por “ie” e verbos que trocam 
“o” por “ue”.
Exemplos: 

Querer Dormir
Yo Quiero Duermo
Tú Quieres Duermes
Él / ella / usted Quiere Duerme
Nosotros (as) Queremos Dormimos
Vosotros (as) Queréis Dormís
Ellos / ellas / ustedes Quieren Duermen
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1. Os verbos abaixo foram tirados do texto 1. Escreva ao lado de cada um em 
que pessoa e número estão conjugados e sua forma no infi nitivo.

Verbo Pessoa e número Infi nitivo
constituye
encuentra
encuentran
conforman

2. Relaciona um elemento de cada coluna com a letra correspondente. Depois 
escreva uma frase no espaço correspondente abaixo, conjugando o verbo. 

Siga o modelo (A).

(A) ¡Jamás (      ) sentir (      ) más que 6 horas por día.

(B) Nuestro próximo examen (      ) dormir (      ) a las 8 de la mañana.

(C) Los correos (      ) comenzar (      ) mis amigos y familiares.

(D) Como trabajo mucho no (      ) encontrar (  A  ) lo que tienes que hacer!

(E) Nosotros (  A  ) recordar (      ) los fi nes de semana.

(F) Los domingos (      ) cerrar (      ) mucho que no conseguiste aprobar.

Modelo: A) ¡Jamás recuerdas lo que tienes que hacer.
B) Nuestro próximo exámen ________________________________________.
C) Los correos ___________________________________________________
D) Como trabajo mucho no _________________________________________.
E) Nosotros _____________________________________________________.
F) Los domingos _________________________________________________.

3. Você sabia que, em espanhol, os nomes dos dias da semana tem sua 
origem nos nomes dos planetas, que por sua vez tem seus nomes inspirados 

pelos nomes dos deuses da mitologia romana? A partir dessa informação tente 
relacionar as colunas abaixo:

(a) Luna (     ) Viernes
(b) Marte (     ) Sábado
(c) Mercúrio (     ) Lunes
(d) Júpiter (     ) Domingo
(e) Vênus (     ) Martes
(f) Saturno (     ) Jueves
(g) Dominícius Dies (El día del Señor) (     ) Miércoles

4. Agora escreva abaixo os nomes dos dias da semana, em espanhol, na 
ordem em que aparecem no nosso calendário:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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C – Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos

1. Investigue sobre o que é o grupo de países associados do MERCOSUL e 
quais são os países que fazem parte desse grupo.

2. Pesquise e discuta com seus colegas sobre a participação do Brasil no 
MERCOSUR. Vocês podem fazer um debate de um grupo falando sobre os 

aspectos negativos e outro defendendo os pontos positivos dessa inserção.

Provérbio do dia: 

“El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque 
nadie lo persiga.”

                                                                        Pv 28.1
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PRÉ-LEITURA

1. Com que freqüência você vai ao cinema?
2. Você prefere ver comédias ou romances?
3. Você gosta de ver musicais?
4. Quem é seu autor/atriz favorito(a)?
5. Qual é seu fi lme favorito?

Leitura: Texto 1- Mar adentro
 En la película Mar adentro, Javier Bardem encarna a un personaje 
auténtico, Ramón Sampedro que quedó tetrapléjico por un accidente a los 
veintiséis años y se pasó la mayor parte de su vida reclamando para sí 
mismo el derecho a la eutanasia.  
 Será injusto decir que Mar adentro es tan buena porque se apoya en un 
guión solidísimo, puesto que la planifi cación y la dirección, el timing de su 
relato visual, el ritmo del montaje, son tan brillantes que la película destaca 
en una primeira impresión por su realización. Pero lo cierto es que el guión 
reúne tal candidad de aciertos que en una refl exión más profunda se da 
uno cuenta de hasta que punto está bien armando el mecano narrativo.

FONTE: TEXTO ADAPTADO, Fernando – Leite,Planeta Ocio S.l., 2004.

A - FOCALIZANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA

1. Como o personagem “Ramón Sampaio” fi cou tetraplégico?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Com que idade ele sofreu o acidente?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Por qual direito Ramón Sampaio lutava?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Você é a favor ou contra a eutanásia? Explique:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Segundo a crítica, como está classifi cado o fi lme “Mar adentro”?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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6.   Associe o gênero a sua defi nição:

a) Terror   1. Película divertida y graciosa                                                                                                                                     

b) Drama   2. Película llena de misterios.

c) Romance                3. Historia sencilla, con muchos personajes,  
      con música y casi la preferidas de los chicos.

d) Comedia                  4. Historia basada en el  mundo del crimen  
         que tiene como, personajes principales la  
         policía y los criminosos.

e) Dibujos animados   5. Película llena de violencia 

f)  Policíacas     6. Presenta una historia triste en la que hay  
         problemas difíciles de resolver. 

g) Suspense    7. Historia de amor.

7. Qual é o gênero do fi lme: “Mar adentro”?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8.    Cite dois exemplos de fi lmes para cada gênero pedido abaixo: 

a) Drama:_______________________   ___________________________
b) Comedia: _______________________   _________________________
c) Terror: _______________________   ___________________________
d) Dibujos animados:  _______________________   _________________

9.  Complete o diálogo usando as palavras do quadro:

película          qué              cine                 prefi ero        tal        hasta
 parece           perfecto      quedamos      gustan          ver      drama 

Isabel: ¿Vamos al cine?

Verônica: Sí. ¿Qué _________  vamos a ________  ?

Isabel:¿____  _____  un _________?    .
Verônica: No sé. No me _________  los dramas. ________  

ver una comedia. ¿Te gustan las comedias?

Isabel: Sí, mucho. ¿Qué te     _____________ un príncipe en Nueva Yorque?  
Verônica:.  _________ ¿  como   ____________?

Isabel:  A las siete de la noche en la puerta del  ______  del Centro Comercial 
del Paseo.

Verônica:  Vale, entonces _________ las siete.
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10.  Encontre no texto 1, palavras cognatas(parecidas)com as citadas 
abaixo:

a Filme: __________________________

b) Roteiro: _________________________ 

c) Direção:_________________________

d) Direito: __________________________

e) Montagem: ______________________

B - FOCALIZANDO A GRAMÁTICA

PRESENTE DO INDICATIVO

 CONOCER    TENER
 conozco    tengo
 conoces    tienes 
 conoce                                          tiene
 conocemos                                 tenemos
 conocéis                                       tenéis        
 conocen    tienen      
        

1. Marque a opção correta para preencher os espaços:

María _____________________una persona que habla cuatro lenguas.

a) Conoce                    b) Coneces                   c)  Conocen

Javier _______________________los ojos azules.

a) Tienes                   b) Tenemos             c) Tiene

?Ustedes __________________________España?

a) Conocen              b) Conocemos          c) Conocéis

      Yo ________________________23 años de edad.

a) Tienes                  b)Tengo                      c) Tenemos
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TEXTO 2 – El salto a Hollynload

 Después de convertirse en una de las actrices más populares del cine 
español gracias a éxitos como Carmen, Hable con ella, etc, la sevillana Paz 
Vega se ha decidido a dar el salto a Hollynload. La actriz ha redado en Los 
Ángeles la película Spanglish, una comedia romántica en la que comparte 
protagonismo con Adam Sandler y  Tea  Leoni.
  Spanglish cuenta la historia de Flor, una joven mexicana que 
decide emigrar a Estados Unidos junto a su hija de doce años. En Los 
Ángeles, Flor consigue trabajo en el servicio doméstico de una familia 
adinerada, formada por Jonh y Deborah Clasldy, sus dos hijos y la madre 
ella. Pronto comienzan los malentendidos y los problemas de inglés y la 
mayor parte del tiempo tiene que usar a su hija como intérprete.

FONTE: Nuevo Ven 03. Ed.Edelsa. Primeira Edición. Madrid,2005.

1. Que fi lmes levaram a atriz Paz Vega a ser reconhecida mundialmente?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Qual é o gênero do fi lme “Spanglish”?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________   

3. A palavra de “Spanglish” é formada pela união de dois idiomas. Quais 
são?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Com quais problemas se depara  Flor a emigrar para os Estados Unidos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. A frase: “apenas chapuerra el inglés” signifi ca que Flor:

a) Habla muy bien ingés.

b) Habla muy mal el inglés.

c) Habla la inglés a la perfectión.

6. Você fala alguma língua estrangeira?Qual?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Quais são os idiomas que você mais gosta? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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8. O que lhe parece mais difícil no aprendizado de uma língua estrangeira?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

C - PROMOVENDO A INTERATIVIDADE E AMPLIANDO CONHECIMENTOS

1. Sem revelar o título, escreva um resumo de um fi lme que você gostou. A 
redação deve contar com 15 a 20 linhas. Depois leia-o para a sua turma que 

deverá adivinhar qual é o título do fi lme.

Sugerencias de fi lmes:  
Volver(Drama)
Diarios de Motocicleta(Biografi a)
Elsa y Fred(Romance)
Valentín(Drama)

Curiosidad: você sabia que o ator Antonio Bandeira, hoje mundialmente 
conhecido por fi lmes com o “El Zorro”, já foi “lanterninha “ de cinema.
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Pré-leitura:  

 Responda as perguntas: 
  ¿Consumes sólo lo que necesitas?
  ¿Qué piensas sobre las personas que gastan sin pensar?

Fonte:imagen  Clip-art.  Acceso el 10 de noviembre de 2008.

Leitura: ¿Cómo evitar el fuerte consumismo en los jóvenes?

 Los jóvenes son más consumistas que los adultos y de ellos, las mujeres lo son 
en mayor número, eso concluye el estudio presentado por el psicólogo español 
Javier Garcés. 
El estudio europeo muestra que el 46% de los jóvenes presentan algún nivel de 
consumo irrefl exivo o innecesario, problemas graves de compra o una falta de 
autocontrol económico, siendo considerados adictos al consumo.
Con indicadores como éstos surge la inquietud del tipo de sociedad en la cual 
viviremos. Javier Garcés afi rma que "al afectar en gran medida a los más jóvenes, 
la adicción va a ir creciendo en los próximos años, hasta convertirse en uno de los 
más importantes retos de la sociedad del mañana. Estos comportamientos pueden 
perjudicar el bienestar individual, familiar y social de una persona. La sociedad del 
futuro va a necesitar modifi car muchos hábitos de consumo. Esto no será posible 
si el ciudadano está aprisionado en hábitos de consumo y gasto inadecuado"
A juicio de la psicóloga Gabriela Sepúlveda, los jóvenes no sólo deben acatar lo 
que les dicen sus padres en cuanto a límites, sino que también aprender a ponerse 
sus propios límites. "Esto involucra el fomento de valores como la responsabilidad, 
sencillez, austeridad y generosidad".

Fonte: Adaptado http://www.alemana.cl/reader/alemana/pub/v03/S9701Articulos/S0101200305/news3092.
html?page=1. Acceso el 11 de noviembre de 2008

A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora: 

1. Segundo o texto, que grupo social é considerado o mais consumista? 
Dentro desse grupo, quem consome mais, homens ou mulheres?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. De que tipo de consumo o estudo comprovou serem os jovens praticantes? 
Como se caracteriza esse consumo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Qual a inquietude despertada pelos indicadores da pesquisa?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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4. Como se chama o autor do estudo apresentado e qual a sua 
nacionalidade? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5.De acordo com o texto assinale abaixo as alternativas verdadeiras.

a) Apenas 13% dos jovens tem problemas com dependência de consumo.

b) Os homens são mais consumistas do que as mulheres.

c) Os números se baseiam em um estudo americano.

d) Os jovens não sofrerão no futuro as conseqüências da compulsão pelo 
consumo.

6. Caso haja alguma afi rmativa falsa no exercício anterior, corrija-a(s) no 
espaço abaixo.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. O quê signifi ca a expressão destacada na frase “…hasta convertirse en 
uno de los más importantes retos de la sociedad del mañana.”?

(      ) desafi os            (      ) objetivos                 (      ) metas

8. Quais os prejuízos que o consumismo pode trazer para o indivíduo, de 
acordo com o texto? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. O texto afi rma que, no futuro, a sociedade precisará mudar muitos de seus 
hábitos de consumo. Que elemento, apontado pelo texto, pode difi cultar 

essa mudança?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10. De acordo com a psicóloga Gabriela Sepúlveda o que os sujeitos abaixo 
podem fazer para se evitar o consumo irresponsável na sociedade:

a) pais: ____________________________________________________
b) Jovens:__________________________________________________
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11. De acordo com o texto “ ... valores como la responsabilidad, sencillez, 
austeridad y generosidad" são cultivados:

(      ) quando os pais deixam seus fi lhos tomarem decisões sozinhos.
(      ) quando os jovens gastam seu dinheiro como querem.
(      ) quando os jovens passam a se impor limites.

Traduza as palavras abaixo para o português, segundo seu signifi cado no 
texto:
a) autocontrol: ________________ c) más: _______________________

b)adictos: ____________________ d) perjudicar: __________________

Texto 2 – 

 
Fuente http://www.gaturro.com/site/contenido/01tiras. Acceso el 11 de noviembre de 2008

1. O cachorro da história tem o mesmo comportamento dos outros animais de 
sua espécie?
___________________________________________________________

2. O que está preocupando o dono do cachorro?

___________________________________________________________

3. Qual a relação do texto acima com o tema “consumismo”?

___________________________________________________________
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B – Focalizando a gramática: Uso de “Muy” e “Mucho”

Se emplea con Ejemplos

MUY
Adjetivos

Adverbios

Esta falda es muy corta.

La colección de Verónica nos pareció muy 
bien.

MUCHO

Verbos

Antes, después, mejor, 
peor, mayor, menor, 
más, menos

Despertamos mucho antes que vosotros.

Este chaleco es mucho mejor que aquél.

MUCHO(S)
MUCHA(S) Sustantivos La colección trae muchos accesorios en 

madera.

1.Busque no texto 1 uma frase em que se tenha a utilização de “mucho(s)” e a 
transcreva no espaço abaixo circulando a palavra a qual o termo se refere.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.Faça o mesmo da questão anterior buscando agora no texto 2 uma frase 
com o uso de “muy”.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Complete as lacunas abaixo com “muy” ou “mucho”

a) La mujer es________inteligente.

b) Los alumnos estudiaron____________.

c) El joven es ________consumista.

d) Si hablas siempre la verdade es _________mejor.

e) Es necesario que practiquemos _______más si queremos ganar el 
campeonato.

f)  No te olvides de que es ________importante que vengas a mi fi esta.

g) Hoy estamos __________mejor que en la semana pasada.

h) Él tiene _________hermanos viviendo en España.

i)  Somos todos _________amigos.

j)  Tenemos ____________ganas de hacer lo mejor.

C – Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos

1. Pesquisas indicam que a maioria das pessoas gasta dinheiro com roupas. 
Apresentamos abaixo uma lista com nomes de peças de roupas e acessórios, 

em espanhol. Com a ajuda de um dicionário associe as palavras colocando entre 
parêntesis (F) para as roupas femininas, (M) para as masculinas (Z) para os 
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sapatos e (C) para os complementos ou acessórios, para peças que podem ser 
utilizadas por homens e mulheres preencha o espaço com (FM).

(      ) la chaqueta (      ) el collar (      ) las botas

(      ) el pantalón vaquero (      ) el sombrero (      ) el short

(      ) las medias (      ) la corbata (      ) el pijama

(      ) el paraguas (      ) los zapatos (      ) el anillo

(      ) la cazadora (      ) el traje (      ) el calcetín

(      ) la camisa (      ) el bolso (      ) la gorra

(      ) la falda (      ) las bragas (      ) el reloj

(      ) el sostén (      ) el camisón (      ) la cazadora

(      ) el pantalón (      ) el pañuelo (      ) la pulsera

(      ) los guantes (      ) los calzoncillos (      ) las camisetas

(      ) el vestido (      ) el banãdor (      ) las zapatillas deportivas

2. Faça uma pequena entrevista com seus colegas de sala, de escola ou da 
sua rua para saber sobre seus hábitos de consumo. As perguntas abaixo 

podem ajudar você.

- Com o que você mais gasta o seu dinheiro?

- Qual a sua fonte de renda, você trabalha ou recebe ajuda fi nanceira de 
alguém?

- Você acha importante economizar parte do que se ganha? Por quê?

Provérbio do dia: 

“Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo 
lograrlo: ¡acabarán perdiendo la vida!”

                                                                        Pv 1.19
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PRÉ-LEITURA 

1. Quais são as características físicas mais marcantes dos nordestinos?
2. Como é fi sicamente seu melhor amigo?

Leitura : Texto 1 – El sorprendent Barack  Obama  y la carismática Hillary 
Clinton

Dos vidas diferentes que si disputan en un mismo
sueño:  ser canditados a la presidencia de Estados Unidos .

El que gane de los dos marcará un hito en la historia de las elecciones:  si 
gana Hillary Clinton , será la primera mujer que opte a ponerse al frente 
del país más poderoso de la tierra. Si lo hace Obama, será el primer 
afroamericano que oposite a tal privilegio. Por el momento, las espadas 
están en todo lo alto del Partido Demócrata, del que ambos forman parte.

A - FOCALIZANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA

1. Qual é o sonho dos dois canditatos?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Por que a vitória de qualquer um dos candidatos será marcante para a 
história mundial?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Qual a importância dada aos Estados Unidos segundo o texto?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. A qual partido político está ligado o candidato Barrack Obama?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Qual a descendência do candidato?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Quais são as características físicas de Hillary e Obama?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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B - ATIVANDO E AMPLIANDO OS CONHECIMENTOS

Descripción física  
moreno(a)        rubio(a)        
pelirrojo(a)       alto(a)
bajo(a)   delgado(a)
gordo(a)  guapo(a)
lindo(a)           feo(a)  
joven / mayor  canoso(a)        
pelado. 
tiene pelo corto/largo
tiene barba/ bigote
tiene los ojos oscuros/ 
verdes/ negros/ azules
usa gafas

1. Em todas as alternativas abaixo , existem  elementos relacionadas  a 
características físicas . Circule em cada item, a palavra que não pertence 

ao mesmo campo semântico.

a.  delgado.   alto.  gordo  inteligente.

b.  verdes.  pelado. azules. negros.

c.  blanco.  negro.      pelirrojo. joven.

d.  mayor.  liso.  rizado. ondulado.

2. Informe o antônimo dos termos abaixo:

a. Alto________________
b. Gordo ______________
c. Feo ________________
d. Major ______________
e. Largo ______________ 

3. Aponte as características físicas destas  pessoas:

Maradona Obama Britney 

 

Ivete Sangalo 

 

Lula 
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C- FOCALIZANDO A GRAMÁTICA

VERBO GUSTAR

Me 
Te       +     GUSTA   +   INFINITIVO/SUSTANTIVO SINGURAR
Nos 
Os   
Les

Me
Te           +   GUSTAN +SUSTANTIVO PLURAL
Nos
Os
Les
Ej.: Me gusta salir los fi nes de semana.
No me gusta la música francesa. 
¿Te gustan las películas españolas?

1. Complete os espaços utilizando GUSTA / GUSTAN:

a) Nos _______________________ ir al cine sábado por la noche.
b) No le ______________________ las películas de terror.
c) Me ________________________las clases de español.
d) Os _______________________ viajar a lo largo de las vacaciones.
e) ¿No te _______________________ los momentos de ocios?

 
TEXTO 2 -

Conociéndose

Pilar:¿ El sábado  a las 9:00 está bien?
          ¿Cómo te reconozco?
Juan: Soy alto y delgado.
Pillar: ¿ Tienes barba?
Juan:  No. ni barba  ni bigote.
Pilar: ¿ Eres rubio o moreno?
Juan: Soy rubio.
Pillar: ¿Usas  gafas?
Juan: Sí.
 Pilar: Y tú, ¿ cómo eres ?
 Pilar:Soy pelirroja y de ojos verdes
 Juan: ¿ Eres alta?
Pillar: Soy baja.
Juan: Eres tal como imagino, muy bonita.
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1. Quais são as características físicas de Juan?
__________________________________________________________

2. Como é Pillar físicamente?

__________________________________________________________

Como Juan imagina que é Pillar?
__________________________________________________________

3. Leia os anúncios e a seguir responda as perguntas:

 Alemán, 30 años, alto, rubio, ojos claros.Veterinario, amante de la 
naturaleza. Quiere conocer a una mujer  que comporta sus gustos. Enviar 
carta  a: ale 7182@pareja.com.

      Brasileña, 18 años, baja, rubia, ojos claros.Inteligente, sincera.Quiere 
escribirse con chicos que comportan sus gustos. Enviar carta a: bra4951@
pareja.com.
 Mejicano, 24 años, alto, moreno, ojos marrones.  Atractivo, inteligente.  
Le gusta vigiar,  ir al cine y leer. Busca una mujer que comporta sus gustos. 
Enviar carta a : mex67789@pareja.com.

1. ¿ A quién  le gusta  viajar?

__________________________________________________________

2. ¿Cómo es  la persona más joven del grupo?

__________________________________________________________

3. ¿ Todos quieren  recibir carta con foto?
   
 __________________________________________________________

 

C - PROMOVENDO A INTERATIVIDADE E AMPLIANDO CONHECIMENTOS

1. Escreva um anúncio  semelhante  aos anteriores com suas características 
físicas e psicológicas.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

PROVÉRBIO POPULAR:  
“Quien  ama el feo,  bonito le parece ’’.
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PRÉ-LEITURA 

Fonte: Imagem extraída do Google.   http://images.google.com.br/images Pesquisar: You’re 
beautiful. Data: 29/02/08. Hora: 18:55

– A fi gura acima nos remete a um tema: “Beautiful”. Você se lembra 
de algum tema musical de novela relacionada a este título? Que música e 
novela são estas?  

LEITURA – Trecho da música “You’re beautiful” de James Blunt

1. “My life is brilliant.
2. My love is pure.
3. I saw an angel…

4. She smiled at me on the subway…
5. You’re beautiful, it’s true.

6. I saw your face in a crowded place…
7. … I don’t know what to do.

8. … I’ll never be with you.
9. … she caught my eye…
10. … I was on her face… 

11. … we shared a moment…
12. … time to face the truth.
13. I will never be with you.”

Fonte: Trecho extraído da música “You’re beautiful” do cantor inglês, James Blunt. 

 Glossary: Saw (past) - to see (v) = ver 
   Subway = metrô
   Crowded = superlotado.
   Shared (past) to share (v) =  compartilhar
   Caught (past)  to catch (v)  = prender-se/ fi sgar

A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora

I – As palavras: brilliant – pure – beautiful – true – crowded são adjetivos. 
Complete as frases conforme o sentido dos mesmos: 

1. Gisele Bündchen is ______________________

2. The Brazilian History is not  __________________

3. Castelão Stadium is always _________________ on Sundays.

4. Raquel de Queiroz was a  _________________ writer

5. Mother’s love is _________________.
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II – Relacione as colunas de acordo com o sentido do texto:

1. My life is   (   ) a moment
2. My love is   (   ) angel
3. I saw an   (   ) pure
4. I saw    (   ) brilliant
5. We shared   (   ) your face
6. A crowded   (   ) what to do
7. I don’t know   (   ) the truth
8. Time to face   (   ) place

III – Baseada na letra da música, assinale a informação verdadeira:

1.  Os personagens se encontraram no :

a) ônibus             b) trem             c) aeroporto             d) metrô

2. Nas linhas 8 e 12 o autor demonstra:

a) dúvida              b) medo            c) certeza            d) alegria

3. Ele viu sua face em um lugar (Linha 06):

a) lindo              b) deserto                 c) agitado               d) superlotado

4. Sua _________________ é considerada brilhante.

a) vida        b) namorada           c) profi ssão          f) cidade

IV – Preencha as lacunas com os adjetivos mais apropriados do 
quadro:

 crowded – professional – red – beautiful – bright – peaceful – funny - big

1. ______________ school  5. ______________ Castelão stadium 

2. ______________ sun  6. ______________ Brazil

3. ______________ life  7._______________ Renato Aragão

4. ______________ Paula Arósio 8. _______________blood                

V – Reorganize as seguintes frases na ordem correta:

1. Brazilian am I student a  _____________________________________

2. girl a is beautiful very Gisele Bündchen __________________________

3. a famous is Pelé player soccer ________________________________

4. a is country big Brazil very ____________________________________

5. is city very Fortaleza a sunny _________________________________
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B – Focalizando a Gramática: Verbo “To be”; Marcadores temporais, tais 
como “today” = hoje, “yesterday” = ontem e “tomorrow” = amanhã; e os Adjetivos 
possessivos. 

# Ao usarmos o verbo “To be” no tempo presente, dizemos: He is in class 
today = Ele está em sala de aula hoje; no passado – He was in class yesterday 
= Ele estava em sala de aula ontem, e no futuro – He will be in class tomorrow = 
Ele estará em sala de aula amanhã. Observe que will é auxiliar, no futuro, para 
qualquer verbo. Ex.: I go to Rio this year = Eu vou ao Rio este ano – I will go to 
Rio next year = Eu irei ao Rio no próximo ano. 

I - Tendo o trecho da música “You’re beautiful” como referência, e as 
explicações acima, transcreva, do Text 2, frases que apresentam o verbo “To 
be” no: 

1. Presente ----------------------------------------------------------------------------------

2. Passado -----------------------------------------------------------------------------------

3. Futuro ------------------------------------------------------------------------------------

# Adjetivos possessivos (Possessive Adjectives)

Pronome pessoal Adjetivo Possessivo Pronome pessoal Adjetivo Possessivo
I My It Its
You Your We Our
He His You Your
She Her They Their

II – Tendo, ainda, como referência o trecho da letra da música, o autor 
diz:  My life is brilliant =  Minha vida é brilhante – My = meu(s) / minha

I saw your face... = Eu vi o seu rosto... – Your = seu(s) / sua(s) 

Obs. His = dele; Her = dela e,  Their = deles /delas                                                            

1. Considerando os exemplos dados e o quadro acima, passe para o inglês:

a) Meu amor é puro = _________________________________________

b) O amor dele é puro = _______________________________________

c) Eu vi o rosto dela = _________________________________________

d) Ela fi sgou meu olhar = ______________________________________

e) Eu estava no seu rosto = ____________________________________
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III - Observe as fi guras geométricas: escreva em cada “pétala” do 
desenho abaixo os adjetivos relacionados ao título que está no centro: 

– pure, beautiful, handsome, red, big, intelligent, friendly, comfortable, rich, 
tall, polite, speedy, new, young, noisy, fast, broken.

                         
                                                                            
IV – Em inglês, os adjetivos vêm antes dos substantivos. Passe para o 

português as expressões, seguindo o exemplo: 

1. A rich man – um homem rico 5. A big brother – ________________ 

2. A bad boy – ________________ 6. A football player – ______________

3. A hot dog – ________________ 7. A very big house – _____________

4.An old car - ________________ 8. A very fast race car – ___________

PÓS-LEITURA

C – Aprimorando e ampliando seus conhecimentos

I.  Debate

1.  Discuta com o/a colega o tema da música “You’re beautiful”  e o que 
você entendeu da letra.

2. Após orientação do (a) seu (sua) professor (a), use o seu caderno para 
elaborar um quadro utilizando as diversas formas e tempos verbais (Presente, 
Passado e Futuro) do verbo “To be” apresentados no trecho da música “You’re 
beautiful”.

3. Considerando o provérbio abaixo, justifi que a afi rmação:

___________________________________________________________

___________________________________________________________
                                                                         

Provérbio do dia: “Love is blind!”
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PRÉ-LEITURA – Text 1 – Does TV Belong in a Child’s Bedroom?
                                                                                           

                                                                                           

Fonte: Imagem doogle: http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/04_02/tvkidDM2304_468x362.jpg
Pesquisar: Children watching Television. Data: 27/03/08. Hora: 18:00. www.dailymail.co.uk/

pages/live/articles/news/...

     
Tuesday, March 4, 2008,  9:39 pm 

LEITURA 

Text 2 - Watching TV from the comfort of a child’s bed. (Michael 
Temchine for The New York Times)

Many parents think about how much TV their kids watch, and they 
worry about the content of television programs. But research shows parents 
also should consider the location of the set itself. My Well column in Tuesday’s 
Science Times takes a look at the effect that a television in the bedroom 
has on a child. Studies show bedroom television is associated with poor 
schoolwork, sleep problems, obesity and even higher smoking risk.

By some estimates, about half of American children have bedroom 
TVs. Sometimes parents put a television in a child’s room for practical 
reasons. Some families don’t want a TV set in the main family room, or they 
don’t want children exposed to television shows that older children or adults 
are watching. 

Questions to the parents: Does your child have a bedroom television? 
Do you control what they watch? How? What prevents you from removing 
it?

Glossary; to belong in (v) = Ser de determinado lugar / adequar-se
to watch (v) = assistir
to think about (v) = pensar
to worry about (v) = preocupar-se (com)
to take a look at (v) = Dar uma olhada
to have (v) = ter
set (s) = aparelho
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A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora: 

I – Faça um “Scanning” no Text 2 para:

1. Identifi car o gênero textual e, marcar  a alternativa correta:

a  (    ) anúncio   c (    ) texto educativo    
b (    ) crônica   d (    ) artigo sobre economia

2. Fornecer as seguintes informações, em inglês, sobre a publicação do 
texto:

a) A fonte da pesquisa  ________________________________________

b) O dia da semana ___________________________________________

c) Mês, dia e ano publicação ____________________________________

d) Em qual parte do texto está indicada a hora _____________________?

3.  O fato de focar o horário do artigo, o texto sugere que ele foi retirado de:

a (    ) enciclopédia  c (    ) Internet
b (    ) livro didático  d (    ) antologia

4) Agora, faça um “Scanning” para retirar 10 palavras cognatas do Text 2:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5) A palavra “Parents” é um Falso Cognato e signifi ca pais, não parentes. 
Em inglês, parentes é relatives. Conheça outros falsos cognatos mais comuns 
e, com o colega, escreva o seu signifi cado:

a) expert = ___________________      e) Intend =  __________________

b) library = ___________________       f) novel = ____________________

c) push = _____________________     g) record = ___________________

d) exit = ______________________     h) prevent = __________________

6) A palavra “show” na frase “Studies show bedroom television…” signifi ca 
mostram –  Estudos mostram que televisão no quarto de dormir..., porém em: 
“Fui ao show de Gabriel o Pensador”, signifi ca espetáculo e é um:

a. (   ) cognato   b. (   ) falso cognato   c.(   ) estrangeirismo
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II) De acordo com o Text 2 assinale a alternativa correta:

1. Os pais se preocupam com:

a. (    ) Os tamanhos dos quartos que as crianças dormem
b. (    ) A nova tecnologia da TV
c. (    ) com os variados shows infantis
d. (    ) com o conteúdo dos programas assistidos pelas crianças

2. Quais destes problemas não são mencionados no texto? 

a (    ) obesidade    c (    ) baixo rendimento escolar
b (    ) violência       d (    ) insônia

3. As razões porque os pais põem TV nos quartos dos seus fi lhos:

a  (    ) as TVs tem baixo custo
b  (    ) os pais repousam mais
c  (    ) eles não vão para a rua
d (    ) não querem que as crianças assistam os mesmos programas dos  

 adultos

4. Complete: “...................das crianças americanas têm TV no quarto.”

a. (  ) a maioria        b. (   ) a minoria      c. (   ) a metade     d. (   ) todas 

5. Qual palavra do Text 2 tem o mesmo signifi cado de “children”? _____

6. A que se refere as palavras THEIR e THEY (1º parágrafo) e, IT (3º):

a)  “ Many parents think about how much TV their kids watch”. __________
b)  “…they worry about the content of television programs”. ____________
c) “ What prevents you from removing it?” ____________________________

B – Focalizando a Gramática

I –  Simple Present Tense/ Presente Simples

Quadro I
Lembre-se: Usa-se s, es e ies para a 3ª pessoa do singular dos verbos 
regulares e irregulares em inglês.
Ex. Maria speaks English very well.
      Joãozinho watches television in his bedroom
       Pedro studies Japanese
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1. No Text 2, os verbos e locuções verbais, no Presente Simples, estão 
sublinhados. Faça um Scanning nesse texto e retire os verbos, de acordo com o 
signifi cado apresentado abaixo, depois os escreva na 3ª pessoa do singular:

a)  Children _________ TV in their bedrooms = têm
  He  ______________ a new car.  
b)  Studies __________ many problems caused by TV = mostram
  She ___________ me her digital camara.
c)  Parents ____________ = pensam
  Beth  __________about her boy friend. 
d)  Their kids _________ a lot of TV = assistem
  The child___________ TV in his bedroom.
e)  Parents__________ their children watching TV = impedem
  My mother ____________ me watching TV.
f)  Parents_______ a TV in their child’s room = colocam
  My friend ____________ the book on the table.
g)  They _______________ television programs = preocupam-se
  Bob _______________ about money.
h)  You ____________ what you watch = controla (am)
  It  ________________ my Cable TV.   

  Quadro II  
Importante: 1) Para fazer pergunta, usa-se o Do antes do sujeito (I/you/we/
they) e Does (he/she/it) com a mesma fi nalidade.
Ex. Do you dance samba? / Does she drink coca-cola?
Obs. O “do” é usado, também, de forma enfática, equivalente a: realmente, de 
fato: Ex.: I do love you –  Eu (realmente) amo você.
2) Na negativa, usamos (I/you/we/they) com Don’t, antes do verbo e  Doesn’t, 
quando for  (he/she/it).
Ex. You don’t play volleyball./ He doesn’t watch TV
Obs. Uma frase pode estar, também, na negativa se utilizarmos never:
Ex.: I’ll never be with you (Nunca estarei com você).  Neste caso não se usa 
don’t.

2. Observe as frases do Text 2 e classifi que-as como: afi rmativas, 
interrogativas e negativas: 

a)  “Research shows parents also should consider the location of 
the set” (1º parágrafo): ________________________________ 
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b)  “Does your child have a bedroom television?” e  “Do you control what 
they watch?” (3º parágrafo):  _______________________________

c)  “They don’t want children exposed to television shows” (2º parágrafo): 
_________________________

3. Agora, retire do Text 2 outras frases como exemplo de:

a) Afi rmativa: __________________________________________________

b) Interrogativa: ________________________________________________

c) Negativa:____________________________________________________
II – Plural dos substantivos

Quadro III

Importante: 
1) Em inglês, assim como acontece com a 3ª pessoa do singular, acrescentamos 
“s” como regra geral de plural dos substantivos. Ex. boy = boys; girl = girls.
Acrescenta-se “es” – nas palavras terminadas em: s, ss, ch, sh, x e o. Ex. 
beach = beaches; fox = foxes.
Acrescenta-se “ies” – nas palavras terminadas em y e precedidas de 
consoante, trocando o y por ies. Ex. city = cities.
Observe os exemplos do Text 2:
Ex. Television (televisão) = televisions; research (pesquisa) = researches; 
study (estudo) = studies.
2) Há também, em inglês, plural irregular como: child (criança) = children.

1. Retire outros exemplos de substantivos no plural no Text 2:
___________________________________________________________

2. Complete as lacunas com a forma apropriada do plural dos substantivos 
em destaque:

a)  I have a box, you have two __________

b)  Fortaleza is a big city, São Paulo and Rio are big ____________ ,too.

c)  The boy eats a tomato, we eat many __________________.

d)  My friend has a child, my sister has several ________________.

e)  We don”t have only a foot, we have two _________________.

f)  You go jogging in Iracema beach, and later, you travel to Uruau and 
Jericoacoara __________________.
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PÓS-LEITURA

C – Ampliando e aprimorando seus conhecimentos 

1) Discuta com seu colega, sobre o signifi cado dos Falsos Cognatos, 
ou False Friends e, depois faça uma pesquisa na internet para conhecer mais 
algumas delas. Cuidado, elas são como amigos (as) traiçoeiros (as), se você não 
os (as) conhece bem, pode se enganar com eles(as).

2) Cite cinco (5) BENEFÍCIOS e cinco (5) MALEFÍCIOS da televisão: 

1)                                                       1)

2)                                                       2)

3)                                                       3)

4)                                                       4)

5)                                                       5)

3) Você é a favor ou contra a censura na televisão? Qual a sua opinião 
sobre cenas fortes das novelas?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4) Explique o que você entendeu do provérbio abaixo:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Provérbio do dia: “There is no rose without a thorn”
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PRÉ-LEITURA 

Text 1 

A1 – Atente para o seu conhecimento de mundo e tente deduzir quais 
destas palavras abaixo se referem a GOOD e a BAD: 

1)  Freedom
2)  Malnutrition 
3) Justice
4) Slavery
5) Poverty
6) Education
7) Right to vote
8) Wealth
9) Human Rights 
10) Oppression

LEITURA

 Text 2 -  HUMAN RIGHTS

Fonte: Imagem Google : www.scotland.gov.uk  nhosen.blogspot.com  Pesquisar: Human 
rights. Dia 15/04/08. Hor. 19:45

Today, 25% of the people in the world live in a state of absolute poverty. 
Most of them are unable to afford even a basic shelter or the minimum food 
requirements for leading to an active productive life. Despite the fact we are all 
born with human rights. These rights are denied to tens of millions of people on a 
massive scale around the world.

Glossary: 
Unable to afford = incapaz de oferecer ; não tem como proporcionar
Poverty = pobreza  
Shelter = proteção  
Requirement = requisito
Denied =  negado   

GOOD BAD
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A2 – Focalizando a habilidade de compreensão leitora 

I –  Faça um Scanning para transcrever 10 Palavras Cognatas do Text 2:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

II – Transcreva, também, 5 Palavras Conhecidas (não Cognatas) desse 
texto:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

III – Baseado na atividade de Pré-leitura e no Text 2, cite exemplos de 
direitos abordados nestas leituras.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

IV –  Faça um Skimming para escolher a alternativa que complete as 
idéias: 

1)  “25% of people in the world live in a state of absolute poverty”, isto signifi ca 
que 25% das pessoas no mundo vivem em total …

a) Riqueza       b) Felicidade       c) Necessidade      d) Alegria

2) “...we are all born with human rights. These rights are denied to tens of 
millions of people”. Quantos milhões de pessoas isto representa?

a) 10         b) 20      c) 30           d) 40 

Text 3 – BRAZIL, A RICH OR A POOR COUNTRY?
    

Fonte - Imagens google: www.jornalentreposto.com.br/ Pesquisar São Paulo skyscrapers; e 
www.spraguephoto.com pesquisar: the poverty of Brazil. Data: 23/04/08.

Brazil represents both the best and the worst of the world. The recession 
of job is increasing around Brazil faster and faster and the percentage of jobless 
workers is a reality. It’s about 10%. Our country is the tenth largest economy in 
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the world. São Paulo, the richest state, has a GDP per capita about R$ 1.200.00 
per month. Ceará is poorer than São Paulo. However, Piauí is the poorest state 
of Brazil. The GDP per capita is about R$ 350,00 per month. It means that – while 
part of Brazil belongs to the group formed by France, USA, Japan, Canada, Italy, 
Great Britain and Spain, the other part of our country is really poor. It can be said 
that both development and underdevelopment coexist in the Brazilian territory. 

G L O S S A R Y :
To increase –  is increasing  = está aumentando; está crescendo
Faster and faster = cada vez mais rápido
GDP (Gross Domestic Product)  per capita = PIB  (Produto Interno Bruto)  per capita - 
aproximadamente o que cada pessoa de um país tem como renda salarial)
Income = renda
While= enquanto
Poorest = o mais pobre
To mean = signifi car
To  belong = pertencer
Both = ambos;  tanto

A3 – Focalizando a habilidade de compreensão leitora:

I – Conforme informações do Text 3, faça um Scanning para preencher 
o quadro com os números ou percentuais referentes a cada 
informação:

The GDP of Piauí 
is ... 

The percentage 
of jobless is ...

Brazil is the ........ 
largest economy in 
the world

The GDP of São 
Paulo is ....

a) b) c) d)

II – Relacione as informações de acordo com o Text 3;

a. The recession of job   (   ) the richest state of Brazil.
b. São Paulo is     (   ) really poor.
c. Piauí is     (   ) is increasing.
d. Part of our country is   (   ) the poorest state of Brazil.

III – Faça um Skimming para responder sobre as idéias gerais do Text 
3:

1. Qual o assunto principal do Text 3? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________. 
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2. Diga o nome dos estados citados no texto: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. O que o autor quer mostrar com a comparação entre estes estados? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________.

4. Quais são os países citados no texto? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Em sua opinião, por que estes países são citados?
____________________________________________________________
___________________________________________________________. 

6. Em média, um habitante de São Paulo ganha quanto por mês? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. E um habitante do Piauí? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. O que signifi ca PIB?
____________________________________________________________

9. PIB equivale a que sigla em inglês?
____________________________________________________________

B - Focalizando na gramática: Comparative and Superlative in English

Veja e compare:

1. Brazil is a large country. 
2. The USA is larger than Brazil and it is more developed than Brazil.
3. China is the largest country in the world. But Japan is the most developed 
in Asia.
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 Brazil                     The United States (USA)                   China   

Fonte: Imagens google – Pesquisar: Maps of Brazil, the United States and China.  Data: 23/04/08

I – Complete as lacunas usando as palavras:

  POOREST – POOR – POORER

1. Brazil is a _______________________________country .

2. Uruguai is _________________________________than  Brazil.

3. Bolivia is the __________________________country in South America.

II – Considerando o Text 1, o Text 3 e as explicações acima, escreva os 
adjetivos correspondentes aos superlativos:

1. the best _________________          2. the worst ___________________

3. the largest _________________      4. The richest _________________

III – Coloque as palavras na ordem correta, formando frases em inglês:

1. is / the / than / monkey / intelligent / horse / the / more
 ___________________________________________________________

2. biggest / is / South / America / the / country / in / Brazil
____________________________________________________________

3. richest / world / the / Gates / the / Bill / man / is / in
____________________________________________________________

4. car / faster / the / is / than / jet / plane / the
____________________________________________________________

5. the / Rickman / Ana / beautiful / most / Brazil / girl / is / in
____________________________________________________________
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IV – Complete as frases usando os adjetivos, slow, poorest, older 
than, uglier than, smaller than, para dar a idéia contrária dos adjetivos em 
negrito: 

 1. São Paulo isn`t  the  ________________ state. It is the richest state.
  
 2. The elephant is bigger than a lion, it is not ____________________ it.
 
3. The jet plane is fast, it is not ___________. 

4. Kaká is  younger than Romário, he is not ___________________ him.

5. Jericoacoara is more beautiful than Pecém, it is not _____________ it.       

PÓS-LEITURA 

I – Aprimore seus conhecimentos refl etindo e discutindo sobre o 
tema:

1) Você sabe o que são Direitos Humanos? 
____________________________________________________________

2) Assinale com X as palavras relacionadas a estes direitos:
(   ) war    (   ) life  (   ) leisure                                                                       
(   ) freedom  (   ) gun  (   ) hungry                                                                         
(   ) poverty  (   ) peace  (   ) kill
(   ) education  (   ) work  (   ) thirst 
(   ) health  (   ) pure air  (   ) potable water

3)  Na prática, estes direitos são assegurados em nosso país? Justifi que: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4) Explique, com suas palavras, o que você entendeu do provérbio abaixo:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
                                                                                                        

Provérbio do dia: “Actions speak louder than words”
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PRÉ- LEITURA –  Text 1   

Fonte: Imagem Google -  www.greening-campaign.co.uk Pesquisar: Greening campaign. 
Data: 17/04/08. Hora: 16:00.

– Em abril de 2006, o “Greenpeace”1 veio a Fortaleza em campanha 
contra o desmatamento da Amazônia. Muitas pessoas foram esclarecidas 
sobre o que está acontecendo com as nossas fl orestas. 

I –  Ative seu conhecimento de mundo. Para tanto, escolha uma das 
alternativas:

1) Você já ouviu falar do Greenpeace?  (   ) Sim            Não  (   )

2) O Greenpeace é uma organização que cuida:
a. (  ) do direito do trabalhador  c. (   ) da alta tecnologia  
b. (   ) da educação no campo  d. (   ) do eco-sistema 

3) Greenpeace é uma palavra inglesa, composta por dois elementos e 
signifi ca:

1. GREEN:  a. (   ) amarelo    b. (   ) verde      c. (   ) azul    d. (   ) branco 
2.  PEACE: a. (   ) pedaço      b. (   ) país        c. (   ) paz     d. (   ) peixe 

4) Você sabe quais as causas do aquecimento global e o que podemos 
fazer para diminuir seu efeito? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

1 Organização internacional independente que desenvolve campanhas por um mundo mais limpo através 
de protestos não violentos.
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5) Atente para a fi gura e tente predizer o assunto que o texto sugere:

Fonte: Imagem Google; www.greentee-shirt.com Pesquisar: saving the earth Data: 17/04/08

LEITURA – Text 2 –  ARE YOU ECO-FRIENDLY?

DID YOU KNOW?                           
      –The average 1-minute                  – 80% of illegal wood                                         

shower uses 5 liters of                  extracted in the Amazon is
water.                                               sold in Brazil.

     – 11,6% of all fresh water is           – In 2003, Brazil recycled
      found in Brazil, 70% of that           89% of its total production
      in the Amazon region.                    of aluminum cans, a 

– If all of the planet’s water             percentage greater than
      were put in a 2-liter bottle,              that of countries such as
      only 6 ml would be potable.           the UK and the USA.

Fonte:  Revista SPEAK UP, Ed. 217, June 2005

Glossary: 
Greening = arborizando; refl orestando
Bottle = garrafa
Eco-friendly = amigo do meio ambiente
Wood = madeira
Average(s) = media
Cans = latas
Found (past) – to fi nd (v) = achar; encontrar

A) Focalizando a habilidade de compreensão leitora:

I –  Faça um “Scanning” no Text 2, para identifi car: 

1) Palavras cognatas:

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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2) Palavras conhecidas que não sejam cognatas:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Marcas tipográfi cas que contribuíram para a compreensão do texto: 
____________________________________________________________

II – Faça um “Scanning” e preencha o quadro com os dados do Text 2. 

MÉDIA EM PERCENTUAL E NÚMERO 

1) Uso de 
água em um 
minuto de ba-
nho 

2) Madeira 
ilegal extra-
ída da Ama-
zônia

3) Água doce 
e n c o n t r a -
da na região 
amazônica

4) Ano em que 
o Brasil reciclou 
89% de latas de 
alumínio

5) Latas de 
alumínio re-
ciclada no 
Brasil

Número % % número %

III– Faça um “Skimming” para responder em inglês, de acordo com o Text 2:

1) Quantos litros de água gasta-se em um banho de um minuto?
____________________________________________________________

2) Onde é vendida 80% da madeira ilegal extraída da Amazônia?
____________________________________________________________

3) O que foi reciclado no Brasil em 2003?
____________________________________________________________

4) A que países as siglas se referem?
a) UK  ______________________________________________________
b) USA _____________________________________________________

IV – Faça um “ Scanning” para responder de acordo com o Text 2:

1) Qual o gênero textual utilizado:
a. (  ) crônica  b. (  ) anúncio c. (  ) entrevista  d. (   ) texto informativo
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2) O autor se expressa de forma:
a) (   ) agressiva  b) (   ) preocupada  c) (   ) otimista  d) (   ) aborrecida

V – Tendo, ainda, como referência o Text 2:

1) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso(F): 
a) (   ) Usamos 5 litros de água em  1 minuto de chuveiro;    
b) (   ) 11.6% de água doce está na Amazônia;           
c) (   ) 80% da madeira ilegal extraída na Amazônia é vendida no Brasil; 
d) (   ) 89% da produção de latas são reaproveitáveis nos Estados Unidos.

2) Relacione as palavras de acordo com o signifi cado:
(a) Fresh water   (   ) Madeira ilegal
(b) Potable water  (   ) Água do planeta
(c) Illegal wood   (   ) Produção reciclada
(d) Recycled production (   ) Água  potável
(e) Planet’s water  (   ) Água doce

B – Focalizando a gramática: Passado Simples e Condicional:

I –  “Simple Past Tense”

1) Dos verbos retirados do texto, assinale os que estão no passado 
simples:

a. (   ) is found   c. (   ) were put e. (   ) extracted   g. (   ) would be

b. (   ) is sold   d. (   ) recycled f. (   ) uses        h. (   ) did …. know? 
                       
Quadro I

Lembre-se: 1) Usa-se ed para formar o passado simples dos verbos regulares 
em inglês. Ex.: They extracted illegal wood in the Amazon
 2) Quando o verbo termina em e, acrescenta-se apenas d. Ex.: In 2003, Brazil 
recycled its alluminum cans.
3) Quando o verbo termina em y precedido de consoante, acrescenta-se ied. 
Ex. Many rivers and dams dried during the last drought in Ceará.
4) Quanto aos verbos irregulares cada um apresenta uma forma diferente 
de passado. Ex.: In 2006, Greenpeace began and announced a greening 
campaign against deforestation in Amazon.
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2) “Did you know?”, no início do texto, refere-se a que tempo verbal? 
Explique:

____________________________________________________________
Quadro II             

Importante: 1) Em inglês, para se fazer a pergunta no passado, usa-se Did 
antes do sujeito. Ex.: Did you study English last year?
2) Na negativa usa-se o sujeito + didn’t, antes do verbo principal. Ex.: You 
didn’t study English last year.

3. Organize as palavras para formar frases:

a) drink / yesterday / did / fresh water / the man / ?. 
___________________________________________________________

b) didn’t / they/ gold / in Serra Pelada /extract. 
___________________________________________________________

c) recycled / in her school / last year /Maria / all rubbish.
___________________________________________________________

II - Conditional

Quadro III

Importante: 1) Para fazer o Conditional, usa-se Would antes do Verbo 
Principal, sem o to.  Ex.: I would go to São Paulo if I had money.

4. Seguindo o exemplo, como você diria estas expressões em inglês :

a) Eu iria para o Havaí se eu ganhasse na loteria
___________________________________________________________

b) Eu passaria no vestibular se eu estudasse
___________________________________________________________

PÓS-LEITURA

C – Ampliando e aprimorando conhecimentos e, compartilhando 
informações:

I – Para refl etir  e responder em inglês:

1. Em média, quantos minutos você fi ca no chuveiro?
___________________________________________________________
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2. Suponha que na sua rua tem quatro “SELECTIVE RUBBISH DISPOSAL= 
Coleta seletiva de lixo”, ajude a manter a sua rua limpa colocando objetos 
recicláveis nos “containers” apropriados: 

                                                         
a) PAPER b) PLASTIC c) GLASS d) METAL

 II –  Transferindo conhecimento e interagindo com a ARTE

- Faça um painel, utilizando gravuras, fotos, desenhos, bem como termos 
em inglês com o tema: “Greening and saving my environment”.

III – Interagindo com a HISTÓRIA

- Faça uma pequena pesquisa no Google, sobre Marina da Silva (ex. 
Ministra do Meio Ambiente) e escreva algumas frases, em inglês, sobre os seus 
feitos no meio ambiente.

Provérbio do dia “After a storm comes a calm”


