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Apresentação
Prezada professora, prezado professor:
O Ensino Médio é a etapa de conclusão da Educação Básica. Ele
é decisivo para a vida de cada uma das jovens, cada um dos jovens, cuja
aprendizagem escolar está sob sua responsabilidade. O nosso grande desejo é que todos eles cheguem ao final com sucesso.
Sucesso na escola significa aprender pra valer. É aprendendo pra
valer que os nossos estudantes poderão iniciar outras caminhadas muito
importantes. Terão, assim, mais chances de entrar para a universidade e de
ingressar no mundo do trabalho.
Nesta caminhada rumo ao sucesso no Ensino Médio, é essencial
que os estudantes tenham um bom domínio das habilidades de leitura e
de raciocínio lógico-matemático. Neste sentido, os indicadores de desempenho acadêmico de leitura e matemática expressos pelas avaliações externas de caráter internacional, nacional e estadual – Pisa, SAEB, ENEM,
SPAECE – sinalizam a necessidade de intervenções urgentes.
Daí a idéia deste projeto que se constitui de um material estruturado
para o aluno e para você professor, professora. Um material que visa lhe
apoiar numa ação de grande relevância para o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes do 1° ano do Ensino Médio. No centro desta ação
está a formação do leitor. Isto porque consideramos que ser um bom leitor
é uma condição para que o estudante alcance o desempenho necessário
em qualquer das disciplinas e nas empreitadas da vida.
A nossa intenção, professor, professora, com este material é apoiar
o seu trabalho de docência tentando construir alternativas para a superação
de grandes lacunas no processo de aprendizagem de nossos estudantes.
É certo que ensinar e aprender exige esforço, dedicação, comprometimento. Mas como diz o poeta tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Contamos com todos vocês. O sucesso deste projeto pode representar excelentes resultados para os alunos. 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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Introdução
Os resultados de Língua Portuguesa e Matemática do Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica – SPAECE, correspondente ao ano de 2006,
revelaram a manutenção de uma preocupante situação a respeito dos níveis
de competências e habilidades dos alunos das Escolas Públicas em nosso
Estado, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Numa Escala
de Desempenho de 0 (zero) a 500 (quinhentos), em língua portuguesa, 22,89%
dos alunos de 8ª série (atualmente 9º ano) evidenciaram – no SPAECE 2006 –
um desempenho que os situam no nível 200 da referida escala, enquanto 39%
dos mesmos estão abaixo deste nível. Isso significa que quase 62% dos alunos
egressos do Ensino Fundamental se situam, em termos de competência em língua
portuguesa, num nível desejável para a 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental
(que é o nível 200 da referida Escala de Desempenho). Na verdade, apenas
5,22% situam-se no nível desejável para os alunos de 8ª série ou 9º ano, o nível
275. Em Matemática, embora a Escala de Desempenho tenha outros valores, os
resultados são qualitativamente aproximados: 55,96% dos alunos estão abaixo do
225 da média geral da série e apenas 21,5% situam-se nesse nível.
Diante de tais resultados, a conclusão mais geral a que se chega é que a maioria
dos alunos que ingressa no 1º ano do Ensino Médio não possui as competências
e habilidades necessárias para o bom desempenho acadêmico nesta importante
etapa da Educação Básica.
Tomadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como disciplinaseixos que entretêm relações com as demais disciplinas, isso significa dizer que
o baixo nível de proficiência em português – leitura – tem conseqüências na
totalidade das disciplinas, e em matemática, naquelas que se servem de cálculos
e raciocínios aritméticos e geométricos para o desenvolvimento e a aprendizagem
de seus conteúdos. Em geral, isso quer dizer que as competências amplas de
leitura e de raciocínio lógico-formal avaliadas pelo SAEB, e que são a referência
para o SPAECE, estão em grande parte ausentes nos alunos que ingressam no
Ensino Médio.
Diante desse quadro, constatou-se a necessidade do desenvolvimento de uma
ação específica no 1º ano do Ensino Médio com vistas ao desenvolvimento
e à consolidação de habilidades e competências básicas imprescindíveis ao
aprendizado das matrizes curriculares próprias a cada uma das disciplinas a serem
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cursadas. De maneira específica, trata-se de uma ação conjunta e articulada das
diversas disciplinas, no âmbito da Rede Estadual de Ensino Médio, com vistas a
desenvolver a capacidade de leitura, compreensão textual e articulação lógicoformal de conteúdos. Esse propósito ganha concretude na ação Primeiro,
aprender!, parte de um programa mais amplo desenvolvido pela Secretaria da
Educação do Ceará, intitulado Aprender pra valer.
Sob o lema “Ler bem para aprender pra valer”, o projeto Primeiro, aprender! teve
sua primeira aplicação no ano de 2008. Agora, o material didático do projeto
sai numa versão revisada e atualizada, inclusive com a participação de muitos
dos professores e professoras que, em 2008, se envolveram com a execução
do mesmo em sala de aula. Nesta nova versão, será desenvolvido em seis
semanas a mais do que foi no ano de 2008, chegando a ocupar 45% da carga
horária anual do 1º ano do Ensino Médio. Nos quatro meses e meio de execução
do projeto, todas as disciplinas terão como foco a consolidação da competência
leitora através do uso de material estruturado, organizado no Caderno da aluna
e do aluno e neste Caderno da professora e do professor.
O Primeiro, Aprender!, portanto, é uma ação coordenada de maneira unitária que
visa posicionar favoravelmente, em termos de competências e habilidades, os
alunos do 1º ano para cursarem com sucesso o Ensino Médio. O material didático
do projeto está organizado para proporcionar aos alunos a transição dos atuais
níveis de desempenho para outros que os aproximem daqueles esperados tendo
por referência os descritores das matrizes do PISA, do SAEB e do SPAECE e
que são requeridos para a aprendizagem efetiva dos conteúdos constitutivos das
matrizes curriculares do Ensino Médio.
No centro desta ação de consolidação de competências e habilidades básicas está
a formação de leitores, considerando que a leitura ocupa papel preponderante na
vida humana, em especial no sistema escolar, que tem como um de seus principais
objetivos ensinar conceitos por meio de práticas que requerem habilidades de
leitura. Desta forma, o objetivo é desenvolver e consolidar conceitos, competências
e habilidades das diversas disciplinas, considerados como necessários ao bom
desempenho dos estudantes ao longo do ensino médio, focalizando as habilidades
de compreensão de textos, raciocínio, articulação lógico-abstrata de conteúdos e
resolução de problemas.
Considerando este objetivo, as aulas propostas no Caderno da aluna e do aluno,
em qualquer das disciplinas tem o texto como unidade de ensino. A estruturação
do material obedece metodologicamente um caminho didático que vai do mais
simples ao mais complexo, tanto em termos de conteúdo e níveis de abstração
lógico-analítica quanto de questões e atividades. O mais simples consiste no atual
nível em que se encontra a maioria dos alunos que estão ingressando no 1º ano
do Ensino Médio e o mais complexo no nível necessário ao curso do Ensino Médio
conforme as exigências das matrizes curriculares de cada disciplina.
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Para o planejamento e desenvolvimento do programa de ação foram constituídas
equipes de professores por disciplina, sob a direção de um professor-coordenador.
Essas equipes, com base nos descritores do PISA, do SAEB e do SPAECE, bem
como nas matrizes curriculares atualmente estabelecidas para o Ensino Médio,
definiram conteúdos e etapas do desenvolvimento destes, a partir dos quais
elaboraram os materiais de leitura e atividades a serem trabalhados em sala de
aula.
A atual versão do material didático do projeto contou com uma ampla participação
das professoras e dos professores que, em 2008, se envolveram com a execução
do mesmo. Esta participação se materializou na análise e avaliação do material
em cada escola, em encontros regionais no âmbito de cada Coordenadoria
Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE e da Superintendência
das Escolas Estaduais de Fortaleza. Todo este processo teve sua culminância
no Encontro Estadual de Avaliação do Primeiro, Aprender! em setembro de 2008
com a participação de 400 professores. Neste encontro foi escolhida uma equipe
de 32 professoras e professores com representação de todas as disciplinas para
contribuir com as equipes de autores na sistematização das revisões, atualização
e ampliação do material didático do projeto.
No Caderno da aluna e do aluno, cada aula de qualquer das disciplinas é
organizada a partir de um texto-base (um portador de leitura de diversas naturezas).
Este consta de um amplo leque de tarefas com diferentes tipos de textos, incluindo
não somente passagens em prosa, mas também vários tipos de documentos como
listas, formulários, gráficos e diagramas.
Já este Caderno da professora e do professor se compõe de orientações
didático-metodológicas gerais e específicas, apresentando os objetivos do
programa em cada disciplina, bem como em cada aula. Além disso, para cada
aula são apresentadas as habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem
consolidadas; as habilidades específicas do campo de estudo/disciplina a serem
desenvolvidas; procedimentos para a condução da aula; e explicação de cada
questão/atividade – incluindo objetivo, conhecimentos/conteúdos envolvidos e
resposta com notas explicativas.
Mais uma vez, é com vocês professoras e professores! Sua competência, disposição
e criatividade serão determinantes para o fortalecimento da aprendizagem dos
alunos, medida de sucesso deste projeto.
A Coordenação Geral
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Língua
Portuguesa

Aulas 1 e 2 - Tirinha

Prezada professora e prezado professor,
Aqui estão as primeiras aulas de Língua Portuguesa de nosso projeto
“Primeiro, aprender!”. Tendo em vista nosso lema, “Ler bem para aprender pra valer”,
pretendemos explorar bastante os diversos tipos de textos que fazem parte de nossa
vida e da vida de nossos alunos, incluindo textos não-verbais. A compreensão dos
textos é obviamente importante, mas achamos que talvez o mais importante de
tudo seja nós despertarmos o interesse de nossas alunas e de nossos alunos para
a leitura, com atividades interessantes, instigantes, e prazerosas. Nesse sentido,
achamos que sua participação nas atividades é mais importante do que o próprio
material, que, não obstante, foi e está sendo preparado para atingirmos os objetivos
propostos.
Um bom trabalho e um grande abraço,
Os autores.
Respostas e comentários das questões:
1.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a desenvolver o gosto pela leitura, a ler também
por prazer, a emocionar-se com a leitura do texto artístico, e, ao mesmo tempo, a
elaborar critérios próprios para selecionar, avaliar e criticar os textos que lê.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimento sobre histórias em
quadrinhos, personagens desse gênero textual e criadores do gênero.
Resposta com notas explicativas: espera-se que sejam mencionados nomes de
alguns cartunistas mais conhecidos, tais como Quino, Maurício de Sousa, Ziraldo,
Geraldo Jesuíno, JJ Marreiro, Caco Galhardo, bem como alguns dos personagens
das tiras mais conhecidas desses quadrinistas: Mafalda, Mônica, Cebolinha,
Cascão, The Supermãe, Mineirinho – o Comequieto; Menino Maluquinho, MulherEstupenda, entre outros.

2.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a ampliar seus conhecimentos sobre o gênero textual
Tirinha, identificando-lhe as características quanto a sua forma de composição,
conteúdo temático e estilo e, consequentemente, a sua capacidade interpretativa.
Conhecimentos/conteúdos
envolvidos:
conhecimentos
linguísticos,
conhecimentos de códigos verbais e não-verbais, conhecimentos gerais do mundo,

Língua Portuguesa
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da vida dos homens em sociedade.
Resposta com notas explicativas: sendo a leitura uma atividade de produção de
sentido, desenvolvida a partir das pistas que o texto oferece, e do conhecimento de
mundo do leitor, o esperado, portanto, é que sobre essa tira da Mafalda apresentemse várias leituras, vários modos de interpretá-la, em que se destaquem a crítica e
o humor.
Uma das leituras possíveis dessa tira poderia resultar na seguinte narrativa: Mafalda
compra um livro para dar de presente a seus pais; inesperadamente, já na fila do
empacotamento, questiona o merecimento do presente, por achar que seus pais
não são dignos desse agrado; segundo ela seus pais são culpados por colocá-la
num mundo tão confuso; Mafalda os perdoa?
3.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a perceber que o sentido atribuído a um texto não
é o resultado de mera soma de suas partes, mas de certa combinação geradora de
sentidos.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções de texto, contexto e identificação
das propriedades de um texto, de suas características; textos figurativos e textos
temáticos.
Resposta com notas explicativas: letra a. O relacionamento entre pais e filhos
constitui o assunto destacado no texto. Mafalda responsabiliza aos pais por ela
viver em um mundo cruel, um mundo que ela rejeita. Mas, enfim, ela os perdoa.

4.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a refletir sobre a realidade social em que está
inserido, com o propósito de conhecê-la melhor, de identificar-lhes os problemas
sociais, bem como tomar conhecimento das políticas direcionadas para a melhoria
das condições de vida.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos gerais, históricos e
sociais.
Resposta com notas explicativas: A professora e o professor poderá selecionar
textos de jornais, revistas, documentários, entre outros, que trazem assuntos acerca
das relações humano-sociais, mais especificamente sobre o relacionamento entre
pais e filhos, no contexto da sociedade capitalista, o que vem chamando a atenção
de psicólogos e sociólogos.

5.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a perceber os procedimentos realizados pelo
criador do texto para produzir humor e fazer crítica.
Conhecimentos/conteúdos
envolvidos:
características
da
linguagem
humorística
Resposta com notas explicativas: a professora e o professor deverá chamar
a atenção da aluna e do aluno para várias passagens da tira em que se verifica
estranhamento, quebra de expectativa, personagens infantis travestidos de adultos,
comportamentos inesperados etc.

6.1. Objetivo: compreensão do texto
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos gerais.
Resposta com notas explicativas: a professora e o professor poderá organizar um
debate em torno do assunto a partir de textos que trazem relatos de acontecimentos
18
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trágicos em família.
6.2. Objetivo: compreensão do texto
Nível de proficiência: difícil.
Resposta com notas explicativas: Atentar para o que sugere a expressão “como
se fosse para perdoar”. O presente é o perdão.
6.3. Objetivo: compreensão de texto
Nível de proficiência: difícil.
Resposta com notas explicativas: atentar para a ambiguidade da expressão
“como se fosse para perdoar.”
6.4. Objetivo: desenvolvimento do senso crítico
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos gerais
Resposta com notas explicativas: considerar as opiniões que apresentarem bom
nível argumentativo.
6.5. Objetivo: Levar a aluna e o aluno a perceber a leitura como uma fonte de
conhecimento, de desenvolvimento do senso crítico, enfim, como uma prática
necessária.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos gerais
Resposta com notas explicativas: a professora e o professor poderá selecionar
outros gêneros textuais que tragam assuntos relativos à problemática entre pais
e filhos, tão debatida em nossos dias. Como sugestão de leitura complementar,
segue a letra da música Pai & Filhos, de Renato Russo.
Pais & Filhos
Renato Russo
Composição: (letra: Renato Russo - Música: Dado Villa-lobos/renato Russo/
marcelo Bonfá)
Estatuas e cofres. E paredes pintadas.
Ninguém sabe o que aconteceu.
Ela se jogou da janela do quinto andar.
Nada é fácil de entender.
Dorme agora.
É só o vento lá fora.
Quero colo. Vou fugir de casa.
Posso dormir aqui com vocês?
Estou com medo. Tive um pesadelo
Só vou voltar depois das três.
Meu filho vai ter nome de santo.
Quero o nome mais bonito.
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É preciso amar as pessoas como se
Não houvesse amanhã.
Porque se você parar para pensar,
Na verdade não há.
Me diz porque que o céu é azul.
Explica a grande fúria do mundo.
São meus filhos que tomam conta de mim.
Eu moro com a minha mãe
Mas meu pai vem me visitar.
Eu moro na rua, não tenho ninguém
Eu moro em qualquer lugar.
Já morei em tanta casa que nem me lembro mais.
Eu moro com os meus pais.
É preciso amar as pessoas como se
Não houvesse amanhã.
Porque se você parar para pensar,
Na verdade não há.
Sou uma gota d’agua
Sou um grão de areia.
Você me diz que seus pais não lhe entendem.
Mas você não entende seus pais.
Você culpa seus pais por tudo.
E isso é absurdo.
São crianças como você
O que você vai ser, quando você crescer?
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Aulas 3 e 4 - Fábula

A fábula é um gênero textual muito conhecido por nós. Ela é introduzida em nossa
vida desde a infância. É predominantemente narrativa, mas também tem descrições,
argumentos, explicações, diálogos. Nela, os animais assumem características
humanas. Algumas fábulas apresentam efeitos de riso justamente devido ao jogo
discursivo e às relações estabelecidas entre os personagens.
E a do Jabuti mais o Macaco?
Jabuti montou uma loja. Macaquinho foi comprar. Mas, logo ao primeiro dia,
Jabuti errou no troco. Macaquinho, muito esperto, levou mais cinquenta pratas do
que tinha que levar. E voltou no outro dia. E voltou a fazer compras. Jabuti voltou
a errar: Desta vez deu troco a menos. Macaquinho não gostou. “Faltam cinquenta,
compadre”. Jabuti se explicou: “ontem também eu errei e você não reclamou”.
Macaquinho respondeu assim, sem pestanejar: “um erro, amigo, eu perdoo. Mas,
dois erros, nem pensar!”
Ziraldo. O bichinho da maçã. São Paulo, Melhoramentos, 1982.
1.

O gênero textual/discursivo é um megainstrumento para o ensino e a aprendizagem
de língua materna. Dentro do universo dos gêneros, nós temos gêneros orais e
escritos que, dependendo da situação de produção ganha um formato específico. Há
um número definido de tipos de textos (narrativo, dialogal, explicativo, argumentativo,
descritivo) e um número ilimitado de gênero (jornalístico, religioso, acadêmico,
literário, entre outros).
A fábula é um gênero em que os animais assumem características humanas.
Algumas apresentam efeitos de riso justamente devido ao jogo discursivo e
às relações feitas nesse jogo.
Objetivo: Estudar características do gênero fábula. Nessa questão, os alunos
mostram que conhecem as características de um conto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: sequências narrativas, características da
fábula.

2.

Todo texto apresenta um contexto que é significativo para a compreensão dele.
Língua Portuguesa
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Na fábula “E a do Jabuti mais o Macaco?” o contexto envolve as características
da fábula, quem a escreveu e em que situação escreveu e publicou. A aluna
e o aluno devem responder a essa questão também considerando elementos
textuais.
Objetivo: Estudar o contexto de produção da fábula.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estruturais do gênero fábula, semânticos
e sintáticos.
3.

O leitor tem o título do texto como primeiro acesso a ele, normalmente. Por
esse motivo o título tem um papel fundamental. Em “E a do Jabuti mais o
Macaco?” vemos um título bastante rico, expressivo por isso merece ser
analisado. O ponto de interrogação convida o leitor a elaborar suas hipóteses,
tentando responder a questão feita.
Objetivo: Identificar e analisar as hipóteses feitas na leitura.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conhecimentos semânticos e culturais.

4.

Assim como a piada e a charada, a fábula também causa efeito de riso. É
importante o leitor entender as particularidades dos gêneros. Não lemos da
mesma maneira todos os gêneros, pois temos expectativas diferentes em
função dos nossos objetivos de leitura, da situação de leitura e de produção.
Ao explicar como o efeito do riso se caracteriza na fábula, ele mostra o
conhecimento como leitor dos gêneros em questão.
Objetivo: Estudar os efeitos do riso na fábula.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conhecimentos semânticos e culturais.

5.

Assim como na piada, na fábula nós temos a voz dos personagens e também
a voz de quem conta a fábula. Em “E a do Jabuti mais o Macaco?”, o autor
utiliza aspas. É relevante mostrar a aluna e ao aluno que quando põe o verbo
anunciativo, coloca um travessão. É importante introduzir os discursos direto,
indireto e indireto livre.
Objetivo: Introduzir o estudo das vozes dos personagens no discurso e os estudo
dos tipos de discursos, a partir das marcas linguísticas
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: discurso direto, indireto e indireto livre.

6.

O tempo nessa fábula tem um papel fundamental. Ele é marcado, sobretudo,
pelo verbo voltar. Mas outros elementos também têm essa função ( primeiro
dia, outro dia, ontem)
Objetivo: Estudar o tempo no texto fábula
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: tempos verbos e expressões que indicam
tempo no texto.

7.

A questão trabalha o jogo de dedução, hipóteses feitas pelo leitor. O Jabuti
queria recuperar seu dinheiro perdido.
Objetivo: Desenvolver competências leitoras de deduções, formulação de
hipóteses.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Conhecimentos semânticos e culturais.
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Aulas 5 e 6 - Texto Informativo

Depois da tirinha e da fábula, temos um texto informativo sobre a formação da língua
portuguesa, para você ter uma ideia de como chegamos ao número de palavras
que nossa língua tem hoje. Vamos lá.

Essas aulas procuram explorar as seguintes habilidades de leitura e/ou raciocínio
lógico: apreensão de informações simples; reconhecimento de palavras e sua
sinonímia; reflexão, inferência e projeção para o futuro a partir das informações
apreendidas; leitura de gráficos; localização de referências de palavras
remissivas.
Na condução da aula, a professora e o professor deverá incentivar os alunos a se
interessarem pela história da língua portuguesa, fornecendo alguns dados sobre sua
origem e sua evolução, perguntando a alunos se conhecem alguns empréstimos
em nossa língua, pedindo que eles citem alguns; deverá, enfim, prepará-los para
receber o texto.
A professora e o professor deve dar aos alunos um tempo para eles lerem o texto,
depois pode pedir que um ou outro leiam em voz alta. Podem ser feitos comentários
gerais sobre o texto pela professora e pelo professor, que deve incentivar os alunos
a falarem sobre suas impressões.
Questões:
1.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a refletir e inferir informações não explicitadas.
Nível de proficiência: dificuldade média.
Tipo de questão: pergunta que requer resposta dissertativa, reflexiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções de história geral e da língua.
Resposta com notas explicativas: pelas informações apresentadas, é lícito inferir
que a língua portuguesa tenha hoje, aproximadamente duas décadas após o último
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dado apresentado, perto de 400.000 palavras.
2.

Objetivo: reconhecer palavras e sua sinonímia.
Nível de proficiência: médio.
Resposta com notas explicativas: as palavras meio apagadas são: estrangeirismos,
manancial, inestimável, em meados, grandes expedições, saltou, registravam,
levantamento, apontava, estrangeira, língua, abundante, forma, exterior, perdura.
Se necessário, a professora e o professor pode explicar à classe o significado de
algumas palavras, com ou sem ajuda do dicionário.

3.

Questões de compreensão, inferências, projeção.

3.1. Objetivo: compreensão de texto.
Resposta com notas explicativas: segundo o texto, os empréstimos parecem ser
a principal fonte de aumento do número de palavras de uma língua. A professora e
o professor deve aqui comentar sobre os outros processos de formação de palavras
de uma língua com recursos internos, como a derivação e a composição.
3.2. Objetivo: levantar possibilidades dentro de uma certa lógica.
Resposta com notas explicativas: a aluna e o aluno devem ser levados a refletir
que, como a sociedade medieval era fechada, como seu mundo era reduzido, a
necessidade linguística também era reduzida, daí o número relativamente pequeno
de palavras na língua de então.
3.3. Objetivo: deduzir logicamente explicações de informações.
Resposta com notas explicativas: a aluna e o aluno devem ser levados a concluir
que a abertura do mundo provocada pelas grandes navegações criou obviamente
a necessidade de se utilizarem novas palavras, muitas delas buscadas em outros
idiomas, devido ao maior intercâmbio entre os povos.
3.4. Objetivo: calcular um número com base em informações do texto.
Resposta com notas explicativas: se na Idade Média o número era 15.000 e no
final do século XX eram 360.000, este número é 24 vezes maior do que o outro.
3.5. Objetivo: calcular um número com base em informações do texto.
Resposta com notas explicativas: as únicas informações que envolvem
aproximadamente um século são as que se referem ao final do século XIX e à
década de 1980. Aí são 90.000 palavras em um e 360.000 em outro. São, portanto,
quatro vezes mais.
3.6. Objetivo: ler gráficos em comparação com informações escritas.
Resposta com notas explicativas: a resposta é a letra d, cujo gráfico demonstra a
evolução numérica dos quatro estágios da língua apresentados no texto.
3.7. Objetivo: compreender as informações de um gráfico.
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Resposta com notas explicativas: as linhas horizontais representam a evolução
temporal da língua, e as colunas verticais indicam os números de palavras existentes
em cada período mostrado no texto.
3.8. Objetivo: identificar referência de palavras remissivas.
Resposta com notas explicativas: a expressão “esse número” tem como
determinante o pronome demonstrativo “esse”, que, juntamente com o substantivo
“número”, recupera o valor 15.000, constante da oração anterior.
3.9. Objetivo: identificar referência de palavras remissivas.
Resposta com notas explicativas: a palavra “tudo” generaliza suas referências,
relacionadas àquilo que vem de fora e que simplifica. Numa especificação maior da
generalização, “tudo” refere-se às palavras que vêm de uma língua para outra.
3.10.Objetivo: refletir sobre informações não contidas no texto.
Resposta com notas explicativas: Embora ao final haja a ideia de que os
empréstimos são elementos que vêm de fora para simplificar o idioma, o próprio
texto diz anteriormente que os empréstimos tornam a língua mais abrangente e
rica. Os empréstimos podem também tornar a comunicação mais ágil, mais exata,
porque eles suprem a necessidade de expressão com termos mais precisos, mais
diretos.
3.11.Objetivo: distinguir fato de opinião.
Resposta com notas explicativas: embora o texto seja predominantemente
informativo, percebe-se que o enunciador apresenta uma opinião favorável aos
empréstimos na língua portuguesa. Esse assunto tornou-se polêmico nos últimos
anos no Brasil, pela quantidade de palavras, principalmente da língua inglesa, que
têm invadido nosso idioma ultimamente.
3.12.Objetivo: refletir sobre possibilidades futuras.
Resposta com notas explicativas: estima-se que o número de palavras que
se incorporam a uma língua é maior do que as que caem em desuso; esperase, portanto, que o número de palavras aumente. O fato não deve atrapalhar a
comunicação, porque os usuários do idioma estarão sempre selecionando os
vocábulos que atendem às suas necessidades, e assim a língua vai-se enriquecendo
indefinidamente.
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Aula 7 - Lista Telefônica

Esta é uma atividade que deve ser levada de uma forma bastante leve, envolvendo
brincadeiras, opiniões, desejos e gostos. E ao mesmo tempo, estaremos
trabalhando com nossas alunas e nossos alunos uma habilidade que parece ser
pouco valorizada, mas que oferece dificuldade para muitos, que é a lista em geral,
e especificamente, aqui, a lista telefônica. Os alunos devem ficar mais ou menos
livres para consultarem, trocarem ideias, opinarem etc.

Esta aula explora a apreensão de informações simples; busca de informações
localizadas; seleção de dados; relação dos dados com necessidades, gostos e
desejos, juntamente com a habilidade de buscar informações em uma lista.
Procedimentos para a condução da aula: como dissemos acima, o espírito desta
atividade é de ludismo, brincadeira, enquanto os alunos trabalham uma atividade
às vezes não tão simples assim. Sugerimos que você, professor ou professora,
deixe os alunos bem à vontade, que eles se dividam em grupos (dois ou três), e
que possam expor seus achados para a turma. Não há necessidade de se enfatizar
a produção escrita, o importante é que os eles tenham oportunidade de verbalizar
suas pesquisas.

Respostas e comentários das questões
As questões desta aula visam à habilidade de se buscar informações considerando a
organização do texto, no caso, um trecho de uma lista telefônica.
1.

As abreviações remetem a Padre, Barão, Duque, Comandante, Desembargador,
Professor, Tenente, Ministro. É interessante tecer comentários sobre profissões
pouco conhecidas, como Desembargador.

2.

A resposta aqui é bastante livre. Há bastantes telefones ligados a dedetização,
controle de pragas etc.
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3.

a) Depósito Airton e Depósito Alcione. b) Amapá e Espírito Santo.

4.

Dantas.

5.

Deby Papelaria; Dapraia Editora; Darte Serviçoes e Com de Informática.

6.

Delícias do Caju Castanhas e Doces.

7.

É uma empresa que combate animais nocivos ao ser humano. Uma praga de ratos, por
exemplo, é uma grande quantidade de ratos. Vetor é um animal que transmite de forma
ativa ou passiva um agente infeccioso, como por exemplo o mosquito da dengue.

8.

Aqui a resposta é bastante pessoal. A professora ou professor deve incentivar os
alunos e alunas e verbalizarem seus gostos em termos de comida.

9.

Aqui também a resposta é pessoal. Por exemplo, o que será “Delfa Pet Fish”? Ou “Della
Discos Diamantados”? Vamos incentivar os alunos a especularem sobre esses e outros
nomes.

10. Novamente a resposta é bastante pessoal. A professora ou professor deve incentivar
os alunos e alunas e verbalizarem seus desejos, seus sonhos de consumo, o que é
possível fazer para concretizá-los... É bom lembrar que os textos, mesmo aqueles
que parecem ter apenas informações exatas, podem servir invariavelmente para
aguçar nossos desejos, alimentar nossos sonhos. Encarar os textos apenas como
comunicações diretas empobrecem nossa relação com eles; tentemos explorar
também o intangível, o mistério que às vezes se esconde por trás das palavras.
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Aula 8 - Oração
Nesta aula você vai conhecer um tipo de oração bem moderna
para uma atividade moderníssima.

A oração é um gênero textual bastante conhecido em práticas religiosas, e
corresponde ao ato de louvar, de rogar e, sobretudo, de suplicar a Deus, aos anjos
e santos.
No entanto, a oração pode ser adotada em outras práticas que não envolvam seres
celestiais . É o caso de nos dirigirmos a um objeto qualquer quando com ele lidamos
e, na maioria das vezes, não demonstramos habilidade para seu uso. Um exemplo
muito comum, nos dias de hoje, é a falta do domínio de manuseio para algumas
funções do telefone celular. Aí, então, se somos colocados em apuro, apelamos,
verbalmente, para o próprio aparelho, como uma forma de descarga emocional –
“Por favor, meu celular, funcione. Não deixe que eu o jogue fora”. Livre-me desse
suplício, por caridade!
No texto em estudo, a “Oração do Internauta”, em um claro exemplo de
intertextualidade genérica (Koch, 2007), fez-se uma paródia à oração Pai Nosso.
Com isso, os autores da paródia se utilizaram do formato da referida oração com
a intenção de satirizar os vários impasses aos quais nos submetemos em contato
com a internet. Assim, o texto pode ser visto em duas perspectivas: uma forma de
deleite, para os usuários da net ou um modo de extravasar as emoções, em função
dos obstáculos causados durante o contato com a rede.
Sequência discursiva: injuntiva.
A sequência discursiva predominante na paródia analisada é a injunção. O texto injuntivo
caracteriza-se, principalmente, pela atitude de invocar e tem como traço linguístico as
formas verbais de caráter imperativo.
Nesta sequência, predominam o imperativo; o infinitivo modalizado pelos verbos dever
ou poder, o presente do indicativo, antecedido do pronome “você” e o futuro do presente
do indicativo.
Para que a aluna e o aluno se aproprie dessa sequência, sugere-se que a professora e
o professor reflita com as alunas e os alunos sobre a característica estrutural do gênero
oração. Para isso, o locutor utiliza-se de formas linguísticas específicas com as quais
pode explicitar ao seu interlocutor o propósito de levá-lo a praticar atos ou tomar atitudes,
e mesmo, a acolher seus desejos.
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Objetivos:
- explorar a atenção na leitura, no tocante a aspectos internos e externos ao texto;
- exercitar a habilidade de leitura de texto injuntivo, com vistas ao uso dos recursos
linguísticos requeridos para a construção de sentido desse texto;
-adquirir capacidade de distinguir característcas do gênero e da sequência discursiva
que compõe o texto em estudo.
Questões:
Na 1, por exemplo, convém que a professora e o professor explore os motivos que levam
o internauta a apelar para o satélite. Na 2, faz-se necessário solicitar aos alunos que
identifiquem os pronomes que remetem ao locutor e ao interlocutor, uma vez que, para
isso, tanto os pronomes como as formas verbais caracterizam a sequência injuntiva. É
necessário que a professora e o professor chame a atenção dos alunos para o fato de
que a estrutura do texto é um mecanismo cognitivo que pode ser usado como estratégia
para a compreensão textual. Na 3, a professora e o professor pode explorar o princípio da
interação interpessoal, naturalmente imposto pelo verbo no imperativo, que demanda a
utilização de outros elementos linguísticos para esse fim: pronomes, por exemplo. Precisa
levantar questões para que a aluna e o aluno sejam capazes, pelo seu conhecimento de
mundo, de inferir respostas cobradas pela leitura do texto, a exemplo do que exigem as
questões 4, 5, 6 e 7 da atividade.
Na questão 4, deve ser proporcionada uma discussão sobre as funções da linguagem
cumpridas no texto em estudo, observando-se a que predomina no referido texto. Na
questão 5, tem-se a oportunidade de discutir o efeito que o suporte tem do texto na
construção de sentido de um gênero textual. Na 6, cabe explorar a capacidade da
aluna e o aluno de atentar para perspectivas internas e externas inerentes ao gênero,
percebendo o funcionamento da sua sequência. Na 7, cria-se um ambiente propício para
a aluna e o aluno desenvolver sua capacidade reflexiva diante dos fenômenos sociais
por ele observados, posicionando-se criticamente, ao apresentar sua posição sobre o
tema do texto.
Conteúdo:
a) conteúdo temático: inquietação dos internautas em função da instabilidade da
rede internet.
b) conteúdo textual/linguístico: gênero textual “paródia”; intertextualidade genérica;
características da sequência discursiva injuntiva; uso do modo imperativo e seus
correlatos; uso dos pronomes pessoais e possessivos em atitudes enunciativas.
Respostas das questões:
1. b - de apelo ao sistema de satélite responsável pela transmissão de
mensagens;
2. b - uso do imperativo e de pronomes pessoais e possessivos remetendo-se para
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o locutor ou para o interlocutor;
3. a - pronomes pessoais e possessivo de 1ª pessoa do plural;
4. b - função interagir;
5. c - na bíblia; após marcar a alternativa C, explique por que a bíblia não pode ser
um suporte para a “Oração do Internauta”, em função do caráter e da função social
do livro sagrado.
6. d - banners, provedor, lan house;
7. Ao marcar a alternativa C, na questão 5, a aluna e o aluno devem explicar por
que a bíblia não pode ser um suporte para a “Oração do Internauta”, em função
do caráter e da função social do livro sagrado. Já na questão 6, a aluna e o aluno
vão ampliar seus conhecimentos de mundo sobre a net, ao perceberem os fatores
externos que intereferem na utilização desse recurso tecnológico.
Sugestão de leitura para os professores:
1. KOCH, Ingedore. Intertextualidade: diálogos possíveis. Rio de Janeiro: Cortez, 2003.
2. MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO,
Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Orgs.). Gêneros
Textuais & Ensino..Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
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Aulas 9 e 10 - Canção
Nesta aula, trazemos para você a letra de uma canção de um
compositor importante da música popular brasileira.

O gênero canção corresponde a um texto escrito em verso ou em prosa literária,
destinado ao canto. Não confundir com música, que corresponde à combinação de
sons que produz melodia, através de instrumento musical. A canção é considerada
um gênero híbrido, uma vez que se constitui pela combinação de duas linguagens:
a verbal e a musical. Como duas faces de uma mesma moeda, estas linguagens
possibilitam tanto a realização temática como estrutural do gênero, facilitando para
o leitor/ouvinte a compreensão da mensagem e do sentido do texto. A emoção
acorda e a sensibilidade é apurada quando se ouve e se reflete sobre uma bela
canção. Seja ela da esfera popular, religiosa ou erudita, cada vez que uma bela
letra é compreendida, desenvolve-se no aprendiz competências várias como
o aperfeiçoamento de sua capacidade auditiva e o bom gosto estético. Afinal, o
homem é fruto das imagens visuais e auditivas com as quais ele interage.

Sequência discursiva: injuntiva.
A sequência injuntiva, normalmente, estar associada à orientação para um comportamento
futuro. Pode manifestar-se através de orações, cujos verbos estão no modo imperativo,
conforme percebemos ao longo da canção analisada. As formas “Veja, tente, queira”
conduzem o tema da canção, e são indispensáveis à compreensão do objetivo
comunicativo do texto. Ver aula 8, no Caderno da professora e do professor.
Objetivos:
- discutir a problemática da crise existencial, sugerida no texto;
- inferir o sentido das palavras, utilizando-se do contexto, para atribuir-lhes um sentido;
- verificar contextos que proporcionam o uso do texto;
- compreender o processo criativo do gênero canção, distinguindo-o do poema;
- observar na canção em estudo o seu caráter injuntivo;
- explorar a habilidade de vivenciar a produção escrita do gênero de texto instrução
como mais um dos gêneros de natureza injuntiva.
Questões:
Na questão 1, a professora e o professor deverá discutir sobre quem, normalmente, é
mais afetado de crise existencial e quais são as causas desse infortúnio. Na 2, há um
espaço de discussão sobre o valor da perseverança na vida das pessoas. Na 3 e na 4
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cria-se uma oportunidade de se explorar os indícios contextuais para se atribuir sentido
às palavras.
Nas questões 5 – 7, com o desenvolvimento do trabalho com o canto da música analisada.
O coral vai proporcionar ao aprendiz o sentir e o interagir com o texto de maneira lúdica.
Nesse caso, há a possibilidade da interdisciplinaridade com Artesm pois, desse modo, o
aprendiz ampliará sua vivência musical.
No trabalho com o texto, a professora e o professor pode discutir características do
gênero e da sequência discursiva, indagando, inclusive, por que o conteúdo foi abordado
através de uma canção, cuja estrutura é injuntiva. Após ouvir os alunos, é interessante
que a professora e o professor lhes mostre o uso do imperativo para que se possa atingir
o propósito do texto, que é impulsionar o personagem-alvo do texto a seguir em frente.
Conteúdo:
a) conteúdo temático: A problemática da crise existencial que afeta as pessoas em
uma sociedade conturbada.
b) conteúdo textual/linguístico: - gênero textual canção; sequência discursiva injuntiva;
- uso não-literal de palavras; compreensão do sentido das palavras pelo contexto em que
elas foram usadas.
Respostas das questões:
1. b - de otimismo;
2. a - querer é poder;
3. c - porque “vai” incorpora o sentido do verbo “movimentar-se” e, assim, trata-se
de um termo que passa a ser usado como um chavão em certas ocasiões
4. Nessa questão, espera-se, por exemplo, que a aluna e o aluno copiem os versos
“Beba / pois a água viva ainda está na fonte (...)”e percebam o sentido implícito
nessa metáfora relacionada ao fato de que a esperança e o otimismo ainda fazem
parte da vida e devem ser resgatados;
5. O objetivo da questão é oportunizar à aluna e ao aluno a experiência de utilizar
textos escolhidos por eles nas diferentes situações escolares;
6. Ao cantar o texto em sala, a aluna e o aluno podem começar a ver na leitura de
poemas e canções um momento em que o prazer está atrelado à compreensão
textual;
7. A produção textual destina-se à elaboração de instruções dos passos para a
organização do coral. É uma tarefa de retextualização com o objetivo que vai
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além da sala de aula, pois pretende passar ao aprendiz o senso de organização
necessário a toda e qualquer apresentação que ficar sob sua responsabilidade.
Sugestão de leitura para os professores:
1. FERREIRA, Martins. Como usar música na sala de aula. São Paulo:Contexto, 2001.
2. DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret. Retextualização de Gêneros Escritos.Ed. Lucerna,
2007.
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Aulas 11 e 12 - Charada

A charada é um texto oral muito útil para estimular o cérebro do leitor. Permite
que ele, além de ler o texto, procure responder ao que foi solicitado por quem a
produziu. Na construção de uma charada podemos perceber os temas geradores
(política, sociedade, religião, economia, entre outras). Há uma jogo que envolve
sons das palavras, crenças, cultura, entre outras estratégias.
1.

Leia as charadas que seguem e descubra a resposta de cada uma delas:
a) Qual a diferença entre o padre e o bule?
O padre é de muita fé. O bule de pôr café.
b) Por quê o pato tem raiva do cachorro?
Por que o cachorro tem 4 patas.
c) A mulher entra no hortifruti, coloca uma alface em baixo do braço. Qual é o
nome do filme?
Alface oculta.
d) Qual é a palavra de 8 letras que, se tirarmos 4 letras, continua oito?
Biscoito.
e) Qual é o estado brasileiro que tem dez letras e nenhuma se repete?
Pernambuco.
f)

O sábio não sabia que o sabiá sabia assobiar. Quantas letras “s” tem isso?
Isso tem dois “s”.

g) Como dizer os cinco dias da semana sem falar segunda, terça, quarta, quinta e
sexta-feira?
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Ontem, anteontem, hoje, amanhã e depois de amanhã.
h) Antes, farmácia se escrevia com ph. E hoje?
A palavra hoje se escreve com H.
j)

Qual é a maior injustiça do natal?
O peru morre e a missa é do galo.

www.google.com.br
www.rio.matrix.com.br
Coleção Sabe tudo Charadas (Editora brasileira)

1.

Objetivo: Desenvolver uma discussão sobre o gênero charada. Ensinar a aluna e o
aluno a reconhecer o gênero charada.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: fonologia, ortografia, semântica, cultura
do brasileiro e português.

2.

Como você já conseguiu responder a elas, agrupe-as de acordo com as
semelhanças.
Objetivo: Aprender a estratégia discursiva do produtor do gênero charada a fim de
que ele saiba compreender os temas geradores das charadas em questão.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: fonologia, ortografia, semântica, cultura
do brasileiro e português.

3.

Agora, justifique suas escolhas.
Objetivo: Desenvolver competências discursivas na aluna e no aluno a fim de que
eles saibam argumentar seu ponto de vista.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: gênero charada.

4.

Veja que além de criar expectativa no leitor, a charada é um texto cômico. Selecione
as cinco charadas que você achou mais interessantes e explique as suas opções.
Objetivo: estudar as marcas linguísticas que provocam o riso no leitor.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: gênero charada

5.

Desta vez é você quem deve produzir. Junte-se a um colega e com base no que
aprendeu, produza cinco charadas.
Objetivo: Incentivar a produção textual em sala de aula
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos linguísticos, discursivos e
cultura do brasileiro e português.

6.

Objetivo: Trabalhar o gênero oral em sala de aula. Promover uma situação de
leitura coletiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos gramaticais, de forma e de
conteúdo.
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Aulas 13 e 14 - Piada

Assim como a charada, a piada também é um texto cômico. No entanto, o ponto
principal da piada é o seu fecho.
Leia a piada que segue:
Em pleno mercado público, em dia de feira, aproveitou-se um candidato a
vereador em sua cidade para fazer um comício de improviso. Subiu rapidamente
num caixote de madeira que ali estava e começou a soltar o verbo!
Mas, para sua surpresa, o povão que ali estava não ligou nadinha pra o que ele
falava, desprezando-o.
O político, observando o esvaziar de pessoas à sua frente, ficou vermelho de
vergonha e de raiva.
Prestando mais atenção viu que todos se foram, com exceção de um homem, que
se mantinha ali na sua frente, de braços cruzados, olhando-o fixamente.
Tal foi sua admiração pela postura do homem que se sentiu na obrigação de lhe
agradecer e, assim, lhe dirigiu a seguinte pergunta:
- Meu amigo, você merece tudo de mim! Você, sim, merece meu respeito e minha
consideração! Peça o que quiser meu rapaz que lhe darei tudo que for possível!
No que o homem responde:
...................................................................................................................................
1.
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Complete os pontinhos causando um efeito de riso ao texto.
Objetivo: Aprender as características de uma piada. Desenvolver nos alunos
competências para a produção textual de textos de humor.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estruturais do gênero piada, semânticos
e sintáticos.
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2.

Explique a sua conclusão.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Objetivo: Trabalhar a compreensão textual.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estruturais do gênero piada, semânticos
e sintáticos.

3.

Compare a sua conclusão com a abaixo exposta dada pelo autor da piada e exponha
as suas conclusões:
— Doutor, eu só quero mesmo é que você me devolva a minha caixa de
madeira promo’deu ir m’imbora c’as minhas verdura!
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Objetivo: Trabalhar a compreensão textual.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estruturais do gênero piada, semânticos
e sintáticos.

4.

Coloque um X na resposta correta.
“Subiu rapidamente num caixote de madeira que ali estava e começou a soltar o
verbo!” é uma fala do:
c. ( ) narrador da piada
Objetivo: Trabalhar a compreensão textual.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: ortografia, semântica.

5.

Considerando o contexto da piada, o que significa a expressão “soltar o verbo!”?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Objetivo: Trabalhar os elementos linguísticos importantes para a compreensão
textual.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: expressões verbais, estruturas do gênero
piada, conhecimentos semânticos e sintáticos.
Resposta: falar muito, geralmente utilizando palavras difíceis.

6.

Observe, ao longo do texto, o uso do verbo no gerúndio. Justifique o papel da
utilização desse modo verbal e o papel de sua utilização para efeito de construção
de sentido desse texto.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Objetivo: Trabalhar o uso do verbo na piada para efeito do riso.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: tempos verbais.
Resposta: o gerúndio dá uma ideia de continuidade da ação no tempo.
7.

Você acha que essa piada causa efeito de riso a qualquer leitor? Justifique a sua
resposta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Objetivo: Trabalhar gênero piada
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos da língua, cultura brasileira e
portuguesa.

8.

Tomando a piada como recurso gerador de ideias, produza outra piada envolvendo a
figura de um político, em situação de comunicação diferente do contexto vivenciado
na piada anterior.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Objetivo: Desenvolver competências de produção de gênero de humor.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: contexto de produção do texto escrito:
piada.
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Aulas 15 e 16 - Notícia Jornalística

Caro(a) colega professor(a),
Essas aulas procuram consolidar as seguintes habilidades gerais de leitura
e/ou de raciocínio lógico: apreensão de informações simples; reconhecimento de
palavras e sua sinonímia; reflexão, inferência e projeção para o futuro a partir das
informações apreendidas.
Para a condução da aula, você deverá incentivar os alunos a se interessarem
pelos textos, estabelecendo diálogos em que aspectos explorados por eles sejam
discutidos. Você deverá dar aos alunos um tempo para eles lerem o texto-base,
depois pode pedir que um ou outro leiam em voz alta. Podem ser feitos comentários
gerais sobre o texto também por você, que deve incentivar os alunos a falarem
sobre suas impressões.
Respostas e comentários dos exercícios:

1.

A alternativa correta é a B. O autor fala de um tipo de baiano; a Vila Madalena
não é um ponto de encontro de nordestinos e nem todos os nordestinos
passam por dificuldades em São Paulo. Objetivo: desenvolver habilidades de
leitura.

2.

É verdade que o texto foi escrito há 14 anos; é verdade que o assalto
aconteceu no período das férias escolares, não é verdade que a forra do
peão é caracterizada pelo excesso de bebida. É falso que trocando a palavra
forra por farra não temos problema de mudança de sentido da manchete. É
falso dizer que Renato é chamado de peão porque trabalha em uma fazenda.
Objetivo: estudar o significado da palavra peão no texto.

3.

A alternativa correta é a E. Renato não tinha que dormir no bar. A curiosidade
dessa história foi ele ter sido acordado pelas proprietárias. Foi ele quem se
serviu. Há outras marcas de tempo na narrativa. Não e nem marcam informações
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que não aconteceram no texto. Objetivo: desenvolver competências leitoras.
4.

A alternativa A está correta. É preciso haver um tempo no pretérito para que
possamos utilizar o mais que perfeito. O verbo haver não está no impessoal.
Não há uma série de marcações temporais. Há necessidade da mudança do
tempo verbal. Todos se refere a fregueses, funcionários e proprietários do
bar. Objetivo: estudar a coesão verbal.

5.

É verdade que a Vila Madalena é um dos pontos animados de São Paulo. É
verdade que na Vila Madalena há um dos pontos mais animados de São Paulo.
É verdade que o uso de Todos mostra a intenção do autor do texto de marcar
a freqüência da ida de Renato à Vila Madalena. Não há no texto afirmação de
que os bares da Vila Madalena são conhecidos pela animação deles. Não é
verdade que por sempre estar trabalhando Renato preferia ir à Vila Madalena
aos domingos. Objetivo: desenvolver compreensão leitora.

6.

A alternativa correta é a A. Ele foi direto ao freezer porque tinha fome. Ele
acordou com o barulho da porta. O texto não trata da facilidade de preparar o
frango tirado do freezer. O efeito de riso acontece justamente por ser um fato
real. Objetivo: desenvolver compreensão leitora.

7.

É verdadeiro dizer que o autor, no primeiro parágrafo, apresenta atitudes
discriminatórias quando descreve o nordestino. É falso dizer que o texto não
representa a situação da maioria dos brasileiros que vão a São Paulo em
busca de emprego. É verdade afirmar que há uma incoerência quando o autor
afirma que o pedreiro admirava a alegria dos fregueses, pois quando ele teve
acesso ao bar e estava sozinho foi direto para a cozinha. É verdade afirmar
que o pedreiro acordou na manhã de segunda-feira. Objetivo: desenvolver
compreensão leitora.
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Aulas 17 e 18 - Poesia

Caro(a) colega professor(a),
Essas aulas procuram consolidar as seguintes habilidades gerais de leitura e/ou de
raciocínio lógico: apreciação do texto poético, apreensão de informações simples;
reconhecimento de palavras e sua sinonímia; reflexão, inferência e projeção para o
futuro a partir das informações apreendidas.
Para a condução da aula, você deverá incentivar os alunos a se interessarem
pelo texto, estabelecendo diálogos em que aspectos explorados por eles sejam
discutidos. Você deverá dar aos alunos um tempo para eles lerem o texto-base,
depois pode pedir que um ou outro leiam em voz alta. Podem ser feitos comentários
gerais sobre o texto também por você, que deve incentivar os alunos a falarem
sobre suas impressões.

Comentários e respostas das questões:
1.

Objetivo: levar a aluna e o aluno a desenvolver o gosto pela leitura, a ler também
por prazer, a emocionar-se com a leitura do texto artístico, e, ao mesmo tempo, a
elaborar critérios próprios para selecionar, avaliar e criticar os textos que lê.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimento sobre o gênero poesia,
sobre aspectos linguísticos e textuais (tema, comentários, sinais gráficos, semânticos,
léxicos e sintáticos, palavras e frases temáticas, repetições, síntese, ordem das
palavras), bem como sobre aspectos contextuais.
Resposta com notas explicativas: letra b. Trata-se de uma noite atribulada,
angustiante, temerosa. Essa interpretação só é possível quando se leva em conta o
contexto em que a expressão “Que noite!”está inserida. Do contrário, corre-se o risco de
atribuir-lhe um sentido não autorizado pelo texto. Por exemplo: seria inaceitável
interpretar a expressão “Que noite!” como uma noite maravilhosa.

2.

Objetivo: distinguir linguagem denotativa e linguagem conotativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: linguagem denotativa, linguagem
figurada, coerência textual, texto e contexto, textos figurativo e temáticos.
Resposta com notas explicativas: para instigar leituras satisfatórias, as intervenções
da professora e do professor não devem perder de vista os objetivos de uma leitura
poética. Os sentidos atribuídos à palavra noite resultam de associações feitas com
outras palavras ou que a estas se opõem. Assim é que a palavra noite neste poema
pode sugerir: período de escuridão, de trevas, conflitos, guerras, mortes.
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3.

Objetivo: identificar e compreender os procedimentos artísticos utilizados num texto
literário, sobretudo os metafóricos e metonímicos.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: denotação, conotação, linguagem
figurada.
Resposta com notas explicativas: O contexto sugere que as guerras atingem
a todos: nada e ninguém escapam ao seu poder destruidor: lares, famílias, os
homens em geral, enfim, a vida dos homens, em todas as instâncias sociais, aqui
representadas metonimicamente, pelas casas, ruas e campos.

4.

Objetivo: identificar pronunciamentos presentes no texto poético.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: propriedades textuais.
Resposta com notas explicativas: Os versos: “O mundo não tem remédio.../ os
suicidas tinham razão. Expressam uma visão pessimista diante do mundo, visão
esta, muitas vezes, decorrente de um sentimento de impotência para a superação
de problemas. O desespero pode levar ao suicídio.

5.

Objetivo: distinguir linguagem denotativa e linguagem conotativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: linguagem denotativa, linguagem
figurada, coerência textual, texto e contexto, textos figurativo e temáticos.
Resposta com notas explicativas: A imagem delineada na 2ª estrofe é a aurora,
opondo-se à delineada na 1ª estrofe: a noite. Pelo contexto, a aurora é a antemanhã,
sugerindo o raiar de um novo dia, de uma nova vida, com a expulsão da treva noturna.
Passagens em que a palavra aurora está em sentido conotativo: “Aurora/Entretanto
eu te diviso, ainda tímida,” ; “Inexperiente das luzes que vais acender” / E dos bens
que repartirás com todos os homens.

6.

Objetivo: identificar referentes textuais.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estratégias de referenciação.
Resposta com notas explicativas: Denotativamente, a expressão refere-se à
aurora, claridade rósea que ilumina o céu; conotativamente, o início de uma nova
vida social, ainda nebuloso, não tão nítido.

7.

Objetivo: identificar linguagem denotativa, linguagem conotativa, procedimentos
artísticos.
Nível de proficiência: médio.
Tipo de questão: pergunta que requer resposta inferencial.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos históricos, sociais,
linguagem figurada.
Resposta com notas explicativas: a esperança, o otimismo, a certeza de um novo
mundo, de uma nova ordem social.

8.

Objetivo: compreender o texto na sua totalidade
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos históricos, sociais,
linguagem poética, procedimentos artísticos.
Resposta com notas explicativas: letra e. O texto dá a entender que o eu-lírico
posiciona-se a favor de uma formação social democrática, nega o fascismo. E,
o mais importante: acredita que por meio das revoluções que se processam as
grandes transformações sociais. Por isso diz que o derramamento de sangue é
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necessário.
9.

Resposta com notas explicativas: a solução está numa nova forma de organização
social, numa nova sociedade, numa sociedade verdadeiramente democrática.
Assim,
“ Havemos de amanhecer. O mundo
se tinge com as tintas da antemanhã,
o sangue que escorre é doce, de tão necessário
para colorir tuas pálidas faces, aurora.”

10. Resposta com notas explicativas: Permaneceria com o mesmo título, porque
ele traz uma palavra que expressa muito bem os efeitos de uma guerra: não sobra
nada, tudo se dissolve. Outros títulos poderão ser dados ao texto, desde que sejam
coerentes com as ideias principais do texto. SUGESTÃO: “Que noite! Mas havemos
de amanhecer.”
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Aulas 19 e 20 - Nota Jornalística

A nota jornalística caracteriza-se por ser um texto em que informações específicas
sobre um determinado assunto são divulgadas em diferentes suportes (jornais e
revistas ou rádio e televisão), em uma linguagem mais acessível que a linguagem
científica. Há então uma conjugação entre o discurso científico e discurso jornalístico
para que o objetivo do texto seja atingido. Neste caso, a linguagem continua objetiva
para que a função informativa ou referencial do texto se cumpra. No entanto, o
autor, mesmo situando-se como uma voz neutra no texto, apresenta informações e
elabora argumentos em uma linguagem menos científica, para que o leitor/ouvinte
possa interagir com o texto e compreender a informação ali veiculada. Normalmente,
é considerado uma notícia breve e que se destina à informação rápida.
O trabalho com este gênero textual se faz necessário por ser cada vez mais
abrangente as informações veiculadas pela mídia na formação psicossocial do
cidadão e o espaço nos jornais nem sempre é o suficiente para tanta demanda.

Sequência Discursiva: expositiva
O texto expositivo, em linhas gerais, é constituído de ideia principal e detalhes de apoio.
A ideia principal se constitui do tópico (o assunto) e do que se diz sobre o tópico de modo
mais amplo. O que restar constituirá os detalhes. Vejamos:
TÓPICO – fatores relacionados a aparelhos de ar condicionado;
O QUE SE DIZ SOBRE O TÓPICO – alguns podem fazer mal à saúde, dependendo da
maneira e dos cuidados de utilização dos referidos aparelhos;
Ideia PRINCIPAL - alguns fatores relacionados a aparelhos de ar condicionado podem
fazer mal à saúde, dependendo da maneira e dos cuidados de utilização dos referidos
aparelhos.

44

Língua Portuguesa

Objetivos:
- identificar a ideia principal do texto expositivo;
- observar como é constituída a ideia principal do texto expositivo;
- demonstrar habilidade de reconhecer as palavras-chave do texto que auxiliam na
identificação da ideia principal, e as que auxiliam na identificação dos detalhes;
- reconhecer o gênero textual e a sequência discursiva que o constitui, apontando para
as características de um e de outro;
- compreender as escolhas lexicais / vocabulário feitas pelo autor e a necessidade de
adequar a linguagem científica ao provável leitor do texto;
- adquirir habilidade de processar a retextualização de um gênero textual, ou seja,
produzir um gênero textual a partir de outro gênero.

Questões:
Sobre as questões objetivas, nossa orientação é de que a professora e o professor
busque na aluna e no aluno a justificativa para suas respostas, sempre, para que o
aprendiz se habitue a interagir, conscientemente, com os textos orais ou escritos com os
quais ele tiver contato. Na questão 1.2., será trabalhado o conceito de palavras-chave;
outros conceitos a serem bem trabalhados são os de gênero e de sequência discursiva.
O gênero nota jornalística caracteriza-se por seu caráter informativo, mas ao aprofundar
seu estudo, também é necessário que os índices de objetividade e de subjetividade do
texto sejam trabalhados. A maneira impessoal como o texto é tratado distancia autor
e leitor do texto. No entanto, a informação e os argumentos apresentados pelo autor
– no caso, um jornalista de uma revista de variedades – além de informar sobre os
cuidados exigidos em relação aos aparelhos de ar-condicionado, também induzem o
leitor a modificar o próprio comportamento em relação ao uso destes aparelhos. Será
interessante que o aprendiz perceba essa intenção implícita nos argumentos utilizados
pelo autor do texto. A primeira pista para esta intenção está no título do texto e, ao longo
do texto, ela se confirma. A sequência discursiva poderá ser analisada com a observação
dos efeitos de sentido provocado pelo uso dos verbos e pelo papel das nominalizações
no texto em estudo.
A questão sobre retextualização de texto escrito também levará a aluna e o aluno a
perceber este jogo entre o discurso científico e o discurso jornalístico. Para comprovar
suas afirmações, o autor ampara-se na declaração da alergista. Durante a atividade de
retextualização, é interessante que professor e aluno analisem como as informações
principais foram utilizadas para que os textos produzidos pela sala cumprissem seu
objetivo comunicativo. Convém consultar Retextualização de Gêneros Escritos de Regina
L. Péret Dell`Isola, Ed. Lucerna.
Conteúdo:
a) Conteúdo temático: aparelhos de ar condicionado – prejuízos à saúde e cuidados
a serem tomados.
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b) Conteúdo textual/linguístico: ideia principal em texto expositivo – em que consiste
e como identificá-la; palavras-chave – em que consistem e qual a função destas
no texto; gênero textual e sequência discursiva – nota jornalística / sequência
expositiva e as estruturas linguísticas utilizadas pelo autor para tornar o texto
acessível e confiável o texto da revista.
Respostas das questões:
1. a. Alguns fatores relacionados aos aparelhos de ar-condicionado podem fazer
mal à saúde, dependendo da maneira e dos cuidados para o uso dos referidos
aparelhos.
2. d. fatores, maneira, cuidados.
3. c. contraste térmico, baixa umidade relativa do ar, falhas no sistema.
4. c. nota jornalística.
5. a.

relato sintético de um fato, composto de apresentação de um tópico
central, de sumário do conteúdo básico e da agregação de detalhes
ao conteúdo sumarizado ou sugerido.

6. a. usuários de modo geral.
7. (Para a resposta desta questão, convém pesquisar em manual de instrução
sobre os cuidados quanto ao uso de aparelhos eletrodoméstico, a fim de se ter uma
ideia da tarefa a ser cumprida).
Sugestão de leitura para os professores:
1. BAKHTIN, Mikhail M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São
Paulo:Martins Fontes, 2003.
2. MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO,
Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Orgs.). Gêneros
Textuais & Ensino..Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
3. FIGUEIREDO, Lisette Fernandes; BONINI, Adair. Um estudo, estudo do gênero nota
jornalística a partir de exemplares publicados no Jornal do Brasil. In: CAVALCANTE,
Mônica Magalhães. Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e sequências
textuais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
4. BONINI, Adair. A noção de sequência textual na análise pragmático-textual de JeanMichel Adam. In: MEURER, J.L.; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, Désirée (orgs.). Gêneros,
teoria, métodos e debates. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
5. MOREIRA, Nadja da Costa Ribeiro. A identificação da ideia principal em textos
expositivos. Fortaleza/CE: UFC/Letras/NELM, s/d.
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Aulas 21 e 22 - Poema

O poema faz parte dos gêneros literários. Ele é constituído geralmente de estrofes
e versos. No poema O assassino era o escriba, temos pessoas e atitudes sendo
caracterizadas por elementos gramaticais, o que provoca um efeito de humor.
Esse formato discursivo sugere que você faça trabalhe com a aluna e o aluno
as partes da gramática que está contida no poema. É importante que você
aproveite para pedir uma pesquisa sobre as partes da gramática da língua
portuguesa. Seria muito bom que você dividisse a turma e estudasse em
grupo a constituição da gramática para entender onde estão as dificuldades
da turma. Não se esqueça de que o ensino produtivo deve ter o texto como
referência e o gênero como megainstrumento de ensino e aprendizagem,
como sugerem Schneuwly e Dolz (2006).
Comentários das questões:
1.

A primeira informação é verdadeira (apresentação da professora e do professor, seu
casamento, a viagem e o assassinato); a segunda é falsa porque nos não inclui o
leitor; a terceira é verdade, a quarta é falsa porque no texto não há indícios de que
esse não é único motivo da infelicidade dele; e a última informação é verdadeira
porque podemos pensar no elemento da gramática (de maneira figurativa) e em um
elemento diretamente lançado à sua cabeça.
Objetivo: estudar os efeitos do riso no poema; trabalhar a compreensão do texto.
Nível de proficiência: alto.
Tipo de questão: subjetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos da gramática e
conhecimentos sócio-culturais.

2.

O título tem um papel importante no momento da leitura. Alguns dão pistas para
que o leitor faça hipóteses que se confirmam ou não (resposta livre). Mas duas
hipóteses fortes são as de que o texto vai dar ênfase a um assassinato; que existe
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um escriba assassino. Mas na verdade o escriba assassino é o autor do texto. Ele
é tratado de escriba por conhecer tão bem a gramática e fazer tão bem as relações
com os elementos gramaticais.
Objetivo: analisar a importância do título para a compreensão do poema.
Nível de proficiência: médio.
Tipo de questão: subjetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estratégias de leitura.
3.

A primeira informação é falsa; a segunda é verdadeira; a terceira é falsa porque é a
hipérbole a figura de linguagem que representa um exagero e a última falsa porque
em nenhum momento do texto são mostradas atitudes da professora e do professor
diante de todos que o cercavam.
Objetivo: estudar os efeitos do riso no poema.
Nível de proficiência: médio.
Tipo de questão: objetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimentos gramaticais e culturais.

4.

No poema, o enunciado apresenta a professora e o professor e começa uma espécie
de narrativa que, apesar do efeito de riso, mostra uma representação negativa do
personagem principal. Ao identificar o clímax da representação negativa, o leitor
mostra conhecimentos sobre a sequência narrativa e ao justificar a resposta dada
ele mostra propriedade desse conhecimento.
Objetivo: entender a sequência narrativa e a hierarquia textual.
Nível de proficiência: médio.
Tipo de questão: subjetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: sequências predominantes do poema.

5.

Objetivo: mostrar que o produtor do texto, de maneira implícita, faz uma crítica ao
agente da alfândega.
Nível de proficiência: médio.
Tipo de questão: subjetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: implícitos do texto, linguagem conotativa
e denotativa.

6.

Objetivo: estudar a sequência argumentativa; praticar o processo de produção
textual.
Nível de proficiência: médio.
Tipo de questão: subjetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: sequências textuais, sequência
argumentativa.
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Aulas 23 e 24 - Instrução

Ao sermos interpelados sobre os textos que mais usamos no cotidiano, dificilmente
nos lembramos daqueles que utilizamos para nos orientar em casa, no trabalho ou
em qualquer outro ambiente. Frequentemente, vemo-nos às voltas com uma receita
ou com uma instrução para montar algo. No entanto, muitas vezes, utilizamos tais
textos com dificuldade por conta de nossa pouca familiaridade em compreender a
tessitura do gênero ou as relações estabelecidas entre o vocabulário e o objetivo
do texto. Preferimos, mesmo, construir algo seguindo orientações orais ou quase
sempre chamamos um especialista no assunto, para nos auxiliar na compreensão
de uma determinada instrução.
A análise de instrução leva-nos a compreendê-la como um meio para usufruir com
mais propriedade de bens e serviços oferecidos pela sociedade. Por outro lado,
tomando-se como exemplo a função básica do “origami”, que se caracteriza por
desenvolver habilidades criativas no leitor, através da utilização da linguagem verbal
e da linguagem não-verbal, cria-se uma oportunidade para se explorar, em sala de
aula, o potencial artístico da aluna e do aluno. Na verdade, o gênero instrução
sempre conduz-nos a saber fazer algo.
Sequência discursiva: injuntiva (Ver aula 8).
Objetivos:
- demonstrar o efeito prático da leitura do gênero instrução;
- avaliar o grau de atenção dos alunos em relação à leitura;
- exercitar uma experiência de leitura com texto injuntivo.
Tipos de questão: objetivas, com exceção da última.
Sobre as questões objetivas, nossa orientação é de que a professora e o professor
busque no aprendiz a justificativa para suas respostas, utilizando o conhecimento prévio
da aluna e do aluno para levá-los a perceber as particularidades do gênero em estudo.
A questão 1 trabalha a percepção do propósito comunicativo do texto, levando o aprendiz
a perceber que o gênero também se constitui em função da finalidade do texto. Ou seja,
a compreensão de um dado gênero se dará de forma mais produtiva quando a aluna e o
aluno passarem a identificar o objetivo do texto.
Na questão 2, é importante que a professora e o professor explore as diversas formas
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verbais que exercem a função injuntiva, tais como presente do indicativo precedido do
pronome você; futuro do presente do indicativo; infinitivo; infinitivo modalizado, a partir
de uma dada situação comunicativa.
Na questão 3, a professora e o professor precisa levantar questões para que a aluna e o
aluno sejam capazes, pelos seus conhecimentos de mundo, de inferir o sentido que as
palavras “montanha” e “vale” adquirem no texto.
Nas questões 4 e 5, a aluna e o aluno deverão continuar explorando seus conhecimentos
de mundo, para inferir as respostas sobre o público alvo do texto e sobre as circunstâncias
de uso do objeto explorado nele: o guardanapo dobrado na forma de passo do pato.
Nos itens 6 e 7, tem-se a oportunidade de se explorar mais uma vez a estrutura do texto
injuntivo já introduzido no item 1. Nesse momento, é preciso explorar bem a necessidade
de se distinguir o gênero instrução da sequência injuntiva, enfocando o que caracteriza
o gênero e o papel da sequência no propósito comunicativo do texto.
Conteúdo:
a) Conteúdo temático: Etiqueta à mesa.
Observação: Etiqueta à mesa é o conteúdo, de modo geral, requerido pelo texto em
estudo. Por isso mesmo outras atitudes à mesa deverão ser exploradas, bem como as
circunstâncias a serem vivenciadas.
b) Conteúdo textual / linguístico: Relações de sentido estabelecidas entre algumas
palavras do texto / indícios contextuais; formas verbais peculiares à sequência discursiva
do texto: modo imperativo; infinitivo; presente do indicativo; futuro do presente do
indicativo; infinitivo modalizado com o verbo dever; Gênero textual: instrução; / sequência
injuntiva.

Respostas das questões:
1. vivenciar uma estratégia de leitura básica para os textos injuntivos.
2. “dobrar” – modo infinitivo.
3. perspectiva externa, perspectiva interna.
4. professor de etiqueta.
5. em um jantar íntimo requintado.
6. instrução.
7. Resposta individualizada, observando-se as características próprias da instrução para
a dobra do guardanapo, tais como o propósito e o contexto em que o objeto será utilizado.
A coerência textual, desta instrução, em particular é estabelecida pela combinação da
linguagem verbal com a linguagem não-verbal. Já o ordenamento representado pelo uso
do verbo no imperativo pode ser enfocado como critério que caracteriza a sequência
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injuntiva. caracteriza a sequência injuntiva.
Sobre a instrução, como gênero de sequência injuntiva, sugere-se consultar KOCH,
Ingedore; FÁVERO, Leonor “Contribuição a uma tipologia textual”. In: LETRAS
& LETRAS, V.3. Nº1 – 1987 – Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia,
Departamento de Letras.
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Aula 25 - Fotos e Legendas

Temos aqui uma atividade que parece ser óbvia, mas apresenta dificuldades para
alguns alunos, justamente relacionadas à leitura. É preciso insistir na importância da
leitura das fotos, bem como dos textos que são associados a elas. Para a condução
da aula, sugerimos que a atividade seja feita em grupos ou em duplas. Após o
tempo definido, serão chamados os grupos para apresentarem os resultados e
fazerem comentários sobre os textos e sobre a associação feita.
As habilidades de leitura e raciocínio aqui exploradas são: selecionar, organizar,
relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas.
Habilidades específicas do campo de estudo/disciplina a serem desenvolvidas:
leituras de códigos diferentes.

Objetivos gerais: dada uma situação, apresentada em uma linguagem fotográfica,
relacioná-la com sua formulação em linguagem verbal.
As questões propõem que os alunos façam uma associação entre a linguagem fotográfica
e a linguagem verbal. Essa associação não tem que ser necessariamente direta; às vezes
o pensamento da aluna e do aluno devem dar algumas voltas para chegar à relação
foto-texto. Mais uma vez, é o momento de refletir que os signos não precisam veicular
uma conexão direta entre o significante e o significado tendo como base o referente. No
percurso entre esses três elementos, há uma viagem às vezes inesperada, o que torna
o texto algo fascinante.

Respostas e comentários das questões:
1. e. A foto sugere um paradoxo interessante: uma esfera fixa de concreto e uma
roda pronta para rodar. Pode-se relacionar a imagem às nossas idas e estadas na
vida, e até pensar na morte, a última ficada. Ou não...
2. h. Aqui novamente pode-se invocar a ideia de caminhada em meio à bruma, à
neblina, que às vezes dificulta a travessia mas, por outro lado, aguça nosso sentido
de direção.
3. g. Temos aqui um cadeado fechado em uma porta entreaberta. Que não se abra
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o cadeado para que a porta não se feche. A permanência da abertura...
4. c. A gaita abandonada sobre uma janela excita a ansiedade de que se ouça a
música, que ela abra a janela e se faça ouvir.
5. d. O poema de Drummond utiliza a imagem do carro parado para fazer uma
reflexão sobre a própria vida. Por que parou?
6. a. O tema da estrada comprida e vazia nos leva à reflexão sobre nossa própria
caminhada, nossos desejos, nossas buscas...
7. f. Sapatos velhos, sugestão de que muito já se caminhou, dúvida sobre o caminho
que ainda vem, se vem.
8. b. Uma criança em sua banheira, a foto virada em noventa graus propicia outras
sugestões, como um orelhão ou a boca de uma tuba. Basta imaginar.
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Aulas 26 e 27 - Crônicas

Dois propósitos são considerados para esta atividade. O primeiro diz respeito à
função pragmática do texto. Considerando a perspectiva da linguagem como
interação, não podemos deixar de estimular a aluna e o aluno a se engajar na leitura,
a interagir com o autor. No caso específico, tentamos promover esse engajamento,
lançando, logo no início, um convite para que ela e ele leiam e se divirtam com o
humor que permeia o discurso do autor(a).
Ao lado desse propósito maior e em função dele, apresentamos questões voltadas
para propósitos mais imediatos, que chamam a atenção da aluna e do aluno para
as relações textuais. A ideia é que, em qualquer nível que ocorra a reflexão sobre a
língua (quer abranja as relações de textualidade, quer gire em torno de problemas
do léxico e da morfossintaxe), não se perca de vista o funcionamento do discurso.
Toda reflexão deve funcionar como meio para atingir o fim, que é o desenvolvimento
da linguagem nas relações sociais.
Objetivos:
Com esta atividade, espera-se que os alunos sejam capazes de:
- interagir com o autor, atentando para os efeitos de sentido produzidos pelo texto;
- identificar informações explícitas no texto;
- inferir informações implícitas a partir das relações de sentido no texto;
- descobrir o significado de palavras, recorrendo às relações textuais;
- posicionar-se criticamente em relação ao pensamento do autor.
Respostas/comentários das questões:
1. a. Entre as duas informações há uma relação de conclusão. É importante fazer
o aluno entender a ideia expressa pela conjunção, que é de conclusão, não de
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adição. Nesse contexto, ela é uma conjunção conclusiva. Tanto é assim que pode
ser substituída por por isso ou portanto. Considerando que as conversas (por
computador) são sucintas e práticas e que, por isso, só permitem namoros curtos,
podemos inferir o significado que essas palavras têm no texto.
b. Resposta: Conversas sucintas são conversas breves; conversas práticas são
conversas voltadas para um fim.
Observação: mesmo que a aluna e o aluno não saibam verbalizar o significado das
palavras em questão, o importante é que eles percebam que tal significado está
atrelado a essa relação. Discuti-la será importante, inclusive, para que eles saibam
selecionar, nos verbetes do dicionário, o significado adequado ao contexto.
2. a. V
b. V
c. F
d. F

2.1. Respostas prováveis (considerar a possibilidade de outras passagens apontadas
pela aluna e pelo aluno também estarem corretas):
a. “(...) é cada vez maior o número de pessoas que se conhecem pela Internet e
acabam casando ou vivendo juntas uma semana depois (primeiro parágrafo)”.
b. Resposta deduzível a partir do conteúdo do primeiro ou do segundo parágrafo.
c. “No tempo das cavernas, o macho abordava a fêmea, grunhia alguma coisa e a
levava para a cama, ou para o mato” (segundo parágrafo).
d. Vale o mesmo trecho citado em C.
3. a. Discordância.
b. Como, no texto, “revolução” significa “transformação”, pode-se considerar
que “involução” está numa relação de antonímia com “revolução”.
c. De forma mais geral, lembrar a semelhança de sentido entre os cognatos e o
valor semântico dos prefixos.
4. Alternativa d.
4.1 Observações:
1. Convém discutir, nesta questão, o valor semântico das conjunções enfocadas.
Ver que a relação de contraposição, que representa o posicionamento do autor
em relação ao senso comum, é reforçada, nos itens A, B e C, pelas conjunções
embora, mas e apesar de.
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2. Embora não seja necessário enfatizar o trabalho com a gramática neste momento,
convém lembrar, quando do estudo mais diretamente voltado para a análise
linguística, a proximidade de sentido que há entre certas conjunções coordenativas e
subordinativas. No caso específico, o mas, que pertence à classe das coordenativas,
apresenta proximidade semântica com embora e apesar de, que pertencem ao
quadro das subordinativas. Atentar para o fato de que tanto as adversativas quanto
as concessivas são usadas para marcar a contraposição.
3. É importante chamar a atenção dos alunos para o fato de que o autor não usou
nenhuma dessas formas; marcou a contraposição por meio da construção o que
houve foi.

5. A possibilidade de as pessoas terem bytes como filhos, o uso do fato de alguém ter
computador, modem e provedor de linha como critério de escolha para o casamento,
a possibilidade de as pessoas se comunicarem, à mesa, por meio do computador, o
uso do celular, por falantes que estão compartilhando o mesmo ambiente, em lugar
da conversa sem mediação.eletrônica.

6. Explicação provável:
Voltar ao grunhido significa produzir uma forma de comunicação muito rudimentar,
com poucas palavras, tal qual fazia o homem das cavernas – embora usando a
mais moderna tecnologia. O homem estaria se transformando em alguém primitivo,
incapaz de interagir sem a mediação da tecnologia.

7. b. (x) demonstra preocupação com o futuro das relações humanas.

7.1. Discussão das demais alternativas:
a. O autor não se mostra indiferente ao desenvolvimento da tecnologia, uma vez
que discute o futuro da humanidade em função do uso dessa tecnologia.
c. O autor não minimiza os efeitos do computador: pelo contrário, faz humor com o
exagero de suas previsões.
d. Embora demonstre preocupação com os efeitos do uso do computador na
comunicação humana, o autor, em nenhum momento, defende o fim da tecnologia
eletrônica.

7.2. Resposta pessoal.

8.1 Sim, o texto trata do uso da tecnologia no cotidiano das famílias.
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8.2 A abordagem do cotidiano se faz de forma genérica.

Caro(a) Professor(a),
Com esta atividade, não tivemos a intenção de falar, teoricamente, do gênero
crônica. Sabemos que conceituar um gênero é algo bem mais complexo do que descrever
as características de um exemplar, ainda mais quando se trata de um gênero tão fluido
como a crônica. Daí porque levantamos apenas um questionamento sobre o gênero.
Contamos com o seu incentivo para que os alunos “entrem” no gênero, lendo outras
crônicas do próprio Luís Fernando Veríssimo e de outros autores.
Disponível em:
http://www.geocities.com/rcultural/cronicas/FVerissimo/devoltaogrunhido.html

Para conhecer outras crônicas de Luís Fernando Veríssimo consulte o site:
http://www.pensador.info/p/cronicas_de_luiz_fernando_verissimo/1/
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Aulas 28 e 29 - Editorial

A realização de uma prática de leitura em sala de aula é muito importante. Nesse
processo, duas coisas precisam estar muito claras: a professora e o professor tem
um papel fundamental, pois ele é o mediador do agir comunicativo e a sala de aula
aproxima-se de situações autênticas, mas as situações das práticas discursivas
estão no âmbito do ensino-aprendizagem da leitura, no nosso caso, onde o gênero
é um meio de comunicação e instrumento de ensino-aprendizagem (LEURQUIN
2001, 2008).
O editorial não é um gênero normalmente procurado pela aluna e pelo aluno no
jornal. Mas, saber opinar é uma necessidade do homem/mulher. Nesse sentido,
esse gênero passa a ser muito importante.
Então, a professora e o professor deve iniciar perguntando o que eles conhecem
sobre um jornal, quais os jornais que eles conhecem qual sua situação de produção.
É fundamental que eles saibam a divisão e o manuseio do leitor em função de
seus objetivos de leitura. O editorial encontra-se no primeiro caderno do jornal cujo
conteúdo expressa a opinião da empresa, da direção do jornal ou da equipe de
redação a respeito de uma questão atual e importante. Finalmente, não se pode
esquecer que o editorial é um texto opinativo e não informativo.

Objetivos:
- analisar o ponto de vista de cada editorial estudado;
- identificar e estudar marcas linguísticas típicas da construção do argumento no gênero
editorial;
- exercitar práticas de leitura, tendo como exemplo o texto de opinião.

Nível de proficiência da atividade como um todo: médio.
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Tipos de questões: objetivas e discursivas.
Orientamos a professora e o professor a buscar no aprendiz a justificativa para suas
respostas.
Conteúdo:
a) Conteúdo temático: Transportes aéreos.
b) Conteúdo textual/linguístico: relações de sentido estabelecidas entre algumas
palavras do texto, ou indícios contextuais; elementos de coesão e coerência textual;
gênero editorial.
Respostas das questões:
1. c) No primeiro parágrafo, o conectivo mas apresenta uma ideia adversativa à
anterior e também introduz o problema que será desenvolvido no segundo parágrafo
do edital.
2. Considerando a segunda coluna de acordo com a primeira, temos a seguinte
ordem: a, b, c, c, b.
3. V-F-F-V-V.
4. las está relacionada ao referente companhias.
5. Pior do que a falha humana e técnica são as causas relacionadas à incompetência,
desídia, leviandade, ganância e corrupção presentes no sistema de transporte aéreo
brasileiro.
6. Resposta pessoal.
7. Resposta pessoal.

Comentários:
A primeira questão apresenta informações diversas sobre o primeiro editorial.
Na questão seguinte pedimos que a aluna e o aluno enumerem a segunda coluna de
acordo com a primeira. Para isso, eles devem compreender o foco do editorial para
entender a construção do ponto de vista do editor.
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A terceira questão apresenta uma relação de informações. A aluna e o aluno devem
reconhecer as informações verdadeiras ou falsas. Nessa questão trabalhamos argumentos
e tempos verbais na construção do editorial.
A quarta questão trata de elementos referenciais do texto, responsáveis pela coesão e
coerência.
A quinta questão trata do ponto de vista de um dos editoriais.
A sexta e a sétima questões são discursivas. Exploram o uso da adversativa mas,
chamando atenção à utilização feita pelo editor e os conhecimentos do leitor sobre o
gênero estudado.
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Aula 30 - Propagandas/Tabela/Placas de trânsito

Nesta atividade, há uma integração muito forte entre os conteúdos de linguagem
e o conteúdo temático. Por um lado, pretende-se que seja dada muita ênfase à
combinação de diferentes códigos na produção de efeitos de sentido. Por outro
lado, espera-se que a exploração desses conteúdos ligados à área de linguagens e
códigos seja direcionada para despertar nos alunos a consciência da necessidade
de respeitar as leis do trânsito.
Esta é uma ótima oportunidade para se dar autenticidade a uma tarefa escolar.
Objetivos:
Com esta atividade, espera-se que os alunos:
- reflitam sobre a necessidade de todos observarem as normas de trânsito;
- melhorem o nível de proficiência na leitura de textos que combinam linguagem verbal
e não verbal;
- compreendam os recursos da intertextualidade;
- reconheçam elementos que tornam os textos eficazes para os objetivos que se
propõem;
- atentem para os apelos emocionais presentes em textos que combinam linguagem
verbal e não verbal.

Respostas e comentários das questões:
1.1 A possibilidade de morrer e deixar uma mulher bonita.
1.2 Sensibilizar o motorista, explorando aspectos subjetivos como a emoção, o
ciúme e o medo.
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1.3 Resposta pessoal.
1.4 Hipóteses possíveis: dados da realidade mostram que são os homens quem
mais dirigem alcoolizados; provocar no motorista a sensação de ciúme e o medo da
perda da mulher amada.
2.1 – Cruz: símbolo da morte.
2.2 – Quem não respeita os limites velocidade está sujeito à morte já representada
pela cruz formada pelas estradas.

2.3 - Velocidade máxima permitida.

Comprimento
máximo
permitido

Uso
obrigatório de
corrente

Alfândega

Carga
máxima
permitida

2.4 - Sim, porque apresentam a associação de imagens e palavras para transmitir
uma mensagem.

3-

4 - Parar sobre faixa de pedestre
PASSAGEM
SINALIZADA
DE ESCOLARES

5 - Resposta possível: as placas de regulamentação indicam as obrigações,
proibições e limitações que determinam o uso das vias. Sua violação constitui
infração do Código de Trânsito Brasileiro. As placas de advertência indicam aos
condutores os perigos que não lhes sejam perceptíveis. Suas mensagens têm
caráter de recomendação.
6 - Resposta pessoal: Espera-se que esta questão suscite uma boa discussão
acerca das medidas educativas que podem ser tomadas para diminuir os problemas
no trânsito.

Observações
1. Sugerimos que o(a) professor(a) apresente outras placas de sinalização do
trânsito como forma de ampliar os conhecimentos dos alunos e, dessa forma,
62

Língua Portuguesa

conscientizá-los de seus deveres e direitos no trânsito.
2. O(a) professor(a) poderá também solicitar que os alunos pesquisem exemplos
de placas de sinalização, como por exemplo: placas de regulamentação, placas de
advertência, placas de sinalização de obras, placas de indicação, placas educativas
etc. e produzir um painel com essas placas.
Para esta atividade sugira que os alunos visitem o site do DNIT (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes)
http://www.dnit.gov.br/menu/rodovias/placas_sinalizacao
3. Se preferir, o(a) professor(a) poderá realizar um debate sobre a Lei Seca. A
partir de dados estatísticos que mostram os índices de acidentes com mortes no
trânsito, antes e depois da aplicação da lei, discutir a necessidade de os órgãos
competentes fiscalizarem e penalizarem os infratores.
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Cara professora, caro professor,
Em suas mãos está o primeiro Caderno do Professor de
História que apresenta algumas orientações didático-metodológicas
para o uso em sala de aula dos textos que compõem a ação Primeiro,
Aprender!, promovida pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará
(SEDUC) com o objetivo de desenvolver e consolidar habilidades e
competências básicas, entre os alunos do 1º ano do Ensino Médio,
imprescindíveis ao aprendizado das matrizes curriculares próprias a
cada uma das suas disciplinas escolares.
A ação Primeiro, Aprender!, que tem como lema “Ler bem
para aprender pra valer”, surge da constatação de que a maioria
dos alunos que ingressam no Ensino Médio não possuem as
competências e habilidades necessárias ao bom desempenho na
aprendizagem dos conteúdos a eles ministrados. No que diz respeito
à disciplina de História, esse quadro se reflete mais evidentemente na
ausência de compreensão, por parte dos alunos, sobre os principais
conceitos norteadores do conhecimento da História. Com a falta de
uma capacidade de leitura fluente e crítica, os estudantes de História
costumam apreender essa ciência como um conjunto desordenado
de fatos a serem simplesmente memorizados.
As aulas abaixo comentadas são propostas como um meio de
se consolidar algumas noções básicas com as quais os estudantes
do 1º ano terão maiores condições de prosseguir nos seus estudos
posteriores, tendo maior fluência na leitura e escrita de textos históricos
e compreendendo melhor a relação entre os conhecimentos a eles
transmitidos e a sua vida cotidiana.
Com essas finalidades em vista, propomos o desenvolvimento
de uma série de competências e habilidades a serem alcançadas pela
leitura e resolução de problemas ordenados aula-a-aula e através de
três eixos temáticos.
Os três eixos temáticos referidos, cada um previsto para ser
desenvolvido em 8 (oito) h/a, serão Leitura e História, História e
Tempo e História e Sociedades, e foram pensados para, ao mesmo
tempo, despertar o interesse dos estudantes pela leitura e desenvolver
raciocínios que possibilitem a compreensão dos conceitos básicos da
história, para além da sua mera definição.
A equipe elaboradora espera estar apresentando aos
professores e alunos um material agradável, de clara compreensão,
mas que tenha também um importante papel na formação de uma
cultura escolar crítica e investigativa. Nosso objetivo terá sido
alcançado se, de alguma forma, estes textos instigarem uma maior
curiosidade dos alunos pelo conhecimento da História.
Bom trabalho!
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Aulas 1 e 2 - Ler é Conhecer o Mundo

Essas primeiras aulas procuram construir junto aos alunos alguns raciocínios
inerentes à compreensão da experiência da leitura. Não se trata apenas de ensinar
uma história da leitura, mas antes procurar fazer com que entendam a relação que
historicamente a leitura teve com o poder nas diversas sociedades. Uma atenção
especial é dada ao fato, muitas vezes esquecido, de que na maior parte da trajetória
humana a maioria das sociedades era composta por analfabetos.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:
− Conhecer e saber explicar como surgiram as primeiras formas de escrita.
− Relacionar o domínio da escrita com o aprimoramento na organização das
sociedades.
− Compreender que a criação da escrita representou uma revolução cultural
para a humanidade.
− Saber relacionar a noção de poder com a obtenção de informações que a
leitura de palavras escritas possibilita.
− Despertar a reflexão para a problemática dos analfabetos no passado e no
presente.
Algumas sugestões de orientações metodológicas:
Nesse primeiro momento é importante que a leitura e desenvolvimento dos
raciocínios não visem diretamente a memorização de conceitos. Por isso, sugerimos
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que a leitura do texto “Inventou-se a escrita... mas criou-se os analfabetos” seja feita
coletivamente e seguida de um breve debate, sugerido no próprio Caderno do Aluno,
ao final do texto. Esse momento do debate é o ideal para a consolidação das noções
centrais levantadas.
Os exercícios propostos foram deliberadamente elaborados para um nível
elementar de compreensão, indo do mais simples ao mais complexo. Mesmo assim,
exige dos alunos um exercício de escrita que, dependendo da capacidade de cada um,
pode representar um desafio. É interessante que o/a professor(a) acompanhe de perto a
resolução desses problemas, estimulando (quando for o caso) a superação do desafio.
Preste atenção na imagem da aula. Ela sugere que a formação das letras surgiu de
imagens de coisas bem concretas, através de um processo de abstração. Você poderá
chamar a atenção dos alunos para uma reflexão com ela.

Questão 1
• Objetivo: experimentar a escrita de palavras de modo criativo.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: completar lacunas em branco.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: utilização competente de adjetivos,
substantivos e verbos na elaboração de um texto de temática pré-definida.
• Resposta com notas explicativas: não há um repertório de respostas previsto.
O único critério a ser considerado é a coerência das palavras escritas no contexto
dos versos.
Questão 2
• Objetivo: imaginar situações relacionadas ao analfabetismo.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: preencher tabela.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: escrita correta de termos que expressem
a opinião do aluno quanto ao tema da aula.
• Resposta com notas explicativas: não há um repertório de respostas previsto.
O único critério a ser considerado é a coerência das respostas em relação à
coluna da tabela.
Questão 3
• Objetivo: compreender que a escrita pode gerar privilégios sociais.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de interpretar o texto e
opinar criticamente sobre o assunto.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno reconheça os privilégios
que o domínio da escrita proporcionou às sociedades.

História

69

Questão 4
• Objetivo: imaginar o processo histórico de exclusão social dos analfabetos.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimento de relações de poder
em sociedades antigas.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deve se estender na explicação de
como se dava a exclusão social dos analfabetos nas antigas sociedades, com
exemplos imaginados ou retirados do texto.
Questão 5
• Objetivo: experimentar a opinião crítica do aluno sobre o analfabetismo.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aquele do seu senso comum.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno, respondendo sim
ou não, explique coerentemente sua opinião apresentando um quadro atual da
condição social dos analfabetos.
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Aulas 3 e 4 - Ler é Praticar a Liberdade

Nesse capítulo a reflexão sugerida é acerca das possibilidades do conhecimento
que a leitura proporciona. O ponto de partida é a própria cultura escolar, da qual
todos fazemos parte. O raciocínio é conduzido para entender a importância social
e política do conhecimento da leitura, chamando atenção para as idéias de Paulo
Freire ao definir que ler uma palavra é “ler o mundo”. O objetivo específico dessas
aulas é despertar a consciência sobre a importância de ler para poder “dizer a sua
própria palavra”.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:
− Refletir sobre o papel das escolas na capacitação de crianças, jovens e adultos
para a leitura, as ciências e as artes.
− Observar a diferença social de acesso às escolas e às informações em nossa
sociedade.
− Conhecer a noção de Paulo Freire de “leitura do mundo”.
− Refletir sobre a importância do exercício do “direito da palavra”.
Algumas sugestões de orientações metodológicas:
A execução da leitura dos textos “Ler é praticar a liberdade: dicas de Paulo Freire”
e “O direito de dizer a sua própria palavra” poderá ser coletiva, em grupo ou individual,
dependendo da escolha do/a professor(a) na condução da aula. Trata-se de textos de
fácil reflexão, podendo o/a professor(a) propor um debate sobre as suas idéias e até
incorporar uma pequena biografia de Paulo Freire apresentada em box separado.
A resolução dos exercícios, por sua vez, não apresenta maiores problemas,
podendo assim ser proposto como atividade individual sem o acompanhamento direto
do/a professor(a).
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Questão 1
• Objetivo: contribuir na compreensão do texto.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: preencher lacunas em branco.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aqueles do próprio texto.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno preencha as lacunas
com as palavras TELEVISÃO, RÁDIO, INTERNET, OUTDOORS e JORNAIS.
Questão 2
• Objetivo: despertar a reflexão sobre a importância da leitura numa sociedade
desigual.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aqueles do próprio texto.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá responder com sua própria
reflexão sobre o tema sugerido.
Questão 3
• Objetivo: experimentar a escrita de palavras de modo criativo.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: completar lacunas em branco.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: utilização competente de adjetivos,
substantivos e verbos na elaboração de um texto de temática pré-definida.
• Resposta com notas explicativas: não há um repertório de respostas previsto.
O único critério a ser considerado é a coerência das palavras escritas no contexto
dos versos.
Questão 4
• Objetivo: o aluno conhecer a própria capacidade de identificar palavras sobre o
assunto tratado.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: encontrar palavras num jogo de caça-palavras.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura de palavras do repertório
temático leitura/escrita/história.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente encontrar as
palavras REALIDADE, LEITURA, LER, PALAVRA, VIDA, LIBERDADE, HISTÓRIA,
MUNDO e ESCOLA, circulando-as.
Questão 5
• Objetivo: despertar a reflexão sobre o sentido do estudo escolar.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: resposta direta.
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• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conceitos e reflexões do próprio aluno
relacionados ao assunto das aulas.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá responder com sua própria
reflexão sobre o tema sugerido.
Questão 6
• Objetivo: atentar para o conjunto de idéias contidas no texto.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de interpretar o texto e
opinar criticamente sobre o assunto.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá comunicar que passagem do
texto selecionou (não necessariamente com as mesmas palavras), apresentando
em seguida um breve comentário.
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Aulas 5 e 6 - Pela Leitura Conhecemos a História

Essas aulas têm como objetivo trabalhar a noção de registro histórico. Nossa
opção foi partir da comparação entre o conhecimento da história e a atividade da
caça, pois assim como os caçadores os que estudam a história constroem seus
conhecimentos a partir de “pistas” deixadas, ou seja, investigam. Há, portanto,
duas noções fundamentais da História que começarão a serem exploradas nessas
aulas: a noção de registro histórico (documentos e fontes) e a noção de tempo (pois
começará a se falar mais explicitamente do passado).

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:
− Compreender as afinidades da investigação histórica com a atividade da caça,
tornando o aluno capaz de identificar no que consiste essa semelhança.
− Saber que a História é uma ciência voltada ao conhecimento de sociedades,
povos e civilizações.
− Compreender e saber definir a noção de registro histórico.
− Perceber que os registros históricos permitem diferentes interpretações.
Algumas sugestões de orientações metodológicas:
Sugerimos ao professor ou à professora que, após a leitura do texto, apresente
oralmente aos alunos um exemplo de como uma obra literária pode ser lida como um
registro histórico.
Por exemplo, o livro Dom Quixote, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Além
de um ótimo livro para ser lido como passatempo, para o nosso divertimento, como
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um registro histórico é um livro precioso para se conhecer como pensavam e viviam
os espanhóis da Idade Moderna. Dom Quixote é uma história cheia de pistas sobre a
religião, a economia, a vida política e a cultura popular.
Poderá ser dito ainda que Dom Quixote é uma obra-prima da literatura espanhola,
escrita no século XVII, e que conta as histórias fantásticas dos personagens Dom Quixote
e Sancho Pança. Dom Quixote era um fidalgo que, de tanto ler velhos livros de cavalaria,
acabou enlouquecendo e acreditando que ele mesmo era um cavaleiro andante. Depois
convenceu Sancho Pança, um vizinho pobre, a ser seu fiel escudeiro e partiram então
pelo interior da Espanha, enfrentando várias aventuras engraçadíssimas.
Fica obviamente a cargo de cada professor(a) a escolha de outros exemplos.
Importante também é construir a compreensão de que todo registro histórico
permite diferentes interpretações, o que implica em fazer com que os alunos entendam
que nenhum texto antigo é um reflexo fiel do passado.
Questão 1
• Objetivo: contribuir para consolidar a compreensão da noção de registro
histórico.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: marcar as frases como verdadeiras ou falsas, seguidos de
breves comentários.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de compreensão do
conceito de registro histórico, definido a partir de diferentes discursos.
• Resposta com notas explicativas: além de responder se as frases são verdadeiras
ou falsas, o aluno deverá justificar sua resposta no caso de considerar falsa. A
expectativa é de que nas frases falsas – nesse caso, a a) e a c) – o aluno saiba
identificar em que consiste a falsidade das idéias que expressam.
Questão 2
• Objetivo: consolidar a compreensão da noção de registro histórico.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de identificar corretamente
o conceito de registro histórico.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno marque a opção c), o
que implica tanto em observar a correção daquela frase quanto em contrastá-la
com as outras frases incorretas.
Questão 3
• Objetivo: imaginar as semelhanças de historiadores e caçadores na atividade de
investigação.
• Nível de proficiência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
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• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conseguir visualizar ao menos
parcialmente a operação da investigação que o estudo da história exige.
• Resposta com notas explicativas: o aluno poderá comparar a atividade de
investigação dos caçadores e dos estudiosos da história de diferentes maneiras,
sendo a principal exigência dessa questão que a resposta deixe claro que é com
base nos registros que tanto caçadores quanto estudiosos da história investigam
o que desejam saber.
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Aulas 7 e 8 - A Literatura Popular Também é um Registro Histórico

Tendo sido desenvolvida a compreensão do conceito de registro histórico nas
aulas anteriores, procura-se nessas habilitar os alunos a reconhecer os registros
históricos na literatura popular, em particular nos folhetos de cordel. A Literatura de
Cordel é somente um exemplo de leitura que pode ser feita com o objetivo de se
conhecer melhor a história. Esse gênero foi escolhido, no entanto, porque é uma
expressão cultural muito conhecida por nossa gente e porque permite se discutir
que os registros históricos não estão apenas nos documentos oficiais, mas também
nas formas de escrever do povo comum.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:
− Reconhecer na Literatura de Cordel um registro da história.
− Saber identificar as principais características dos cordéis e dos cordelistas.
− Conhecer temas históricos explorados pela Literatura de Cordel.
− Compreender que as manifestações culturais populares também são um
registro histórico.
Algumas sugestões de orientações metodológicas:
A leitura do texto pode ser feita coletivamente, em grupo ou individualmente, da
forma como o/a professor(a) considerar mais conveniente. É interessante contribuir com
História
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os alunos para que saibam reconhecer alguns episódios históricos que surgem no texto,
como as lutas nos quilombos, proclamação da República, guerra de Canudos, revolta de
Juazeiro etc.
Convém, ao discutir a Literatura de Cordel, que o estudante compreenda que está
aprendendo não só sobre as suas características formais (seus versos curtos e rimados,
a publicação em folhetos, seu caráter popular etc.), mas também que está se habilitando
a reconhecer nos cordéis um tipo de narrativa histórica. É preciso, portanto, interpretar
criticamente aquilo que os cordelistas contam sobre o passado.
Também é interessante relacionar essa forma de interpretação crítica com a noção
de “leitura do mundo”, anteriormente desenvolvida nas aulas 3 e 4.
Enfim, caso haja tempo para isso (durante uma aula ou num momento do contraturno), sugerimos uma atividade de recriação de um cordel cuja escolha será feita
pelo/a professor(a) e o corpo de alunos, porém é conveniente que trate de alguma
temática histórica explícita. E, mesmo que essa atividade se julgue não exeqüível, é
interessante que o/a professor(a) leve à sala de aula algum exemplar de cordel para ser
demonstrado.
Questão 1
• Objetivo: contribuir com a compreensão do texto.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de reconstituir as principais
idéias do texto, identificando aquela frase que não está coerente com as idéias
do texto.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno marque a alternativa
d) por ser a única que não reproduz as teses do texto. Observe que as afirmativas
não são idênticas às frases do texto.
Questão 2
• Objetivo: contribuir com a compreensão do texto.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: completar as frases com palavras nos espaços em branco.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão das teses desenvolvidas
no texto.
• Resposta com notas explicativas: estarão corretas as respostas que reproduzirem
nos espaços em branco ou as mesmas palavras encontradas no texto (ou seja, a)
NORDESTE, b) CORDAS e PRAÇAS, c) EUROPA, e d) REGISTRO e VERSÃO) ou
palavras correspondentes, que tenham o mesmo sentido ou sejam sinônimas.
Questão 3
• Objetivo: conhecer títulos de cordéis.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: encontrar palavras num jogo de caça-palavras.
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• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura de palavras que compõem os
títulos de cordéis.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente encontrar as frases
CAMISINHA PARA TODOS, A VISITA DE SATANÁS AO BAILE FUNK, A GUERRA
DE CANUDOS, QUILOMBOS, REVOLTA DE JUAZEIRO e A SECA DO CEARÁ,
circulando-as.
Questão 4
• Objetivo: experimentar a escrita de palavras de modo criativo.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: completar lacunas em branco.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: utilização competente de adjetivos,
substantivos e verbos na elaboração de um texto de temática pré-definida.
• Resposta com notas explicativas: não há um repertório de respostas previsto.
O único critério a ser considerado é a coerência das palavras escritas no contexto
dos versos.
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Aulas 9 e 10 - Ler é perceber o tempo

Nessas aulas a reflexão é sobre as possibilidades de leitura do tempo, ontem e
hoje. O objetivo é contribuir para que o estudante perceba que os seres humanos
estão lendo o tempo quando medem a sua passagem. Ao longo da História, com
as invenções tecnológicas, novas formas de leitura do tempo foram surgindo.
No mundo de hoje moderno as pessoas seguem menos o tempo da natureza e
passam a se orientar mais pelo tempo do relógio. São reflexões importantes para
a compreensão da História.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:
− Perceber a importância de saber fazer leituras da natureza;
− Relacionar o domínio do conhecimento do tempo com a criação de novos
objetos que fazem parte da cultura;
− Compreender que a invenção do relógio representou uma revolução cultural
para nossa sociedade Ocidental.
Algumas sugestões de orientações metodológicas:
A leitura do texto poderá ser coletiva, em grupo ou individual, dependendo da
escolha do/a professor(a) na condução da aula. Trata-se de um texto de fácil reflexão,
podendo o/a professor(a) propor um debate. É importante contrapor as idéias do texto
com o box que aborda a ação dos “profetas da chuva”.
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Importante: os exercícios foram elaborados para serem respondidos em dupla ou
em grupo. É altamente recomendável que a correção seja discutida com a turma.
Se possível, apresentar à turma a música Oração ao Tempo de Caetano Veloso
para a resolução da Questão 5.
Questão 1
• Objetivo: capacidade de identificar frases sobre o assunto tratado.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: marcar verdadeiro ou falso para as frases conforme o texto.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão sobre as diferentes
leituras do tempo, relacionadas à leitura de mundo.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno responda segundo a
leitura do texto, marcando F, V, V e F de cima para baixo.
Questão 2
• Objetivo: exercitar a escrita de palavras sobre o assunto tratado.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: jogo de palavras cruzadas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: escrita de palavras do repertório
temático tempo/natureza/relógio.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá preencher as palavras
CULTURA, RELÓGIO, MECÂNICO, PONTEIRO e HORAS.
Questão 3
• Objetivo: exercitar interpretação de versos populares sobre o assunto tratado.
• Nível de proficiência: médio.
• Tipo de questão: desenho temático.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão sobre a importância social
dos “profetas da chuva”, relacionada à sua atividade como leitura da natureza.
• Resposta com notas explicativas: a partir do poema o aluno deve fazer um
desenho. Não há uma resposta prevista, mas a coerência deve ser observada.
Questão 4
• Objetivo: definir o que é a leitura da natureza feita pelos “profetas da chuva”.
• Nível de proficiência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: interpretação do texto e opinião crítica
sobre o assunto.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno se refira à inter-relação
entre a cultura popular e o conhecimento da natureza peculiar aos sertanejos.
Não há, no entanto, uma única resposta possível. A subjetividade e a coerência
darão as orientações necessárias.
Questão 5
• Objetivo: exercitar a interpretação de texto.

História

81

• Nível de proficiência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão adequada do significado
da letra da música.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno perceba que a repetição
da palavra TEMPO nos versos da música serve para dar a idéia de cadência, uma
das principais características do tempo.
Questão 6
• Objetivo: suscitar a reflexão sobre o tempo do relógio na sociedade capitalista.
• Nível de proficiência: difícil.
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: interpretação competente do texto e
identificação de uma assertiva correspondente.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá marcar a alternativa a), pois
é a única coerente com a idéia expressa no enunciado. Observar que as outras
alternativas negam as teses desenvolvidas no enunciado.
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Aulas 11 e 12 - Os vários tempos da história

Procura-se nessas aulas trabalhar com algumas unidades de tempo (dia, ano,
geração, séculos...) importantes para a compreensão dos processos históricos. Por
um lado, afirma-se que as datas não são as únicas unidades de tempo da História.
Por outro lado, procura-se observar a importância de situarmo-nos no tempo, para
não recairmos no anacronismo.
Competências e habilidades a serem desenvolvidas:
− Perceber as diferentes maneiras de se medir o tempo da História (dia, mês,
ano, geração, séculos...);
− Definir a importância de situar a História no tempo;
− Compreender a noção de anacronismo.
Algumas sugestões de orientações metodológicas:
Nestas aulas o enfoque principal são os exercícios. Portanto, a leitura do texto
poderá, sem problema, ser feita individualmente. O importante é que na situação de
aula os professores procurem estimular a discussão livre sobre as diferentes unidades
de tempo (dia, mês, ano, geração, século etc.), tentando relacionar esses “tempos da
história” com alguns exemplos ilustrativos. Perceba que o conceito de anacronismo só
aparece nos últimos exercícios, o que leva ao professor a tarefa de auxiliar os estudantes
na resolução dessas questões. É válido lembrar que, quando se fala em anacronismo,
estamos nos referindo ao erro de precisão quando se atribui características de um período
a um outro tempo.
Questão 1
• Objetivo: contribuir com a interpretação do texto, chamando a atenção para as
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passagens mais importantes.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: identificação e compreensão das
principais passagens do texto.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá relacionar as assertivas com
as alternativas apresentadas e marcar a alternativa d).
Questão 2
• Objetivo: exercitar a compreensão sobre as unidades de tempo.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: dispor em ordem as unidades de tempo
apresentadas, do mais curto ao mais longo.
• Resposta com notas explicativas: a resposta correta é a alternativa c.
Questão 3
• Objetivo: contribuir com a compreensão do tempo de uma geração.
• Nível de proficiência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: interpretação adequada da letra da
música e argumentação competente sobre o significa do tempo de uma geração.
• Resposta com notas explicativas: basta ao aluno responder coerentemente
com as características expressas na música Geração Coca-Cola.
Questão 4
• Objetivo: identificar, com exemplos concretos, acontecimentos históricos marcados
pelo ano em que aconteceram.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: preenchimento de campos.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: recurso à cultura histórica escolar do
Ensino Fundamental.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá apresentar um ano e, em
seguida, relacioná-lo a algum acontecimento histórico ocorrido naquela data.
Questão 5
• Objetivo: estimular e exercitar a pesquisa em dicionário.
• Nível de proficiência: fácil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: identificação de verbete em dicionário
e entendimento da definição de ANACRONISMO.
• Resposta com notas explicativas: aquele significado retirado diretamente do
dicionário (verbete ANACRONISMO).

84

História

Questão 6
• Objetivo: sugerir a reflexão do aluno para o significado do termo “anacronismo” e
para importância de se situar a História dentro dos períodos históricos.
• Nível de proficiência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão do conceito de
anacronismo e reflexão sobre sua importância no estudo da História.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno expresse a compreensão
do que significa “anacronismo”, e qual a importância em evitá-lo quando se estuda
a História.
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Cara professora, caro professor,
Este primeiro Caderno de Filosofia constitui-se de seis aulas que
apresentam-se de acordo com as seguintes intenções:
A aula 1 pretende apresentar uma breve compreensão da disciplina
filosofia. Nessa aula busca-se destacar qual a intenção mais profunda e o
sentido mais amplo da filosofia. Cabe destacar que aqui a filosofia é apresentada
por meio de um marco geral. Nessa aula também já se visa indicar certa
diferenciação da filosofia com outras formas de saber, diferenciação esta que
aparece de forma mais precisa na seqüência do material.
As aulas 2, 3 e 4 têm uma dupla função: apresentar as informações
essenciais sobre o surgimento da filosofia e fazer isso provocando no aluno
as reflexões sobre as quais o próprio texto fala, convidando-o a realizar,
ele mesmo, uma “experiência socrática”. Essa reflexão é característica do
surgimento da filosofia entre os gregos, a partir do papel de Sócrates diante
da linguagem cotidiana, surgimento que foi possibilitado pelo enorme uso da
linguagem permitido e provocado pela experiência da democracia grega.
Um primeiro pano de fundo desses textos é a discussão proposta por
Jean-Pierre Vernant sobre a origem da filosofia, segundo ele nos apresenta em
diversos livros. Segundo sua hipótese, o hábito intelectual do questionamento,
da reflexão, da busca de razões e justificativas nasceu na polis grega a partir
daquela experiência política caracterizada pela tomada comum da palavra,
seja nas assembléias que elaboravam as leis e tomavam as decisões políticas,
seja nos tribunais em que se discutiam e deliberavam sobre a aplicação das
leis. Outro pano de fundo é a Apologia de Sócrates, escrita por Platão, que
nos apresenta justamente a experiência socrática da conversa e do diálogo
como método de busca de saber algo sobre si mesmo. Os dois primeiros
textos objetivam apresentar a filosofia como uma interrupção do uso cotidiano
e não-reflexivo da linguagem, do conhecimento e das práticas que lhes são
correspondentes. Objetiva-se com isso justificar a necessidade de uma
linguagem específica da filosofia, uma linguagem propriamente conceitual.
Mas faremos isso sem o uso dessa linguagem técnica da filosofia, propondo
ao aluno exercícios de reflexão filosófica que o preparam para o posterior
aprendizado das idéias filosóficas.
As aulas 5 e 6 pretendem apresentar a linguagem filosófica em
contraste com outros discursos que, embora distintos do discurso filosófico,
lhes são afins pelos temas discutidos. Assim, apresentaremos a reflexão
filosófica sobre o discurso mítico e o religioso (posteriormente, no segundo
Caderno, apresentaremos a reflexão filosófica diante do discurso artístico e do
científico). Cabe-nos, portanto, mostrar a especificidade de cada um deles e,
ao mesmo tempo, o que, nessa especificidade, interessa à filosofia. Ainda nos
marcos das competências e habilidades requeridas pelo Primeiro, Aprender!,
esses textos são levemente mais complexos que os anteriores. O que exigirá,
em alguns momentos, que nos detenhamos mais sobre eles no momento de
explicá-los para nossos alunos.
Filosofia
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Esses seis textos foram concebidos para o exercício lato da leitura, o
que quer dizer: para a capacitação do aluno em ler e pensar sobre o que lê. Por
isso os textos são pequenos e as questões são muitas. Busca-se justamente
explorar as várias possibilidades de leitura de um texto, levando o aluno a
exercitar uma leitura compreensiva e questionadora de pequenas e simples
informações. A preocupação central não é o conteúdo histórico e temático da
filosofia, mas o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam
ao aluno enfrentar posteriormente, após a experiência do Primeiro, aprender!,
o ensino de filosofia, conforme as matrizes estabelecidas.
Como elementos para instigar e preparar a reflexão sobre o texto, sugerimos
ao final da apresentação de cada aula, algumas dinâmicas que podem ser
utilizadas como introdução ao conteúdo das aulas. Essas dinâmicas podem
ser substituídas por quaisquer outras se mostrem mais apropriadas
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Aulas 1 - Filosofia? O que Significa?

Esse texto deve ser compreendido por seu caráter introdutório. Ele se apresenta de
uma forma bem simples e numa linguagem igualmente simples. Ele busca destacar
de um modo geral o sentido e o significado da filosofia. Essa primeira aula busca
também apresentar os traços mais característicos do filosofar. O texto parte de uma
imagem coloquial da filosofia como visão de mundo, como filosofia de vida, no intuito
de conduzir os alunos a uma percepção da filosofia que ultrapasse essa imagem,
mas que resgate dela o que é próprio do saber filosófico. Nesse sentido, o texto
recorre à concepção usual da filosofia como amor à sabedoria e tematiza o que
é essa sabedoria objeto de reflexão filosófica. Portanto, o objetivo aqui é mostrar
que a filosofia tem como objeto de sua reflexão a própria sabedoria, o saber como
exercício do pensamento, o saber que é buscado por ele mesmo simplesmente.
Indicamos como um material de apoio a essa aula o livro Um Convite a Filosofia, de
Marilena Chauí, em especial a Unidade I (A filosofia). Esta obra pode ser encontrada
na íntegra por intermédio do seguinte endereço eletrônico: http://www.cfh.ufsc.
br/~wfil/convite.pdf. Sugerimos também, o Mundo de Sofia de Jostein Gaarder.
Essas indicações aparecem como possível material de consulta, a partir das quais
o professor pode enriquecer a aula. Todavia, o professor pode, de acordo com seu
julgamento e possibilidades, se apropriar de outras fontes de consulta, dispensando
se for o caso, o uso destas indicadas. O professor pode ainda nessa lição, se achar
conveniente, fazer referências a diversas áreas da filosofia (ética, política, estética,
metafísica, lógica...) e mostrar como elas se relacionam em comum com esse amor
a sabedoria.
Dinâmica para AULA 1
Antes de iniciar a leitura do texto, o professor pode escrever no quadro a palavra
SABEDORIA. Em seguida, pede aos alunos que se sentirem a vontade que falem
sobre o que essa palavra lhes traz à lembrança: “Do que vocês lembram quando
vêem essa palavra? Em seguida Inicia-se a leitura, que pode ser coletiva, individual
em silêncio etc. Terminada a leitura solicita-se que eles novamente pensem sobre a
palavra SABEDORIA agora por meio da pergunta: O que ela quer dizer no texto?”,
passando logo mais para a resolução das questões.
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Comentários sobre as questões:
Questão 1
A dificuldade da resolução desta questão reside apenas no encontrar as palavras.
Questão fácil que visa simplesmente à memorização/identificação das palavraschave da lição.
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Questão 2
De resolução igualmente fácil, essa questão visa tão somente à articulação das
palavras encontradas na idéia fundamental do texto. O aluno deverá distinguir entre
a FILOSOFIA como VISÃO DE MUNDO e como SABEDORIA.
Questão 3
Resposta correta é a letra C. Exige-se uma compreensão geral do texto. Tem por
objetivo destacar que a filosofia como forma de saber aparece distinta de outras
formas de saber, as quais serão tratadas nesse material por meio de outras lições
(conhecimento comum, religioso, artístico, científico, mítico etc.) e no material de
outras disciplinas (ciências naturais como física, química e biologia por exemplo).
Questões 4
Todas os itens são verdadeiros. O objetivo desta questão é reforçar o sentido e o
significado de filosofia apresentado pelo texto. Os itens se apresentam numa relação
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complementar, começando por identificar a filosofia com o ato de questionar e com
a busca pelo fundamento e pela razão das coisas. Em seguida destaca-se o caráter
racional da filosofia que manifesta-se por meio do exercício do pensamento na
elaboração de explicação sobre as coisas. Por fim, identifica-se a atitude de amor
à sabedoria, enquanto aspecto característico da filosofia com a constante atividade
humana de busca pelo conhecimento.
Questão 5
Atividade que deve ser realizada em grupo, apresenta-se por meio de itens
subjetivos nos quais se deve verificar se há concordância das respostas com o
sentido mais geral do que pede a pergunta. No item a. espera-se que os alunos
indiquem situações nas quais se apresentaram expressões, frases, pequenas
narrativas, falas cotidianas etc, que segundo sua percepção manifestam uma
determinada visão de mundo, sabedoria de vida. Para este item é interessante
observar o glossário que aparece logo após o texto base. Já no item b, o que
se espera é que os alunos apresentem situações nas quais se podem perceber
explicações caracterizadas pelo exercício do pensamento, explicações que buscam
apresentar um fundamento racional, expor o porquê de algo. Neste item, portanto,
espera-se que os alunos compreendam o sentido dado pelo texto à filosofia como
busca pelo saber. Finalmente, no item c, espera-se que os alunos destaquem as
principais diferenças entre as duas formas de se pensar filosofia apresentadas no
texto. Este item, de certa forma, é o momento no qual os alunos justificarão os itens
anteriores. O professor pode reforçar aos alunos que na resolução deste item eles
apresentem, o confronto das características de cada uma das formas de pensar a
filosofia trabalhadas nos itens anteriores. As diferenças apresentadas pelos alunos
devem ter por base a leitura do texto.
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Aula 2 - Um Cara Conversador

Este texto apresenta Sócrates e sua experiência dialogal. A intenção é antes
de tudo mostrar como as perguntas simples formuladas por Sócrates (por que,
como, com que fim) são a base de uma postura intelectual sobre o que fazemos e
o como vivemos, e que exige de cada um a busca de compreensão. O meio dessa
compreensão é a reflexão, o diálogo de cada um consigo mesmo e com o outro. O
meio dessa reflexão é a linguagem. Desse modo, a filosofia é apresenta como uma
forma de logos (linguagem, pensamento), ao lado e em distinção do logos cotidiano.
O que o distingue é justamente a busca por razões, por justificativas. É desse
modo que a experiência socrática realizava a interrupção da experiência cotidiana,
relacionando os temas da vida comum (como a virtudes e os conhecimentos) às
questões metafísicas (o que é a virtude? O que é a ciência? O que é a justiça?).
A partir daí, nos hiper-textos sobre o significado das palavras “ágora” e
“atenienses” e, principalmente, nas questões que seguem o texto, o Caderno do
Aluno busca relacionar a postura socrática à experiência política grega. Sobre essa
relação, indicamos o livro de Jean-Pierre Vernant, As origens do pensamento grego
(Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil S.A., 1989), particularmente o Capítulo IV
dessa obra.
Dinâmica para AULA 2
O professor pode iniciar a aula explicando aos alunos que vai começar um
novo texto de filosofia. Pergunte a eles: “Do que vocês acham que vai falar esse
texto de hoje?”. Em seguida, fale que o texto trata de Espanto, Filosofia e Cotidiano.
Por isso, você pode perguntar aos seus alunos: “Quem passou por uma situação de
espanto? Como foi essa situação? Qual o sentimento que essa situação despertou?
[mesmo respostas que associem espanto a SUSTO podem ser aproveitadas, se as
relacionarmos com SURPRESA/INESPERADO, e, depois, tentando ligar espanto
à admiração].
Comentários sobre as questões
Questões 1
O objetivo dessas palavras cruzadas é chamar a atenção das quatro palavras
que presidirão as questões seguintes: sábio, ágora, conversa, Atenas. A sábio,
relacionaremos o sentido socrático de sabedoria; a ágora, a experiência política
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grega centrada na palavra; a conversa, a experiência socrática do diálogo, do
perguntar e responder (reflexão e dialética); a Atenas, a simples informação histórica
da experiência socrática e política grega (trata-se de dar aos assuntos tratados uma
referência espacial e temporal, que os tornem menos abstratos).
Questão 2
Com a resposta correta no item c), busca-se tematizar a relação histórica entre
a experiência filosófica de Sócrates, com a qual nasceu a própria filosofia, e a
experiência não-filosófica do debate político. Além disso, insistindo que a experiência
política ateniense e a experiência filosófica socrática têm uma mesma base comum
no exercício da palavra e do debate, indica-se também a dimensão prática (política
e ética) da reflexão filosófica centrada no diálogo e na reflexão. É uma questão de
dificuldade média, que busca desenvolver a habilidade de síntese (compreensão da
idéia-central) e de reconhecimento em múltipla escolha. Pede-se que se justifique
a resposta.
Questão 3
Também de fácil resolução, é uma atividade baseada na técnica do cloze, com o
objetivo de fixação de categorias (filosofia, conhecimento, espanto, pensamento e
cotidiano) e de exercício de elaboração de um outro texto com o mesmo conteúdo
daquele que foi lido. Nesse sentido, prepara o aluno para as duas questões seguintes
de construção escrita de resposta. Além disso, aponta uma primeira definição de
filosofia.
Questão 4
Esse exercício tem por propósito levar ao aluno a inferir e fixar algumas idéias básicas
do texto. Essas mesmas idéias básicas serão necessárias para o desenvolvimento
das questões escritas. Nível fácil de resolução, busca desenvolver a habilidade de
síntese de idéias-chave. No entanto, pede-se que o aluno justifique sua resposta,
o que exigirá um maior esforço de reflexão. Apenas o item 3.3 tem como resposta
Não, os demais SIM.
Questão 5
Retomada da questão anterior. A questão tem por propósito obter dos alunos uma
resposta que indique oposição socrática entre o saber-fazer irrefletido e o saber
que conhece e apresenta suas razões. No texto isto está indicado na seguinte
passagem: “Sócrates descobriu nessas conversas que eles não eram sábios.
Sabiam fazer coisas, mas não sabiam o porquê do que faziam e nem mesmo o
que faziam. Para Sócrates saber era saber o que, o porquê e o como uma coisa é
aquilo que se diz dela”. Nível médio de resolução, busca desenvolver a habilidade
de expressão escrita.
Questão 6
Retomada da Questão 4. Tendo por objetivo o mesmo que o da questão anterior,
Filosofia
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ela ainda possibilita um exercício lingüístico, no qual os alunos podem desenvolver
o seu vocabulário e também a capacidade reflexiva e dissertativa com base numa
proposição filosófica. Nível difícil de resolução, busca desenvolver a habilidade de
expressão escrita.
SUGESTÃO DE TAREFA PARA CASA
Prezado Professor,
Se o(a) senhor(a) julgar conveniente, poderia passar a seguinte atividade
extra-classe: O texto fala de um lugar onde Sócrates costumava andar. Neste
lugar ele encontrava pessoas, com quem ele conversava. Este lugar ficava
numa famosa cidade grega. Tendo como base as informações contidas no
texto, tentem imaginar e descrever este lugar: que pessoas vocês acham que
passavam por lá, como vocês imaginam que seria fisicamente este lugar, do
que as pessoas falavam etc.
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Aula 3 - Espanto, Filosofia e Vida Cotidiana

Mais uma vez, a tematização dessa aula é o surgimento da filosofia. Dessa
vez, porém, não no seu aspecto histórico (a experiência socrática no solo da
experiência política grega). Agora introduzimos um novo elemento categorial: a vida
cotidiana. A tese aqui é que a filosofia nasce da vida cotidiana, ao separar-se dela,
ao isolar dela algumas questões que nascem nela mesma, mas que, para serem
pensadas, devemos fazê-lo de um modo distinto do que usualmente caracteriza a
vida cotidiana. O pensamento cotidiano é pragmático, no sentido de buscar uma
resposta imediata às necessidades do dia-a-dia; para tanto, ele não precisa refletir
sobre essas ações num nível de generalidade e universalidade, mas, ao contrário,
apóia-se apenas no espontaneísmo e no hábito, já vivido e “testado” na própria
cotidianidade. O pensamento filosófico, assim como todo pensamento conceitual,
nasce da interrupção da vida cotidiana e da elevação dos temas da vida cotidiana
a um pensamento generalizador. Era isso que Sócrates expressava ao perguntar
não por exemplos ou imagens de coisas belas, mas, sim, sobre “o que é a beleza”.
Portanto, o tema dessa aula é a interrupção da vida cotidiana como condição do
pensamento filosófico-conceitual. Trata-se também de justificar a interrupção e
a elevação generalizadora, como meios necessários para que a vida possa ser
pensada e, quem sabe, retificada. Essa dimensão prática (ética e política) da
reflexão filosófica não é o tema central do texto, contudo aparece indicada na forma
de questão ao final das atividades (Questão 6).
Para leitura sobre a relação entre vida cotidiana e filosofia, sugerimos o texto
“Estrutura da vida cotidiana”, em Heller, Agnes. O cotidiano e a história. 3. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
Dinâmica para AULA 3
O professor pode iniciar a aula explicando aos alunos que vai começar um novo
texto de filosofia. Pergunte a eles: “Do que vocês acham que vai falar esse texto
de hoje?”. Em seguida, fale que o texto trata de Espanto, Filosofia e Cotidiano. Por
isso, você pode perguntar aos seus alunos: “Quem passou por uma situação de
espanto? Como foi essa situação? Qual o sentimento que essa situação despertou?
[mesmo respostas que associem espanto a SUSTO podem ser aproveitadas, se as
relacionarmos com SURPRESA/INESPERADO, e, depois, tentando ligar espanto
à admiração].
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Comentários sobre as questões
Orientação geral O texto deve ser lido por um ou mais alunos, com o
acompanhamento silencioso de todos, num grande círculo na sala de aula. Depois,
o professor deve dividir os alunos em grupos de três alunos (nunca quatro, quando
isso se fizer necessário é mais produtivo constituir duas duplas).
Questões 1
Trata-se mais uma vez de, através do jogo, isolar as palavras-chave e geradoras das
questões seguintes. É um exercício de leitura e escrita simples, de fácil resolução.
Questões 2
Apenas a terceira proposição é falsa. Embora seja verdade que só nos espantamos
com o que não conhecemos, toda a idéia do texto é falar da necessidade de nos
espantarmos com o que nos parece conhecido. Neste exercício, os alunos são
conduzidos a, de modos distintos, isolar uma única e mesma idéia: a da necessidade
do espanto, isto é, do distanciamento crítico e reflexivo do que nos é próximo e
familiar. Trata-se da crítica do óbvio e da empatia. De pequena dificuldade, busca
também desenvolver a habilidade de reconhecimento de conteúdos.
Questões 3
Também de fácil resolução, é uma atividade baseada na técnica do cloze, com
o objetivo de fixação de categorias (filosofia, conhecimento, espanto, pensar e
cotidiano) e de exercício de elaboração de um outro texto com o mesmo conteúdo
daquele que foi lido. Nesse sentido, prepara o aluno pra as duas questões seguintes
de construção escrita de resposta. Além disso, aponta uma primeira definição de
filosofia.
Questões 4
Primeira questão escrita dessa aula, de nível médio de dificuldade. Busca
desenvolver a habilidade de expressão escrita de um conteúdo que foi exposto no
texto e exercitado nas questões anteriores de reconhecimento e identificação. Do
ponto de vista do conteúdo, espera-se que o aluno articule uma resposta que aponte
a filosofia como originada da interrupção do pensamento irrefletido da cotidianidade
e que, em conseqüência, se caracteriza pela reflexão e pela elevação ao nível da
generalidade. Espera-se também que o aluno perceba a especificidade do que
significa pensar, enquanto atividade não-cotidiana num nível de generalidade e
universalidade.
Questão 5
Trata-se de uma questão difícil. O aluno deverá mostrar que compreendeu o texto. E
é capaz de expressar essa compressão por meio de exemplos. O professor poderá
(quem sabe deverá) auxiliar o aluno mostrando exemplos dessas situações. Por
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exemplo: Quando aquela garota ou aquele garoto passa, sorri, fala, isso “mexe”
comigo. Posso refletir e me descobrir apaixonado? (exemplo fraco, mas que pode
servir como uma primeira aproximação); Em uma prova (de português, mas pode
ser de outras matérias) vocês já conseguiram descobrir o significado de palavras
que antes vocês não conseguiam? (exemplo superior ao anterior)? Vocês já se
perguntaram sobre o modo pelo qual as coisas são como são? Se Deus existe?
Por que devemos (se é que devemos) fazer o bem e não o mal? E então, o que é
o bem?
Questão 6
Do mesmo modo que a anterior, trata-se de uma questão que busca desenvolver
a competência de escrita. De difícil resolução, ela aponta também para algo não
tematizado explicitamente no texto, que é o retorno prático à vida cotidiana das
conseqüências do pensamento, das reflexões e perguntas feitas sobre os assuntos
do dia-a-dia. Como dito na apresentação desta aula, queremos aí apontar a dimensão
prática (ética e política) da reflexão filosófica. Se o professor considerar necessário,
deverá insistir na leitura iconográfica do diagrama, particularmente da seta à direita,
que, conforme o enunciado da questão, sugere este retorno das perguntas à vida
cotidiana. A palavra cotidiana está grafada inteiramente em maiúsculas para chamar
a atenção para a centralidade da vida cotidiana, como solo de onde partem e para
onde retornam as reflexões filosóficas.
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Aula 4 - O Ato de Refletir

Diferentes dos dois textos anteriores (textos 2 e 3, que pretenderam tematizar
o surgimento da filosofia na sua experiência dialogal e na interrupção da vida
cotidiana), ele oferece uma possibilidade de pensarmos positivamente (e não mais
como um discurso diferente ou como interrupção) a atividade filosófica: filosofar
é buscar através da reflexão, da inteligência, respostas para perguntas sobre o
sentido das coisas.
Menos que uma definição (sempre problemática ao longo da história da
filosofia), o texto quer mostrar a especificidade da experiência do filosofar. Filosofar
exige o uso da inteligência enquanto inteligente, ou seja, a atividade do pensamento
enquanto pensamento e não enquanto mediado pelas sensações...
Trata-se de um texto um pouco mais complexo que os anteriores. Por
isso, sugere-se menos exercícios (eles mesmos levemente mais complexos) e
(especialmente em relação ao último parágrafo) que se esteja um pouco mais atento
com relação à compreensão dos alunos. Nesse sentido, as dinâmicas sugeridas
abaixo podem ser bastante úteis.
Para um aprofundamento do assunto sugerimos a leitura dos diálogos Fédon
ou Mênon de Platão.
Dinâmica para AULA 4
O professor pode falar para os seus alunos que hoje eles vão conhecer um
texto sobre o Ato de Refletir. Você pode perguntar aos seus alunos: “De onde vem
a palavra refletir? O que ela significa? Quem pode dar um exemplo sobre o ato
de refletir? Quando a gente fala em refletir sobre algum assunto, o que isso quer
dizer?”. Escreva as respostas no quadro e aproveite-as para dizer a idéia geral do
texto. Em seguida, convide os alunos para lerem o texto.
Uma outra dinâmica possível (um pouco mais demorada): prepare uma
pequena caixa colocando dentro dela (ao fundo) um pequeno espelho voltado para
cima, de forma que ao abrir a caixa aparece refletida dentro dela a imagem de
quem abri-la. Antes de iniciar a leitura do texto forme um círculo e diga aos alunos
que a aula iniciará de forma diferente. Escolha uma pessoa para que receba e abra
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a caixa e sem falar nada, passe para a pessoa ao lado. Quando todos estiverem
recebido e aberto a caixa, solicite que quem quiser comente sobre como se sentiu
ao ver seu rosto refletido. Por fim, introduza o texto dizendo que a aula falará sobre
um outro tipo de reflexão.
Comentários das questões
Questões 1, 2, 3 e 4
Com essas questões deseja-se mais uma vez identificar idéias centrais de diferentes
modos. Contudo, pede-se que as palavras centrais não sejam identificadas
isoladamente, mas com as idéias que elas expressam. Assim, na Questão 1, pedese que as palavras-chaves sejam associadas às idéias que elas expressam no
texto. Assim, teremos na coluna da esquerda, a seguinte seqüência de cima para
baixo: [3], [4], [1] e [2]. Na Questão 2, essas frases deverão ser reescritas; agora,
no entanto, na ordem como as idéias expressas por elas aparecem no texto: Do
espanto nasce a pergunta pelo porquê; As palavras são um modo de conhecer;
Reflexão (como fenômeno físico) é o retorno de partículas ou ondas; e Reflexão
(atividade do pensamento) é o diálogo da nossa inteligência consigo mesma.
Essas questões não possuem nenhuma dificuldade particular, pelo contrário, são
dadas várias pistas: por exemplo, só existe uma palavra no plural (as palavras),
que, portanto, deve necessariamente corresponder a SÃO um modo de conhecer.
A intenção é tornar necessário o retorno ao texto, para identificar não uma palavra,
mas uma idéia.
Na Questão 3, temos mais uma atividade baseada na técnica do cloze. Dessa vez,
sem a apresentação de palavras que auxiliem (de modo imediato) a resolução da
atividade. Embora o texto esteja levemente modificado, as palavras que preenchem
corretamente os espaços estão no texto original. E temos, assim, a seqüência:
respostas; sentido; reflexão; palavras; reflexão; pensamento; inteligência;
verdadeiramente.
A Questão 4 busca, igualmente, recapitular as idéias centrais. Embora não seja
exigido, espera-se que o aluno não mais tenha necessidade de recorrer ao texto
para a resolução da questão (pois ele já deve ter identificado as idéias centrais).
Temos aqui a seqüência: V, V, F e V. Pede-se a justificativa para as respostas
assinaladas.
Questão 5
Trata-se de uma questão difícil. O aluno deverá mostrar que compreendeu o texto. E
é capaz de expressar essa compressão por meio de exemplos. O professor poderá
(quem sabe deverá) auxiliar o aluno mostrando exemplos dessas situações. Por
exemplo: Quando aquela garota ou aquele garoto passa, sorri, fala, isso “mexe”
comigo. Posso refletir e me descobrir apaixonado? (exemplo fraco, mas que pode
servir como uma primeira aproximação); Em uma prova (de português, mas pode ser
de outras matérias) vocês já conseguiram descobrir o significado de palavras que
vocês não conseguiam? (exemplo superior ao anterior)? Vocês já se perguntaram
sobre o modo pelo qual as coisas são como são? Se Deus existe? Por que devemos
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(se é que devemos) fazer o bem e não o mal? E então, o que é o bem?
Questão 6
A dificuldade dessa questão está na associação de idéias a uma imagem. Questão
subjetiva (livre uso da imaginação) em que se deve observar se as respostas
seguem um raciocínio lógico.
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Aula 5 - É Mito?

O
que é mito?

Nessa aula, o texto principal é antecedido por um outro texto na forma de
quadrinhos. Esses quadrinhos visam justamente pensar a linguagem mítica presente
na vida cotidiana. A partir desse primeiro texto, já se indica uma característica do
mito como associado à fantasia, imaginação, irrealidade. Essas características
conformam as definições de mito, que são em seguida apresentadas na forma de
verbetes.
A intenção do conjunto de textos dessa lição é trazer aos alunos a
compreensão das primeiras diferenças entre consciência mítica e consciência
filosófica. Primeiro, apresentam-se essas diferenças considerando-as como formas
distintas da exposição da experiência humana. Em seguida, estas diferenças são
postas no âmbito das conseqüências políticas delas advindas. Fazer entender que
a ruptura, que no passado deu origem ao pensamento filosófico, é semelhante à
crítica na atualidade aos preconceitos étnicos-econômicos, crenças e religiões é
também um dos objetivos desse texto. Pretende-se com este texto desenvolver
uma compreensão na qual o mito não aparece resumido a uma forma lingüística,
mas a uma concepção de mundo que significa e dá sentido, ainda hoje, a muitas
de nossas práticas.
Dinâmica para a AULA 5
A leitura coletiva dos quadrinhos pode ser utilizada como uma atividade introdutória
a esta aula. Feita a leitura, o professor pede os alunos que apresentem outras
situações semelhantes, nas quais se pode dizer que o mito está presente.
Apresentadas outras situações, o professor pergunta aos alunos: Por que essas
situações são apresentadas como míticas? Se pensarmos com base nessas
situações, o que caracteriza o Mito? Em seguida, dá-se início a leitura individual do
texto principal.
Comentários das questões
Filosofia
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Questão 1
Questão subjetiva e de difícil resolução. O trecho citado é retirado de: Hesíodo.
Teogonia: a origem dos deuses. São Paulo: Iluminuras, 2001. Não se pede aqui que
os alunos façam uma análise da mitologia grega, mas que a partir das informações
presente no texto, eles (utilizando-se da imaginação) possam propor algumas
funções aos deuses primordiais. Assim, Terra deve ser associada a amplos seios
devido à fertilidade; mas porque Caos viria antes de todos? Deixemos que nossos
alunos respondam. No entanto, você pode explicar antes da leitura da passagem,
quem são esses deuses primordiais: são divindades anteriores aos deuses
olímpicos (Zeus, Hera, Ares, Afrodite, Atena...); são divindades que estruturam o
universo: CAOS, TERRA, TÁRTARO e EROS. O primeiro deus a surgir é CAOS
(ausência de ordem, de estabilidade, de razão de ser), depois TERRA (a segurança
e estabilidade do solo, que tudo faz nascer, tudo faz vir à luz), depois TÁRTARO
(o abismo sem fim; uma anti-terra, que tudo esconde da luz – esse nome será
utilizado depois pelos cristãos como uma das denominações do Inferno) e, por fim,
EROS (o deus do amor primitivo, ou seja, ligado à reprodução, à conjugação de
dois para gerar um outro). Mais informações podem ser consultadas na Wikipédia
(www.pt.wikipedia.org)
Questão 2
Questão de múltipla escolha. Trata de uma caracterização do Mito a partir da
exposição de três afirmativas falsas. Nível fácil.
Questão 3
Primeira questão dissertativa, requer dos alunos uma reflexão sobre a realidade,
na busca de, com base nela, identificar algumas práticas sociais que correspondam
a uma forma de manifestação da consciência mítica. Tem ainda por intuito levar
os alunos a pensarem na influência da tradição, e da postura mítica diante do
mundo, em suas próprias práticas e pensamentos sobre as coisas. É uma questão
subjetiva. Sugerimos ao professor que, posteriormente, apresente aos alunos,
alguns exemplos e, se for possível, realizar uma breve discussão. Nível médio de
dificuldade.
Obs: Sugere-se que as questões 4 e 5 sejam feitas em grupo de três pessoas.
Questão 4
Essa é uma questão que exige um pouco mais de reflexão dos alunos. Tendo
por resposta certa A filosofia, espera-se ainda que os alunos apresentem
argumentações que justifiquem essa resposta. Das argumentações esperadas,
destacam-se a caracterização da filosofia como interrupção do cotidiano, como
atitude crítica etc. Nível médio de dificuldade.
Questão 5
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Nessa questão os alunos devem apresentar a distinção entre mito e filosofia com
base no próprio texto dessa lição e também nos textos das lições anteriores. O que
se espera é que os alunos possam destacar os aspectos que caracterizam cada uma
dessas formas de saber. Das considerações esperadas, podem ser destacadas: o
caráter imagético do mito, a credulidade do mito (fundamento de sua determinação
como verdade) fundada na tradição, a caracterização do mito como narrativa; a
caracterização da filosofia como questionamento, a interrupção crítica como base
da reflexão filosófica, e a razão como fundamento do conhecimento filosófico. Além
desses aspectos, outros poderão ser apresentados pelo professor. Nível difícil.
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Aula 6 - A Religião e o Sagrado na Experiência Humana
Esse texto procura apresentar a construção do
conceito de religião distante dos próprios preconceitos
religiosos, assim como o entendimento de uma estrutura
característica às práticas religiosas que é fundada na
consciência de uma separação entre vida histórica
desprovida de graça, portanto, profana e o reino de Deus,
mundo sagrado. O texto ainda destaca a diferenciação
fundamental entre religião e filosofia, a partir da
diferenciação entre dogma e razão. Apresenta-se também
ao final do texto um glossário, cujo uso é fundamental
para o entendimento desse texto.
Dinâmica para AULA 6
Sugerimos ao professor que ao início da aula os alunos leiam, escutem,
e pensem um pouco sobre a música My Sweet Lord de George Harrison. A
apresentação dessa música deve ser, de preferência, em inglês, pois, somente nela,
o coro não é deturpado. É uma boa sugestão para uma atividade interdisciplinar com
a disciplina de Inglês, caso seja possível. O ideal é que seja reservada uma parte
inicial da aula para essa atividade. Antes de apresentar a música, é interessante
que o professor faça o seguinte comentário: Um ano após a morte do guitarrista
George Harrison, integrante da famosa banda de rock The Beatles, um grande
show comemorativo é feito em sua homenagem. A culminância do espetáculo está
na música My sweet Lort. (a tradução da letra encontra-se no caderno do aluno).
Após a apresentação da música, podem ser lançadas as seguintes questões
aos alunos, deixando que, quem quiser, apresentem seus comentários: Que tipo de
linguagem e idéia transmite a música? Fazendo atenção aos coros que estão, na
letra, entre parênteses. Como poderíamos pensar a intenção do autor em substituir
repentinamente o seu conteúdo do coro?
OBS: na dificuldade de aquisição dessa música, sugere-se que o professor
utilize uma outra música que tenha uma linguagem religiosa, de preferência
conhecida pelos alunos. O importante é que, neste caso, o professor tente
providenciar uma cópia da letra para os alunos para que eles possam acompanhar
melhor a música.
Comentários das questões
Questão 1
Questão de verdadeiro ou falso tem como objetivo reafirmar alguns conceitos
centrais ao texto. A seqüência das respostas é V, V, F, V, F. A resolução desta
questão pressupõe apenas uma compreensão do primeiro capítulo. É uma questão
relativamente fácil.
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Questão 2
Essa questão tem por objetivo a chamada da atenção dos alunos para algumas
palavras-chave contidas no texto. Essas palavras apresentam-se destacadas logo
após o enunciado da questão. Em seguida, apresenta-se um texto com algumas
lacunas que devem ser preenchidas com as palavras-chave. O que se espera é
que os alunos preencham corretamente os espaços, sabendo que cada um deles
só pode ser preenchido por uma única palavra. A seqüência correta é a seguinte:
ligação – normas – sagrado –humano – religião. Nível relativamente fácil de
dificuldade.
Questão 3
Primeira questão dissertativa. Nela, é solicitado aos alunos que exemplifiquem,
com base em suas experiências, alguns exemplos de dogmas religiosos tendo por
referência o próprio conceito de dogma destacado no enunciado da questão. Essa
questão tem por intuito fazer com que os alunos apreendam com base nas suas
próprias realidades as formas de expressão dos dogmas religiosos que são bastante
diversificadas. Por ser uma questão subjetiva, não há uma resposta propriamente
correta. O que se sugere ao professor, é a pesquisa antecipada de determinados
dogmas mais fortemente presentes na sua cidade e região, com base nas religiões
presentes nelas, no intuito de apresentá-los posteriormente aos alunos. Nível médio
de dificuldade.
Questão 4
Sugere-se que a partir desse exercício os alunos continuem a atividade em um grupo
de três. Essa é uma questão que complementa a anterior. É interessante que cada
aluno primeiramente pense sobre a resposta dada na questão 3 e depois discuta
com os colegas essas respostas. Se na questão anterior esperou-se dos alunos
a identificação dos dogmas em suas realidades, espera-se que nessa questão 4
os alunos possam pensar sobre as influências desses dogmas nas suas relações,
nas suas práticas e nas relações e práticas das outras pessoas. Questão subjetiva.
Nível médio de dificuldade.
Questão 5
Questão de fácil resolução que pretende contrastar as principais diferenças entre
religião e filosofia. A resposta correta obedecerá a sequência: 1,1,2,2,1,1 e 2.
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Aula 01 - A Origem do Teatro
Teatro, instrumento que inventa o homem ao representá-lo e que
faz da existência uma criação contínua.
(Jean Duvignaud)

Objetivos: - Trabalhar com a linguagem do teatro no espaço educativo;
- Identificar noções históricas e características do teatro

D i c a s ...
Cara professora, caro professor
Inicie a aula com uma dinâmica de sensibilização. Utilizando técnicas bem simples.
Segue sugestões de técnicas utilizadas numa primeira fase, seguindo em linhas gerais
as indicações de Stanislavski. Veja alguns exemplos:
* Exercício sensorial:
O ator (aluno) ingere uma colher de mel, a seguir de sal, depois, de açúcar.
Seguidamente terá que recordar os gostos e manifestar fisicamente todas as reações
que acompanham a ingestão desses ingredientes.
Não se trata de fazer mímica – cara feia para o sal, rosto angelical para o mel e açúcar,
mas sim de sentir novamente as mesmas sensações, de memória. O
mesmo se pode fazer com os cheiros.
* Exercício de memória:
Solicitar a alguns alunos que relatem todas as suas ações desde a noite anterior em
todos os pormenores. É interessante este exercício quando dois ou mais alunos têm
participado do mesmo evento: uma festa, um jogo de futebol, etc. O grupo compara
os dois relatos e procura entender o porquê das divergências.

Experimentando 1
Objetivos: - Promover o diálogo com a história do teatro;
- Explorar as habilidades de compreensão textual;
Respostas 1: GRÉCIA - REPRESENTAÇÃO - DANÇAS SOBREVIVÊNCIA - TEATRO - RITUALISTICO.
Respostas 2: GRÉCIA - DIONISIO - DITIRAMBO - COMÉDIA THEATRON

110

G
A
X
A
T
C
S
Z
A
Z

M
R
A
B
E
U
E
X
S
X

R
S
E
R
A
I
R
P
D
M

V
E
M
C
D
D
V
O
F
N

U
B
I
E
I
B
R
I
G
B

J
U
F
N
T
A
E
U
T
V

U
C
E
I
I
N
U
Y
H
C

O
D
H
C
R
U
O
C
E
X

P
I
K
A
A
F
A
O
A
Z

Ç
O
L
S
M
E
V
M
T
Ç

D
N
Ç
F
B
G
N
E
R
L

X
I
V
Y
O
R
C
D
O
K

R
S
S
R
I
E
X
I
N
J

E
I
T
B
N
S
Z
A
J
H

O
O
V
N
O
A
P
R
K
G

Respostas 3: ALEGRIA - DÚVIDA – TRISTEZA - MEDO
Respostas 4:

a. ( X )

d. ( X )

D i c a s ...
Professor (a),
O texto aborda o Teatro de Sombras,
uma arte milenar, muito apreciada até os
dias atuais pela cultura do oriente (China,
Tailândia). São espécies de fantoches
que através de um jogo de luz e sombra
projetam-se imagens e contam histórias.
Você pode realizar a leitura do texto sobre
fotos.sapo.pt/acribeiro/pic/0022rp7z
teatro de sombras sentado no chão, formando
um grande círculo com os alunos. Você realiza a leitura do mini texto em voz alta,
como se estivesse contando uma história para eles. Após a leitura faça breves
comentários sobre as informações assimiladas.

Experimentando 2
Objetivo: - Promover o conhecimento sobre princípios técnicos e aspectos
que caracterizam a linguagem do teatro de sombras.

Resposta: Essa atividade pode ser desmembrada em algumas aulas.
Você pode levar livros, contos para a sala de aula (como a sugestão de
Câmara Cascudo) ou quaisquer outros materiais. O importante é manter
os alunos estimulados para a produção e apresentação do teatro de
sombras.
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Experimentando3
Objetivo: - Perceber o envolvimento e interação do aluno com o
assunto.
Resposta: Resposta pessoal, de acordo com os níveis de interpretação
do aluno

Experimentando 4
Objetivos: - Usar o teatro como instrumento de socialização;
- Explorar a participação coletiva e a vivência lúdica do
conteúdo.

Dicas...
Professor (a),
Convide seus alunos para preparar (todos juntos) uma dramatização na sala de
aula. A partir de uma cena do cotidiano, extraída de uma matéria do jornal. Você
deve levar o recorte da matéria, que deverá ser curta e adequada ao nível dos
alunos, para a sala.
Exercícios de observação são muito importantes para criarmos personagens nas
peças de teatro. Os atores sabem que as expressões faciais, os gestos e a postura
do corpo transmitem imediatamente os sentimentos e estados de espírito dos
personagens. No exercido de interpretação com os alunos é importante destacar
estas orientações.
Segue indicações de sites e referências bibliográficas
www.rodadas.net
www.suapesquisa.com/musicacultura/teatro
www.historianet.com.br
COLL, César & TEBEROSKY, Ana. Aprendendo arte; conteúdos essenciais para o Ensino
Fundamental: São Paulo: Ática, 2OOO
PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo:
Editora Perspectiva, 1999.

Esperamos que você
tenha gostado da proposta desta aula de teatro:
A Arte de Representar.
“... O teatro pode nos ajudar a construir o futuro ao invés de mansamente, esperarmos por ele.”
Augusto Boal

Até a próxima!
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Aula 02 - Elementos do Teatro
Objetivos:
- Possibilitar a integração grupal;
- Aprofundar o conhecimento sobre o teatro;
- Identificar os principais elementos da tríade essencial.

Sugerimos um aquecimento antes da leitura do texto. É simples, divertido e ao
mesmo tempo, trabalha com a expressão dos gestos e com os movimentos:
o Os alunos em pé na sala. Pedir para andarem em várias direções. Depois em
vários ritmos: correr, andar em câmara lenta, engatinhar, etc.
Em seguida inicie o seguinte Jogo Teatral: Completar o espaço vazio.
o Dois alunos (atores) frente a frente. Um deles se mexerá e o outro completará
o espaço vazio: se um recuar a mão, o outro avançará a sua; se um puser a barriga
para fora, o outro a porá para dentro; se um se encolher, o outro se agigantará.
Veja outras dicas no livro: Jogos para atores e não atores do Augusto Boal.
Agora, em circulo, e sentados no chão (opcional), realize a leitura do texto. Se
achar necessário estabeleça uma retrospectiva do texto anterior.

Experimentando1
Objetivos: - Oportunizar a compreensão textual;
- Perceber a relação do texto dramático com o cotidiano.
Respostas: a) Atores b) Figurino c) Trilha sonora

D i c a s ...

d) Cenário.

Ser ou não ser, eis a questão.

Indagar os alunos sobre o conhecimento da frase: Ser ou
não ser, eis a questão.
A frase faz parte da peça “Hamlet”, de Shakespeare onde o
Príncipe Hamlet olha uma caveira e diz “ser ou não ser, eis
a questão”, indagando a si próprio quanto à condição que
deveria seguir ou a escolha a tomar. Podemos tirar proveito
deste expediente filosófico. Quando se indaga “ser ou não
ser” atribui-se a este pensamento as barreiras que terá de
enfrentar para se alcançar determinado objetivo.

bp0.blogger.com/.../
Efy3BXYIr_0/s400/hamlet.jpg
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Experimentando2
Objetivos: - Sintetizar a leitura textual.
- Citar as características do Teatro Grego.
Resposta 1 : Romeu e Julieta, Hamlet ou Sonho de uma Noite de Verão.
Resposta 2 - palavras cruzadas: Representar - Interpretar – Teatro –
Público – Texto – Ator – Drama – Romeu.
Resposta 3 : Texto – Ator – Público.
Resposta 4: Inferência do aluno, seguindo o raciocínio do significado de
cada gênero teatral.

Experimentando3
Objetivos: - Posicionar-se criticamente.
- Possibilitar a expressão criativa.
Resposta: Intervenção criativa do aluno, seguindo interpretação do trecho
da peça teatral.

Sabendo mais...
SOBRE A HISTÓRIA DAS MÁSCARAS
Pré-história
Usar uma máscara, significa deixar de lado uma personalidade cotidiana para
assumir as qualidades do ser que ela representa. Esta descoberta deve-se ao
homem primitivo e ficou gravada nas paredes das cavernas da Idade da Pedra.
O mais antigo registro do uso de máscara que se tem notícia foi deixado nas
paredes da caverna de Lascaux, na França, mostrando caçadores mascarados
com cabeças de animais. Era uma forma de o homem adquirir as forças destes
animais e assim garantir o sucesso da caça.
No Teatro
Na arte de representar, as máscaras foram largamente aproveitadas. Os gregos
foram os primeiros a usar máscaras no teatro. Tanto é que a palavra hipócrita vem
do grego: hypokrités, que significa ator, ou seja, a pessoa que tem várias faces
por causa do uso constante de máscaras. Não se buscava apenas a aparência e
a expressividade, mas também o recurso técnico de ampliar a voz do ator, como
se fosse um megafone, para pudesse ouvir por todo o anfiteatro. Isto era possível
graças a uma abertura exagerada dos lábios da máscara ou com a colocação de
lâminas de metal no seu interior, próximo à boca. Também era utilizada pelos atores
para representarem papéis femininos, na época às mulheres não atuavam.
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“Criar é tão difícil ou tão fácil como viver.
E é do mesmo modo necessário”.
Fayga Ostrower1
Cara Professora e Caro Professor,
Mais uma vez, esperamos que você tenha gostado das
propostas desta
segunda aula de teatro. Desejamos bom trabalho!
www.galeriadegravura.com.br/imagens/faygafoto.jpg

1Fayga Ostrower (Lodz, 1920 — Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2001) foi uma
renomada artista plástica brasileira nascida na Polônia. Atuou como gravadora, pintora,
desenhista, ilustradora, teórica da arte e professora. Alguns de seus livros sobre arte
e criação artística:
“Criatividade e Processos de Criação”. Rio de Janeiro: Editora Vozes
“Universos da Arte”. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1983.
“Acasos e Criação Artística”. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990.
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Aula 03 - O Teatro no Brasil
Objetivos: - Promover o envolvimento do aluno com o universo do
Teatro;
- Ampliar a consciência corporal; Saber usar o corpo
conforme suas capacidades físicas e particularidades.
- Levar o aluno a familiarizar-se com uma das formas de
representação: Esquete.
Cara professora, caro professor,

Que tal continuarmos com os exercícios corporais?
o
Divida os alunos em dois grupos. Um grupo
recebe um papel contendo nele uma situação
cotidiana para ser interpretado corporalmente por
todos do grupo. O outro grupo vai tentar adivinhar
que situação aquele grupo está expressando. Inverta
os papéis e outra situação com o outro grupo.
Realize a leitura do texto, escolhendo antes duas alunas para a leitura do esquete. Propondo
que cada uma encontre a expressão exata do tema que está sendo abordado. E fiquem
livres para criar os personagens. O restante da turma segue uma leitura silenciosa.

Experimentando 1
Objetivos: - Identificar a origem do Teatro no Brasil;

- Expressar de forma critica sua compreensão sobre o
Teatro.
Resposta:

a) Esquete;
b) Sobre as primeira manifestações cênicas no Brasil;
c) Marina e Natália. São estudantes;
d) Sobre a escolha da faculdade;
e) Numa Lan House. Marina diz a Nátalia que não quer as aulas de
teatro no colégio;
f) O teatro começou mesmo com a intenção de “educar”, domesticar os
nossos índios... Empurrar os costumes dos brancos.
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D i c a s ...
Teatro no Brasil
O teatro no Brasil surgiu no século XVI, tendo como motivo a propagação da fé
religiosa. Dentre uns poucos autores, destacou-se o padre José de Anchieta, que
escreveu alguns autos (antiga composição teatral) que visavam a catequização
dos indígenas, bem como a integração entre portugueses, índios e espanhóis.
Um hiato de dois séculos separa a atividade teatral jesuítica da continuidade e
desenvolvimento do teatro no Brasil. Isso porque, durante os séculos XVII e XVIII,
o país esteve envolvido com seu processo de colonização e em batalhas de defesa
de território. Foi a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808,
que trouxe inegável progresso para o teatro, consolidado pela independência, em
1822.
O ator João Caetanos formou, em 1833, uma companhia brasileira. Seu nome está
vinculado a dois acontecimentos fundamentais da história da dramaturgia nacional:
a estréia, em 1838, da peça Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, de autoria de
Gonçalves Magalhães, a primeira tragédia escrita por um brasileiro e a única de
assunto nacional; e, em 1838, a estréia da peça O Juiz de Paz na Roça, de autoria
de Martins Pena, chamado na época de o “Molière brasileiro”, que abriu o filão da
comédia de costumes, o gênero mais característico da tradição cênica brasileira.
Gonçalves Magalhães, em 1867, introduziu no Brasil a influência romântica, que
iria nortear escritores, poetas e dramaturgos. Gonçalves Dias (poeta romântico)
é um dos mais representativos autores dessa época, e sua peça Leonor de
Mendonça teve altos méritos, sendo até hoje representada. Alguns romancistas,
como Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, e poetas
como Álvares de Azevedo e Castro de Alves, também escreveram peças teatrais
no século XIX.

Experimentando 2
Objetivos: - Ampliar a compreensão do texto;
- Possibilitar a análise textual.

Resposta 1: surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil sua
colônia e com os Jesuítas, com o intuito de catequizar os índios.
Resposta 2: Padre Anchieta.
Resposta 3: Representação gráfica individual.
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Experimentando 3
Objetivo: - Explorar a capacidade de compreensão e interpretação do
aluno sobre o texto.
Respostas 1: F – V – F – V
Respostas 2: 4 – 3 – 1 – 2

Experimentando 4
Objetivo: - Refletir sobre o teatro e suas possibilidades cênicas.
Resposta 1: Pessoal de acordo com a compreensão do texto lido. O aluno
pode relatar níveis de compreensão literais ou ainda adicionar inferências,
idéias e conclusões próprias a respeito das idéias absorvidas.

D i c a s ...
Monte uma peça (ou várias), escolhendo um
texto interessante escrita por um dramaturgo
ou a partir de uma criação coletiva. E distribua
as diferentes tarefas: a cenografia, a música,
a iluminação, a publicidade, etc. É um rico
trabalho em equipe, além de ser muito divertido,
necessita de tempo, esforço e boa vontade.
Apresente na escola e/ou na rua da cidade sobre
diversas formas: teatro de bonecos, mímicas,
Improvisações, musicais, comédia, etc.
Surpresas, alegrias, problemas, mistérios, aventuras são ingredientes que nos
rodeiam. E debater é sempre um treino da expressão oral e corporal, habilidades
importantíssimas no mundo de hoje. Por isso além dos exercícios de compreensão
e análise, este material vem propondo atividades complementares que tratam
especificamente da linguagem do Teatro. O pensar teatro, é pensar no homem.
Bom Trabalho!
“Não sois máquinas! Homens é o que sois!”
Charles Chaplin
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Aula 04 - Gêneros teatrais na contemporaneidade
O teatro que não está dentro de nada, mas serve-se de todas as
linguagens: gesto, sons, palavras, fogo, gritos, encontra-se exatamente no
ponto em que o espírito tem necessidade de uma linguagem para produzir as suas
manifestações.”
Antonin Artaud

Objetivos: - Desenvolver o enriquecimento pessoal no aluno fundado
na sensibilidade, no conhecimento e capacidade de reflexão
sobre a dramaturgia, a estética e o papel social do teatro.

D i c a s ...
Cara professora, caro professor
Vamos seguir com os Jogos Teatrais com o objetivo de
harmonizar o corpo e os sentidos. Na batalha do corpo
contra o mundo, os sentidos sofrem, e começamos a
sentir muito pouco daquilo que tocamos, a escutar
muito pouco daquilo que ouvimos, a ver muito pouco
daquilo que olhamos.
Antes de iniciar os exercícios, pedir aos alunos para espreguiçar o corpo em pé.
Devem fazer os movimentos naturais de se espreguiçar na cama ao acordar.
o
Pede-se que façam um círculo com a mão direita, grande ou pequeno,
como puderem, é fácil, e todo mundo faz. Pede-se, depois que façam uma cruz
com a mão esquerda: é ainda mais fácil todos conseguem. Pede-se, então que
façam as duas coisas ao mesmo tempo. É quase impossível. Em um grupo
de 30 pessoas, ás vezes uma consegue.
Quaisquer figuras diferentes para
cada mão também servirão, além do circulo e da cruz.
o

Façam a seguir exercícios de relaxamento e a leitura do texto.

Experimentando 1
Objetivos - Proporcionar ao aluno uma reflexão crítica sobre a atividade
teatral, possibilitando o confronto de significados e a criação de novos
sentidos.
Resposta 1:
a) Tragédia.
b) As duas peças falam dos questionamentos existenciais do ser humano.
Em épocas distintas (diferentes),os personagens se assemelham nas
dúvidas, medos, anseios etc.
Arte

119

c) Inferência Pessoal. Observar se a resposta dada pelo aluno tem
correspondências com as discussões abordadas em sala de aula.
Respostas 2:
a) Augusto Boal
c) Ariano Suassuna

b) Nelson Rodrigues
d) Dias Gomes

Experimentando 2
Objetivos - Explorar a compreensão textual.
Respostas 1:

a) ( X )

b) ( X )

d) ( X )

Resposta 2: Pessoal - Observar se a resposta tem correspondências
com as discussões abordadas em sala de aula, referentes ao gênero
teatral; tema abordado; época da cena; contexto social etc.

Experimentando 4
Objetivos - Propiciar ao aluno o conhecimento das manifestações
culturais locais e sua repercussão nacional.
Cena da peça Babel, de Ricardo
Guilherme: leitura radical do mito
bíblico (Foto: Divulgação)

- Possibilitar uma reflexão crítica sobre o papel do teatro.

Resposta 1: ( X ) Ricardo Guilherme
Resposta 2: As respostas desta atividade são estritamente pessoais,
possibilitando a inferência e o exercício da análise critica.
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D i c a s ...
Contribuição Estrangeira para o TEATRO BRASILEIRO
www2.uol.com.br

Na década de 40 alguns atores europeus refugiam-se
no Brasil. Entre eles, estão o ucraniano Eugênio Kusnet,
ator e professor que terá importância crucial ao introduzir
com todo o rigor o método Stanislavski; e o polonês
Zbigniew Ziembinski.
O trabalho de Ziembinski em ‘’Vestido de noiva’’( foto ),
de Nelson Rodrigues, encenada em 1943, transforma o papel do diretor de teatro
no Brasil. Até então não se conhecia a figura do diretor como responsável pela
linha estética do espetáculo, ele era apenas um ensaiador.
Também destaca - se o alemão Bertolt Brecht e o Francês Molière, como contribuintes
no cenário do teatro brasileiro. Vale à pena pesquisar mais sobre estes nomes.
Pesquise ou crie roteiros com seus alunos dos mais variados gêneros e formas
teatrais: auto – cordel – drama- esquete – tragédia – comédia – teatro de bonecos
Montem um grupo teatral. A finalidade é o desenvolvimento pessoal, atribuindo
consciência do uso da imaginação na interpretação e improvisação. Habilitando o
aluno para melhor rendimento de seus potenciais pessoais.
(www.recantodasletras.uol.com.br/roteiros).
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Aula 04 - O Corpo Que Dança
“Tudo dança hospedado numa casa em mudança”
Paulo Leminski

denunciacoimbra2.wordpress.com

Objetivos: - Perceber o corpo como instrumento de comunicação.
- Conhecer informações históricas sobre a dança.
- Perceber a dança como forma de expressão.

D i c a s ...
Professor,
Para realizar a leitura do texto o corpo e a Dança realize as seguintes etapas:
- Divida os alunos em grupos (três componentes por grupo).
- Cada grupo terá 10 minutos para realizar a leitura do texto e possivelmente,
fazer comentários no grupo sobre entendimentos do texto lido.
- Entregue para cada grupo um parágrafo do texto escrito em um pedaço de
papel (prepare esse material anteriormente).
- Cada grupo terá 1 minuto para interpretar o parágrafo do texto e dizer para
todos da sala.
- Ao final, o professor faz breves comentários sobre o texto de forma geral.

Experimentando 1
Objetivos: - Descobrir as palavras que faltam no texto.
- Estimular a busca de compreensão e sentido do texto lido.
Resposta - Experimentando 1
Seguindo a ordem das palavras solicitadas no texto:
Movimentos – corpo – espontânea – comunicação – individuais – Valsa
– teatral – balé - sentimentos – feliz..
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Sabendo mais...
Objetivos: - Obter mais informações sobre aspectos da dança.
- Incentivar a leitura como fonte de descobertas.
Professor,
Essa sugestão de criar uma coreografia foi direcionada ao aluno para que ele
execute em outros horários disponíveis além dos 50 minutos de aula. Porém, você
também poderá realizar essa atividade como uma experiência pessoal, como
também realizar juntamente aos alunos, orientando-os em cada etapa.
Solte o seu corpo e sua capacidade criativa!!

Experimentando 2
Objetivo: Verificar o entendimento literal sobre o texto.
Resposta - Experimentando 2 :
Item c) – Dançar é comunicar-se com o mundo.

Experimentando 3
Objetivos: - Explorar o universo do aluno sobre o tema trabalhado.
- Incentivar a ação da escrita na formulação de idéias sobre
o texto.
Resposta item 3:
Verificar se a frase construída pelo aluno corresponde às informações
trabalhadas no texto O Corpo e a Dança.

Experimentando 4
Objetivos: - Explorar a capacidade de compreensão e síntese do
aluno sobre o texto.
- Estimular a produção motora e artística do aluno através
do desenho.
Resposta - Experimentando 4: Por se tratar de uma atividade de
“livre” expressão, há muitas possibilidades de representações gráficas.
É importante permitir que os alunos soltem a imaginação! Tenha em
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sala várias revista e tesouras para viabilizar as escolhas dos alunos por
colagens nessa atividade.
A SALA DE AULA VIRA UM INTERESSANTE LABORATÓRIO DE
IDÉIAS!

D i c a s ...
Professor (a),

Na execução da atividade de desenho, Experimentando 4, circule pela sala e veja cada
aluno produzindo.
Ao final da atividade, solicite que eles exponham os seus desenhos para apreciação do
grupo.
Incentive todas as atividades artísticas!
Elas ajudam no desenvolvimento da sensibilidade e da criação!

Chegamos ao final do trabalho de hoje!! Vimos mais uma
vez o quanto a Arte nos arrebata e nos sensibiliza!!
Até o próximo encontro!
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Aula 06 - Elementos da Dança

“Dançarinos são os poetas do gesto.”
(George Balanchine)

Objetivos: - Conhecer elementos básicos que compõem a dança.
- Explorar características de danças populares e folclóricas.
- Reconhecer a vitalidade da expressão corporal.

D i c a s ...
Professor, para realizar a leitura do texto Conhecendo a Dança, veja as
seguintes etapas:
- Você deve, previamente, selecionar do texto algumas palavras - chave como
por exemplo: movimento – som – corpo...
- Coloque as palavras na lousa e ao lado de uma cada uma delas, escreva uma
ação. Exemplo:
MOVIMENTO = BATER PALMAS 3 VEZES
- Inicie a leitura sozinha ou diretamente com os alunos em voz alta. Cada vez
que forem pronunciadas as palavras selecionadas na lousa, os alunos fazem as
respectivas ações descritas.
Essa sugestão pode tornar a leitura do texto bem dinâmica e divertida!

Experimentando 1
Objetivo: - Estimular a busca de compreensão e sentido do texto lido.
Resposta Experimentando 1:
Opções corretas: números 3 e 4.
Arte
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D i c a s ...
No quadro Sabendo Mais... temos informações sobre os rituais de dança na
comunidade indígena.
Ao ler o texto com os alunos, pergunte simultaneamente, o que eles entendem do
que acabou de ser lido.
Ao final da leitura, pergunte o quê os alunos sabem sobre a cultura indígena.
Peça aos alunos para imaginar quais as semelhanças e as diferenças entre a
dança indígena e a dança dos demais povos brasileiros.

Experimentando 2
Objetivos:- Identificar palavras do texto no contexto semântico.
- Ampliar o vocabulário.
- Verificar níveis de compreensão do texto lido.
Resposta – Experimentando 2: Seguindo a ordem das palavras
referentes aos espaços em branco:
Cultura – intérpretes – improvisação – corpo – movimento – espaço –
som.

Experimentando 3
Objetivos:- Explorar a interpretação do texto.
- Construir análise comparativa sobre idéias do texto.
Resposta Experimentando 3: V – V – F - F

Experimentando 4
Objetivos: - Explorar a experiência prática sobre assuntos
contidos no texto.
- Estimular a produção motora e artística através da
dança.
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D i c a s ...
Professor,
Na execução da atividade Experimentando 4, os alunos ficam livres pela sala e
bem descontraídos. Você pode fazer um prévio relaxamento com eles:
- Andar pela sala devagar e respirando tranqüilamente.
- Parar de pé e mexer a cabeça de um lado para o outro, bem devagar.
- Soltar braços e pernas balançando-os.
- Fechar os olhos e respirar, pensando coisas boas.
Em seguida, coloca-se uma música e solicite que cada um crie
movimentos com o corpo baseado no princípio de improvisação trabalhado no
texto.
Ao término da atividade, sentar em círculo para ouvir comentários da turma sobre
a experiência da atividade realizada.

Querido professor,
Um ótimo trabalho e boas energias para você!
Até a próxima!

Arte

127

Sociologia

Cara educadora, caro educador,
Estamos colocando à sua disposição o caderno 1 das aulas de sociologia
do projeto “Primeiro, Aprender!” .
Ao elaborarmos a proposta pedagógica para trabalhar a disciplina de
sociologia no ensino médio levamos em conta, além dos objetivos específicos
do projeto Primeiro, Aprender!, o debate histórico acerca dos objetivos da
inclusão dessa disciplina nos currículos escolares, bem como algumas
reflexões contidas no texto do PCN-Sociologia-2005. Afinal, para que
Sociologia na escola? Que contribuições essa disciplina daria à formação
dos jovens brasileiros? “Ajudar a formar uma consciência crítica” ou “educar
para a cidadania” são as respostas mais corriqueiras a essas questões e
poderíamos nos conformar com elas se nos bastasse repetir clichês. No
entanto, é importante refletir sobre os significados dessas afirmações. O
que é consciência crítica? Ser crítico é desejar cidadania? Como e em que
medida a sociologia pode contribuir para sermos críticos?
Pensamos a sociologia como disciplina que, antes de tudo, auxiliará os
jovens do ensino médio na desnaturalização e problematização da realidade
social que os cerca. Desnaturalizar no sentido de passar a compreender
que tudo aquilo que existe em termos de realidade social é fruto de uma
construção histórica e cultural e não algo natural e imutável, pré-existente e
exterior aos indivíduos, mas é, ao contrário, algo constituído pela sua própria
ação, ainda que regulada socialmente. Desnaturalizar a realidade permite
começar a se perguntar o porquê das coisas, não se conformando com
respostas prontas, pois pensando a realidade de um ponto de vista histórico e
cultural é possível perguntar pelas normas e regras, pela existência “eterna”
ou construída de valores e instituições que se apresentam a um primeiro
olhar como realidades imutáveis e inquestionáveis. No sentido de contribuir
para a construção desse olhar desnaturalizador e problematizador é que os
textos e exercícios aqui apresentados foram pensados.
Ancoradas nos objetivos do Projeto Primeiro, Aprender!, que se propõe a
consolidar habilidades e competências básicas necessárias ao aluno do
ensino médio com centralidade na leitura, optamos por privilegiar uma
forma de apresentação dos conteúdos da disciplina de sociologia que, ao
invés de prender-se a conceitos e categorias teóricas abstratas, partisse do
contexto social que cerca os jovens aprendentes para, a partir daí, incentivar
o interesse pelas discussões sociológicas, introduzindo questões sociais
contemporâneas, sem perder de vista o legado e arcabouço conceitual da
sociologia.
O olhar sociológico envolve uma amplitude de temas. Interpretar tais temas
é fundamental para a compreensão das práticas que marcam o presente,
Desse modo, partiremos de uma temática mais geral para trazer ao centro
das discussões questões mais específicas. A linha temática geral escolhida
foi: As diferenças sociais. Entendemos que a razão de ser dos estudos e
reflexões sociológicas se encontra nas inúmeras diferenças verificadas nas
sociedades humanas, diferenças estas multiplicadas e complexificadas
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na sociedade burguesa, que a tornaram um problema a ser investigado e
deram origem à sociologia.
A partir das diferenças sociais pretendemos introduzir @ alun@ no imenso
labirinto que é o tecido social contemporâneo, trazendo à cena diferentes
modos de ver e ler a realidade social, bem como as discussões sobre
gênero, etnia, gerações e classes sociais.
A proposta apresentada baseia-se na idéia de que o desenvolvimento das
competências de leitura no estudo da sociologia possa ser significativo,
contribuindo para que alunos e alunas desenvolvam um olhar para a
sua experiência que seja desnaturalizador e problematizador a partir
da reflexão sobre as suas próprias vivências e ações. Nesse sentido,
propusemos conteúdos que possibilitem a reflexão crítica, propiciem
debates, identifiquem contradições, conflitos e discursos produzidos por
uma multiplicidade de sujeitos, grupos e classes. Os conteúdos a serem
estudados devem enfocar diferentes temas que dimensionem as relações
sociais, econômicas, políticas e culturais, vivenciadas tanto no espaço
circundante do jovem quanto na prática social mais ampla.
Esperamos que o nosso esforço possa ser útil na sala de aula, onde de fato
as coisas acontecerão! Bom trabalho e um forte abraço!
A equipe de elaboração.
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Aulas 1 e 2 - Pensando a Sociedade a partir das Diferenças
Sociais
Objetivos:
• Introduzir a temática das diferenças sociais a partir de elementos do contexto social
e cultural em que os estudantes estão inseridos;
•

Levar os estudantes a perceberem e discutirem a natureza das diferenças que
existem entre os indivíduos e as sociedades;

•

Introduzir o conceito de cultura.

Dicas:
Professora, Professor,
•

O texto escolhido para iniciar a discussão sobre as diferenças sociais é do jornalista
e escritor uruguaio Eduardo Galeano. O texto foi retirado do livro De Pernas Para o
Ar: a escola do mundo às avessas. Além desse livro, o autor possui vários outros,
nos quais o leitor pode encontrar textos e crônicas de profundo conteúdo social
que ajudam a compreender e a elaborar a crítica da realidade em que vivemos. A
obra mais conhecida de Galeano é o livro “As Veias Abertas da América Latina”,
que aborda o processo de exploração das nações latino-americanas desde os
primórdios do processo de colonização.

•

Procure ler outras obras do autor e indique a seus alunos. Repasse para eles as
informações contidas aqui sobre o autor e sua obra.

•

Além de textos, você pode levar para a sala de aula, caso tenha acesso, músicas
de diferentes países e fotografias que mostrem realidades socioculturais distintas
como forma de completar a discussão sobre as diferenças sociais.

•

Filmes para trabalhar a temática da cultura e das diferenças culturais:
1. A Guerra do Fogo (1981) do diretor Jean-Jacques Annaud. O filme trata de
dois grupos de hominídeos pré-históricos: um que cultuava o fogo como
algo sobrenatural e outro que dominava a tecnologia de fazer o fogo. Além
dessa diferença os dois grupos possuem muitas outras que permitem abordar
elementos culturais como linguagem, habitação, ritos, sentimentos, dentre
outros, oferecendo uma ótima oportunidade para os alunos perceberem que
aquilo que somos, fazemos, pensamos e sentimos em sociedade é fruto de
construções culturais e não algo dado pela natureza humana.
2. Os Deuses Devem estar Loucos I (1980). Essa comédia dirigida pelo africano
Jamie Uys e protagonizada por um indígena de uma tribo africana na vida real
é um filme que permite perceber o que acontece quando povos culturalmente
diferentes entram em contato.
3. Casamento Grego (2002), dirigido por Joel Zwick é uma comédia que aborda
as dificuldades enfrentadas por um inglês para ser aceito pela tradicional
família de sua noiva grega.
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1.
(V)
(F)
(V)
(V)
(F)

Quando no Ocidente é dia, é noite no Oriente.
A cultura inclui somente as manifestações artísticas de um
povo.
A região do Chocó fica localizada na Colômbia, país da América
do Sul.
De acordo com os velhos sábios da região do Chocó, os
personagens bíblicos Adão e Eva eram negros.
Os indianos vestem-se de preto quando estão de luto.

2.
a) Dia
b) Negro
c) Morte
d) Ocidente

- Noite
- Branco
- Vida
- Oriente

3.

O autor do texto afirma que somos todos filhos de Caim a partir da
versão que os velhos sábios da região colombiana do Chocó têm
sobre a história de Adão e Eva. Essa versão é, na verdade, uma forma
crítica de perceber e neutralizar o preconceito dos brancos em relação
a negros e índios. Invertendo a lógica do preconceito que apresenta
o branco como superior, bonito e bom, através de outra versão para
a história bíblica, os velhos sábios do Chocó afirmam a positividade
dos negros em relação aos brancos, filhos do “pecado” e da ira de
Deus. Incentive os alunos a responderem a questão a partir dos seus
próprios pontos de vista. Pergunte se eles conhecem a versão bíblica
da história que o texto aborda. Caso não conheçam, conte para eles
e veja de que forma eles conseguem perceber a crítica inserida da
versão colombiana dessa história.

4.

Essa questão é destinada a levar o aluno a perceber as diferenças que
estão no seu entorno social e as respostas são pessoais. No entanto,
algumas dicas podem ser úteis para incentivar o debate: deixe que
os alunos respondam livremente as questões e a partir das respostas
vejam a natureza das diferenças observadas e incentive-os a perceber
diferenças físicas como cor, vestimenta e adornos como piercings e
tatuagens, diferenças entre os sexos, o modo de falar, dentre outras.
No segundo item incentive-os a perceber não só as diferenças físicas
entre os lugares, mas também as diferenças sociais.
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6.

As palavras devem ser agrupadas da seguinte forma:
Homem e Mulher (1)
Idoso, Criança, Adulto e Jovem – podem ser marcados com o número
(2,3 ou 4)
Negro, Índio, Branco - podem ser marcados com o número (2,3 ou 4)
Rico, Pobre, Classe Média - podem ser marcados com o número (2,3
ou 4)
Católico, Protestante, Muçulmano, Umbandista - podem ser marcados
com o número (2,3 ou 4)

7.

Homem e Mulher - Gênero
Idoso, Criança, Adulto e Jovem – Idade
Negro, Índio, Branco – Etnia
Rico, Pobre, Classe Média – Classe Social
Católico, Protestante, Muçulmano, Umbandista – Religião

8.

Abaixo estão sugeridos alguns significados. Veja se os alunos
conseguem perceber outros, além desses:
Branco – paz, limpeza, pureza (no caso destes dois últimos
significados, discuta com os alunos o porquê de o branco ser a
cor da roupa de alguns profissionais como médicos e enfermeiros,
açougueiros, bem como a cor da roupa utilizada por certas pessoas
em cerimônias de algumas religiões como umbanda, espiritismo e
mesmo no catolicismo)
Preto – luto, tristeza, maldade (“o lado negro da força” em Guerra nas
Estrelas, por exemplo).

9.

Incentive os alunos a olharem no mapa múndi e tentarem localizar os
países do Ocidente e do Oriente, levando em conta o que está dito no
quadro ao lado texto base.
Lembre aos seus alunos que, mesmo existindo essa diferenciação
que dá a idéia de um Oriente e um Ocidente únicos, existem vários
orientes (Extremo Oriente, representado por países como Japão e
China, Oriente Médio, representado pelos países árabes, por exemplo)
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e vários Ocidentes.
Exemplos de países do Ocidente: os da Europa e os que têm
suas origens históricas e culturais ligadas à Europa:
França, Itália, Inglaterra,
Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Grécia, Brasil,
Canadá, Estados Unidos, Irlanda etc.
Exemplos de países do Oriente: os da Ásia como Japão, China, Índia,
Coréia do Norte e Coréia do Sul, Paquistão, Afeganistão, Arábia
Saudita, Irã, Iraque, Líbano, Israel, Egito etc.
Esse exercício é uma oportunidade para discutir com os alunos como
os conceitos refletem pontos fixos de referência geográfica, social,
política ou de outra natureza. Nesse sentido, manifestam sempre certa
construção de valores que representam a própria lógica das relações
sociais, contribuindo muitas vezes para o surgimento de preconceitos
e idéias de superioridade de um grupo ou lugar em relação a outros
considerados inferiores. Por exemplo, a definição geográfica que
criou a distinção Ocidente/Oriente revela que a cartografia do mapa
mundi obedece a uma hegemonia ocidental. Essa discussão sobre
os conceitos ou pontos fixos de referência e sua subordinação a uma
lógica hierárquica será importante nas próximas aulas, em que certo
ponto fixo de referência (masculino, heterossexual, branco, jovem,
rico) se impõe como ponto a partir do qual os “outros” são pensados
e julgados como diferentes.

10.
11.
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Pessoal.
Incentive os alunos a tentar descobrir diferenças como religião, etnia,
língua e costumes dos países escolhidos por eles.

1. Pessoal
2. Criança 1: Índio da Tribo Macuxi, Maturuca – Roraima – Brasil
Criança 2: Angola, país da África
Criança 3: Afeganistão

Aula 3 - Sociologia: entendendo as diferenças...
Objetivos:
•

Apresentar a sociologia como disciplina que nos ajuda a pensar e compreender as
diferenças sociais;

•

Proporcionar a reflexão sobre a realidade social e cultural brasileira;

•

Levar o aluno a assumir uma postura sociológica diante da realidade que o rodeia.

Dicas:
Professora e professor,
Lembre-se que o Primeiro, Aprender! não é o material didático da disciplina de sociologia, ele constitui apenas um reforço a essa disciplina como parte de um projeto
maior que visa trabalhar as habilidades de leitura e escrita do aluno. Na sessão Você
sabia? introduzimos algumas informações sobre o surgimento da sociologia. Como
forma de enriquecer essa aula, sugerimos que elas sejam complementadas por você
explorando um pouco mais o contexto histórico desse surgimento. Essas informações, bem como outras relacionadas ao conteúdo dessa aula, podem ser buscadas
nos seguintes livros:
- COSTA, Maria Cristina Castilo. Sociologia: introdução à ciência da sociedade.
3ed. São Paulo: Moderna, 2005
- HAGUETTE, André. A sociologia e você. Fortaleza: Book, 2004.
- MARTINS, Carlos Benedito. O Que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2004 (Coleção Primeiros Passos)
- VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. 6ed. São Paulo: Atlas, 2004.
•

Você pode também sugerir que os próprios alunos pesquisem o surgimento da
sociologia.

•

Como forma de reforçar a discussão sobre a realidade brasileira você pode utilizar
músicas cujas letras retratem essa realidade. Nossa MPB constitui uma excelente
fonte para isso, bem como os raps de grupos como Os Racionais MCs, O Rappa
ou MV Bill cujas letras abordam a realidade social das periferias brasileiras. Peça
sugestões aos seus alunos, pois é importante conhecer e valorizar aquilo que eles
conhecem e ouvem em termos de música.

•

Filme para discutir o contexto histórico do surgimento da Sociologia:
1. Tempos Modernos (1936), dirigido e estrelado por Charles Chaplin, essa
comédia é uma sátira à sociedade industrial, mostrando as conseqüências
sociais e políticas da substituição da mão-de-obra humana pelas máquinas.
2. Filmes para discutir a realidade brasileira e suas diferenças sociais:
3. Ilha das Flores (1989), do diretor Jorge Furtado esse curta é um documentário
que retrata a realidade das pessoas que sobrevivem do lixo. É um excelente
material para discutir a sociedade de consumo e as desigualdades sociais
geradas por ela.
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4. Linha de Passe (2008), dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas o filme
conta a história de quatro irmãos da periferia de São Paulo que, com a ausência
do pai, precisam lutar por seus sonhos. Um deles vê em seu talento como
jogador de futebol a esperança de uma vida melhor.
•

Filme para discutir as regras sociais e a contestação das regras:
1. Sociedade dos Poetas Mortos (1989), dirigido por Peter Weir, conta a história
de um professor de literatura que incentiva seus alunos a perseguirem suas
paixões e objetivos, mesmo que para isso seja necessário contestar as regras
de uma escola e da sociedade na qual predominavam valores tradicionais
e conservadores. O filme mostra a importância das pessoas, em especial
os jovens, lutarem para ser “livres pensadores”, e não deixar que ninguém
condicione a sua maneira de pensar.
2. O Sorriso de Mona Lisa (2003), dirigido por Mike Newell, segue a mesma
linha de Sociedade dos Poetas ao contar a história de uma professora que
luta contra as normas conservadoras do colégio em que trabalha e, com isso,
serve de inspiração para a mudança de suas alunas oriundas de famílias
tradicionais americanas.
Comentário e Resposta das Questões

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4,5,1,2,3
Cotidiano, maneira, sociedades, entender.
Resposta pessoal.
Resposta pessoal.
Resposta pessoal.
1. Incentive os alunos a perceberem as diferenças sociais existentes
entre os personagens da tirinha;
2. A resposta a esse item da questão é pessoal, no entanto você pode
discutir com os alunos as possibilidades de pertença social do jovem
da tirinha colocando questões como: o jovem é rico ou pobre? Em
que mundo será que ele vive? É possível que alguém no Brasil nunca
tenha visto um mendigo? Por quê?
3. O desemprego é o problema social abordado na tirinha
4. Resposta pessoal.
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7.

A frase é a seguinte: “Explicar como as coisas funcionam, ampliar a
visão necessariamente limitada dos indivíduos, alargar seus horizontes,
enfim, dar a eles condições de enxergar além de seu próprio nariz é o
que cabe à sociologia agora.”

8.

O autor da frase, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, é um dos
líderes da “sociologia humanista” e seu pensamento tem sido
apontado como um dos mais originais e fecundos na análise do mundo
contemporâneo. Suas obras começaram a ser publicas no Brasil a
partir de 1998. Dentre elas destacam-se: “Modernidade Líquida”;
“Globalização: as conseqüências humanas”; “Amor Líquido: sobre a
fragilidade dos laços humanos”. Procure ler alguma dessas obras e
repasse essas informações para seus alunos.
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Aula 4 - Macho e Fêmea? Homem e mulher?
Esse texto tenta proporcionar uma reflexão sobre como as diferenças entre mulheres
e homens foram produzidas socialmente e de como lidamos com essas diferenças
em nossa vida cotidiana. Com esse propósito o texto ressalta que desde a infância as
formas de educar meninos e meninas são diferentes. Essa educação estabelece uma
divisão de papéis que não corresponde apenas às diferenças biológicas, ao sexo,
mas aos papéis sociais que homens e mulheres têm em cada cultura.
Com essa aula apresentamos o conceito de gênero como uma construção social e
histórica dos papéis masculinos e femininos. A sessão Você sabia! foi elaborada
com a intenção de ampliar os conhecimentos das alunas e alunos sobre os assuntos
discutidos.
Comentários das questões
Essa questão tem como objetivo retomar algumas idéias centrais do
texto. Busque incentivar a participação em sala para que conheçam o
posicionamento de suas alunas e alunos sobre o assunto.
( F ) Homem e mulher e macho e fêmea são a mesma coisa.

1.

( V ) Homens e mulheres são diferentes biologicamente.
( V ) Homens e mulheres podem ser fortes, corajosos, sensíveis e a
gressivos.
( V ) Somos educados desde crianças para termos papéis sociais
diferentes.

2.

Essa questão tem como objetivo chamar a atenção do aluno
e da aluna para o conceito de gênero que aparece no texto.
Respostas: Gênero é a construção social e histórica de como ser
homem e de como ser mulher. Cada sociedade tem uma forma de
educar homens e mulheres criando papéis sociais para cada um.

3.

O objetivo dessa questão é tentar fazer as alunas e
alunos
pensarem
como
os
brinquedos
são
utilizados
socialmente para ajudar na formação dos papéis sociais.
Resposta: boneca, fogãozinho, casinha, panelinhas com uma cor e
carro, pipa, bola, espada e pião com outra.

4.

Ao responder essa questão as alunas e alunos devem pensar
em seu dia-a-dia e exemplificarem, com base em suas
experiências, o que é bom ou não em serem homens ou mulheres.
• Se houver oportunidade sugerimos que nas respostas seja proposta
também uma troca de papéis e se possível, questione se elas e eles
acham mais fácil serem homens ou mulheres e quais os motivos de
suas respostas. Pergunte se gostariam que houvesse mudanças e
quais seriam elas.
Sugestão de filme: Se eu fosse você.
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5.

Essa questão é dissertativa. Nela a aluna e o aluno são solicitados a
refletirem como os papéis sociais afetam o seu cotidiano procurando
exemplos em sua vida particular. Busque localizar os padrões e
estereótipos que certamente aparecerão e discutí-los.
A resposta é pessoal.

6.

Esse exercício tem o propósito de estimular o aluno e aluna a
perceberem que a temática das relações de gênero pode ser
encontrada em várias formas de expressão, como na música de
Gilberto Gil. Além de perceber qual o grau de dificuldade que existe
na sala para construção de um sentido inteligível para o texto, ela
retoma a questão dos papéis, desconstruindo-os. Para ajudá-los a
reconstruir a música lembre aos alunos sobre a métrica, pois as rimas
irão também ajudar a refazer a totalidade da letra.
Resposta:
SUPER-HOMEM
Autor: Gilberto Gil
Um dia
vivi a ilusão
de que ser homem bastaria
que o mundo masculino tudo me daria
do que eu quisesse ter.
Que nada
minha porção mulher, que até então se resguardara
é a porção melhor que trago em mim agora
é o que me faz viver.
Quem dera
pudesse todo homem compreender, oh, mãe, quem dera
ser o verão o apogeu da primavera
e só por ela ser.
Quem sabe
o super-homem venha nos restituir a glória
mudando como um deus o curso da história
por causa da mulher.
(In: Realce, Rio de Janeiro, WEA Discos, 1978).

7.

A questão tem como objetivo dirigir a percepção do estudante também
para o que é dito indiretamente no texto, buscando enfatizar a relação
entre leitura e compreensão temática, ao mesmo tempo em que volta,
no enunciado, a chamar a atenção do aluno e da aluna para o tema
da diferença entre sexo biológico e gênero.
O aluno encontrará a resposta em particular no seguinte parágrafo do
texto:
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Mas ninguém nasce com tendência para gostar de ser mãe ou pai, de
jogar bola ou brincar de boneca, de cuidar da casa ou dirigir carro e
sustentar a família... Se não nascemos assim, por que pensamos que
estas diferenças são tão grandes? Só porque temos órgãos genitais
diferentes?
Com base nele não é difícil localizar, em negativo no texto, a relação
entre a construção binária do feminino e do masculino. O texto, assim,
nega a idéia ainda muito presente socialmente de que o feminino é
relacionado à idéia de um desejo natural pela maternidade e assim por
uma tendência igualmente natural a querer brincar de boneca e cuidar
da casa. O masculino, por seu lado, é relacionado à paternidade,
ao controle do deslocamento (dirigir o carro) e à figura do provedor,
ao negar que alguém tenha a característica natural de “sustentar a
família”. Para explorar bem as possibilidades desta questão busque
discutir e mostrar outros exemplos, como o dos indígenas que fazem
o resguardo no lugar da índia ou apresente tribos de caçadoras. O
declínio do papel predominante do “macho provedor” e da “fêmea
reprodutora” é certamente uma das mais sólidas realidades no
rearranjo das relações de gênero na contemporaneidade.

8.

A resposta é pessoal e busca estimular a reflexão do aluno e aluna
sobre a dimensão afetivo-sexual das relações de gênero. Como a
pergunta é dirigida a adolescentes, ela provavelmente despertará
interesse e gerará debate. Aproveite para dar ênfase na distinção
conceitual entre sexo e gênero, entre biologia e cultura, pois ela
permite enfatizar a desconstrução de um permanência de longa
duração na construção binária masculino/feminino que é a associação,
inteiramente relativa do ponto de vista da cultura, entre masculinidade
e “instinto poligâmica” e feminilidade e monogamia. É importante
buscar enfatizar através de exemplos a quebra desta associação.
Discutir a quebra da identidade entre sexo e relações de parentesco
possibilitada pela pílula anticoncepcional ajuda a explicitar o caráter
cada vez mais cultural, menos natural das relações de gênero e antecipa
um problema central do próximo texto, a emancipação feminina.
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Aula 5 - Machão em crise
O objetivo desse texto é apresentar as mudanças ocorridas com a emancipação
feminina nas relações de gênero. Elas re-ordenaram não apenas os papéis femininos,
mas trouxeram uma série de questionamentos para o centro do universo masculino.
Tentar mostrar que a maior parte dos comportamentos exigidos dos homens sofreu
transformações e que essa situação ainda afeta as atitudes do homem contemporâneo
é a questão central, voltando a enfatizar o caráter relacional e histórico das construções
sociais das diferenças de gênero.
O texto busca destacar que a compreensão da crise da masculinidade exige que
busquemos entender todo o processo de mudanças que vêm ocorrendo a partir
dos movimentos feministas, mostrando que a emergência de novas posições nesta
experiência de luta das mulheres deslocou não só os papéis tradicionalmente atribuídos
ao feminino, mas de igual maneira provocou uma reorientação das definições e papéis
na construção da masculinidade.
Comentários sobre as questões

1.

A questão visa chamar atenção para algumas das idéias centrais do
texto. Ela investe no contraste evidente entre as respostas corretas
e as erradas como forma de direcionar a percepção do conteúdo
fundamental do texto.
Respostas que devem ser marcadas com (X):
(X) Com a emancipação feminina houve mudanças tanto para homens
e para mulheres.
(X) As obrigações do passado e as do presente tem deixado os
homens confusos.
Nível de proficiência: fácil

2.

O trecho da música de Gonzaguinha, Um homem também chora
(guerreiro menino), é utilizado nesta questão para enfatizar o elemento
da desconstrução da relação entre a figura do masculino e a ausência
de fragilidade. O uso de certas hipérboles (ele berra, sangra) para
falar de um amor masculino confronta a figura do machão e atribui
certa característica culturalmente ligada ao feminino a este guerreiro
que sofre por uma dor interior.
De novo uma letra de música vem lembrar que é possível “falar” de
diferentes modos sobre uma mesma questão, seja através do discurso
poético, musical, pictórico etc.
Resposta:
1-É triste ver meu homem
2-Guerreiro menino
3-Com a barra do seu tempo
4-Por sobre seus ombros
5-Eu vejo que ele berra
6-Eu vejo que ele sangra
7-A dor que tem no peito
8-Pois ama e ama
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3.

Essa questão requer relacionar imagem e discurso de forma a
ser coerente com as ilustrações e as idéias presente no texto.
É importante discutir sobre as atitudes de pais e mães e o quanto
meninas e meninos são ainda exigidos a terem posturas rígidas e
comportamentos definidos a partir do binarismo masculino/feminino.

4.

Essa questão visa a analisar e perceber a mensagem implícita na
tirinha de Luís Fernando Veríssimo. Tenta estimular a aluna e o aluno a
perceberem como as diferenças de papéis produzem em nosso dia-adia um discurso machista até quando queremos dizer que os negamos,
pois sugerir que a pergunta é tipicamente feminina repõe o estereótipo.
A forma humorística de apresentar a contradição ajuda a evidenciar os
conflitos provocados pelas discussões em torno dos papéis de gênero.
Resposta dissertativa: Pessoal

6.

O objetivo da questão é provocar a necessidade e propiciar uma
oportunidade de um esforço de organização textual a partir de uma
idéia central do texto, a saber, o caráter relacional da discussão de
gênero. A capacidade de organizar as palavras dando sentido para a
frase denota uma importante aquisição no processo de compreensão
do texto pois requer certa autonomia nesta compreensão que
capacita o aluno a realização de articulações textuais mais amplas.
Respostas: Mudanças nos papéis sociais são um desafio tanto
para homens quanto para mulheres.
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Aula 6 - Afetividade e orientação sexual
Essa aula tem como tema a diversidade sexual. Aqui a professora ou o professor tem
a oportunidade de iniciar uma discussão sobre as diferentes formas de amar alguém.
O texto inicia solicitando a imaginação dos alunos, pois pede um exercício de
“colocar-se no lugar do outro”. Ainda quando saibamos das inúmeras dificuldades
teóricas envolvidas em tal perspectiva se tomada mais amplamente, a idéia aqui é,
mais simplesmente, mobilizar também o aparato afetivo como parte da compreensão
textual. A partir de situações específicas de clandestinidade amorosa a questão objetiva
que os jovens reflitam sobre como pode ser a experiência vivenciada por alguém
que rompe com os padrões afetivo-sexuais hegemônicos. Trata-se do problema da
discriminação sexual e da intolerância diante das formas amorosas que fogem à lógica
hetero-normativa, tratando-se assim da crítica às posições homofóbicas..
Sugerimos que outras formas de intolerância e preconceito sejam também mencionadas,
como a misoginia, que é, junto com a homofobia, também mencionada no quadro Você
sabia? Você pode ainda mencionar negros, indígenas ou nordestinos, preconceitos
que antecipam temas que serão tratados na questão da etnicidade, na próxima aula.
Nos quadros Você sabia! são ainda apresentados os termos orientação sexual para
falar das muitas possibilidades de orientação do desejo sexual e homoerotismo, que
é apresentada segundo a proposta de Jurandir Freire Costa como uma denominação
alternativa ao ismo que designa o preconceito na palavra homossexualismo.
Comentários das questões

1.

É uma questão que visa a reconstruir idéias presentes no texto a partir
de palavras-chave. Tem como objetivo contribuir para a compreensão
do assunto, fixando o conteúdo abordado jogando tanto com o
contraste quanto com a proximidade.
Respostas:
1.1 Os papéis sociais instituem representações do que seja homem
ou mulher.
1.2 Expressão de intolerância frente à diversidade sexual é chamada
de homofobia.

2.

Questão que visa estimular a reflexão sobre as próprias atitudes de
discriminação referente a orientação sexual.
Resposta: Pessoal.

3.

Essa questão é dissertativa e tem o propósito de enfatizar a
compreensão da temática central do texto, convidando o estudante
a identificar atitudes de discriminação e a refletir sobre o preconceito
contra a diversidade sexual em sua experiência mais próxima.
Resposta: Pessoal.

4.

A questão toma como ponto de partida uma poesia de Leila Míccolis.
Ela objetiva voltar ao problema da diversidade sexual a partir do
reforço da linguagem poética, que diz de modo condensado das
múltiplas possibilidades de apaixonamento. O termo levanta o
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interessante problema do bi e do multierotismo. A poesia permite
retomar a questão, que apenas foi mencionada no quadro “Você
sabia”? sobre a orientação sexual, pois a autora reivindica suas
múltiplas paixões por parceiros os mais distintos. Em seu texto
poético Leila também denuncia o preconceito vivenciado ao dizer que
a ela foi atribuído o adjetivo devassa, que a questão busca explorar.
À denúncia da homofobia junta-se a da misoginia pois a idéia de que
seja uma mulher a experimentar tantas diferentes atrações afetivosexuais é diretamente contraposta à certa idéia de repressão sexual
introjetada também pelas mulheres “tradicionalistas”, que a veriam
como ameaça.
Respostas:
4.1 (X) um policial
4.2 (X) comedido
4.3 (X) uma devassa
Sugestão de Filme: Todas as formas de amar
4.4 Esta questão é dissertativa referente à poesia de Leila Míccolis
e vai exigir da aluna e do aluno que interpretem o trecho retirado
da poesia e posteriormente apresentem seu comentário frente a
afirmação Não quero amor comedido nem ser a isca do anzol
que vai fisgar um marido. Como sugestão para a discussão fica a
oposição apresentada entre o papel tradicional da mãe-esposa-donade-casa que está à espera de fisgar um marido macho-provedor e
uma mulher que experimenta viver suas paixões e desejos.
Resposta: Pessoal

5.

Trata-se de uma questão baseada num depoimento real numa
frase que é tão chocante quanto bela. Ela novamente convida
ao posicionamento crítico a partir do texto, e o aluno e a aluna,
depois de refletirem sobre a situação, deverão expor suas opiniões.
O objetivo é perceber a habilidade de dissertar sobre questões
polêmicas presentes no contexto social, além de propiciar certo efeito
de choque pelo contraste entre a premiação da morte e a perseguição
do amar. A questão permite uma bela discussão sobre as relações
entre a morte e a negação do desejo.
Resposta: Pessoal
Sugestão de filme: Brokeback Mountain

6.

É uma questão que trabalha com a decifração de símbolos buscando
desenvolver a habilidade de observação e decodificação da linguagem
simbólica.
Resposta: Toda forma de amar vale a pena?
6.1
Esta questão convida mais uma vez o aluno e a aluna a se posicionarem
diante de uma questão polêmica, apresentando a sua visão de mundo
e compreensão sobre o tema apresentado ao longo da aula bem
como permite observar a sua habilidade argumentativa sob a forma
dissertativa.
Resposta: Pessoal
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Sugestão de filmes para as aulas 4, 5 e 6
•

Assunto de Meninas (Lost and Delirious).
Drama.98 minutos. Canadá, 2001.
Direção: Léa Pool
Roteiro: Judith Thompson, baseado em livro de Susan Swan.
Ainda abalada pela perda da mãe, que morreu há 3 anos de câncer,
a bela e sensível Mary Bradford (Mischa Barton) não consegue se
comunicar com o pai e a madrasta. Alheios aos problemas emocionais
dela, eles a enviam para um internato feminino. A recepção das novas
colegas é ótima e ela é instalada no quarto das lindas Paulie Oster
(Piper Perabo) e Tory Moller (Jessica Paré), a primeira rebelde e
idealista e a outra insegura e rica. Aos olhos dos outros Paulie e Tory
boas amigas, mas em seus corações elas são amantes ardentes.
Enquanto tenta se adaptar ao novo ambiente, Mary vê a dificuldade
das amigas em lidar com alguns dos impasses do relacionamento,
causados pelo preconceito de suas famílias e por suas profundas
crises de identidade, principalmente quando Paulie e Tory são pegadas
na cama. Temendo uma reação contrária da família, Tory passa a ter
uma relação heterossexual.

•

Meninos não Choram (Boys Don’t Cry)
Drama. 114 minutos. EUA, 1999.
Direção: Kimberly Peirce
Saiba como Teena Brandon se tornou Brandon Teena e passou a
reivindicar uma nova identidade, masculina, numa cidade rural de Falls
City, Nebraska. Brandon inicialmente consegue criar uma imagem
masculinizada de si mesma, se apaixonando pela garota com quem
sai Lana, e se tornando amigo de John e Tom. Entretanto, quando a
identidade sexual de Brandon vem a público, a revelação ativa uma
espiral crescente de violência na cidade.

•

Desejo Proibido (If the walls could talk 2)
Drama:. 96 minutos. EUA, 2000.
Direção: Jane Anderson, Martha Coolidge e Anne Heche
Três histórias sobre lesbianismo, que acontecem na mesma casa.
No segmento de 1961, Abby (Marian Seldes) morre de derrame e
Edith (Vanessa Redgrave), que foi sua companheira por 50 anos, tem
de silenciosamente enfrentar a perda e também o fato de não ser
considerada da família, tanto pelo hospital quanto pelos herdeiros de
Abby. No segmento de 1972, Linda (Michelle Williams), uma feminista,
é expulsa juntamente com outras três amigas de um grupo de mulheres
da faculdade, pelo fato das quatro serem lésbicas. Tentando esquecer
o problema, as amigas vão para o único bar de lésbicas na cidade,
onde Linda conhece Amy (Chloë Sevigny) e, apesar da desaprovação
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das suas amigas, acaba se apaixonando por ela. No segmento de
2000, Fran (Sharon Stone) e Kal (Ellen DeGeneres) são duas lésbicas
que querem ter um bebê, mas querem que o filho seja só delas. Assim,
vão ao banco de esperma na esperança de encontrar um doador e
enfrentam uma maratona para ver seu sonho realizado.
•

As Damas de Ferro (The iron ladies/As tree lex)
Comédia. 104 minutos. Tailândia, 2000.
Direção: Yongyooth Thongkonthun
O sonho dos atletas gays tailandeses Mo e Jung se realiza quando
um novo treinador chega à cidade. Os alegres rapazes, que sempre
foram recusados ao tentar ingressar em outras equipes por serem
homossexuais, conseguem finalmente montar o seu próprio time para
o campeonato estadual que se aproxima.
Com o auxílio de outro atleta, Chai, o único que não é gay, eles partem
na busca de velhos colegas para o time. Agrega-se ao time, Nong,
um homossexual enrustido do exército, Pia, a hilária transexual de
um inferninho, Chat e Whit, rapaz não assumido de família tradicional
japonesa.
Mais três reservas, e gays, são recrutados pelo treinador Bee. As
Bonecas de Ferro estão com tudo em cima. Forma-se então o time de
transexuais e gays que veio a ficar famoso ao vencer o campeonato
em 1996.

•

Todas as Cores do Amor (Goldfish Memory)
Drama. 85 minutos. Irlanda, 2003.
Direção: Elizabeth Gill.
Uma visão leve sobre os perigos e prazeres dos relacionamentos
na Dublin contemporânea. Quando Clara (Fiona O’Shaughnessy) vê
seu namorado Tom (Sean Campion) beijando Isolde (Fiona Gascott),
desencadeia-se uma série de reações de romances e corações
partidos até que o ciclo inteiro se transforma num completo circo, cada
personagem tentando resolver a questão do que é um relacionamento
perfeito.

•

Se Eu Fosse Você
Comédia 104 minutos, Brasil 2005.
Direção: Daniel Filho.
Cláudio, 50 anos, publicitário bem sucedido, dono da própria agência,
e Helena, 40 anos, professora de música, coordenadora de um coral
infantil, são casados há muitos anos e já caíram na rotina. É indiscutível
que se amam, mas que casal não tem uma briguinha de vez em
quando?Porém um dia, uma dessas briguinhas vira uma brigona, e
percebem em pânico que foram atingidos por um fenômeno inexplicável:
eles trocam, literalmente, de corpos. A consciência de Cláudio

148

Sociologia

•

havia migrado para o corpo de Helena, e vice-versa. Portanto, Cláudio
passa a ter um corpo de mulher: o de Helena; e Helena, um corpo de
homem: o de Cláudio. Apavorados, decidem manter uma aparência de
normalidade até conseguirem reverter aquela incrível e insustentável
situação. Para isso, cada um é obrigado a assumir o papel do outro.
O Segredo de Brokeback Mountain
Estados Unidos, 2005.
Direção: Ang Lee
Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennis Del Mar (Heath Ledger) são
dois jovens caubóis que moram em Wyoming. Quando se conhecem,
durante um trabalho temporário na montanha Brokeback, no inverno
de 1963, logo apaixonam-se. Os sentimentos acabam chocando com
a sociedade rural, trazendo amargos conflitos aos protagonistas,
durante as décadas seguintes.

•

O sorriso de Monalisa (Mona lisa Smile)
Drama 117 minutos, 2004.
O SORRISO DE MONA LISA, um envolvente drama sobre o desejo
de uma mulher de enriquecer a vida de suas alunas.
Em 1953, quando o papel das mulheres era rigidamente definido, a
professora de história da arte Katherine Watson (Julia Roberts) começa
a lecionar na famosa faculdade feminina Wellesley College, que apesar
de sua reputação acadêmica é um ambiente onde o sucesso é medido
pelo casamento das alunas. Encorajando estas mulheres a lutarem
por um futuro melhor, Watson desafia a administração e inspira suas
alunas a olhar além das imagens e considerar as possibilidades do
que elas poderiam ser.

•

A Excêntrica Família de Antônia
Holanda, Bélgica, Inglaterra, 1995.
Drama 102 minutos.
Definido como uma celebração da vida e da morte, A Excêntrica
Família De Antonia, filme ganhador do OSCAR 96 de Melhor Filme
Estrangeiro, vai além ao contar a história de uma encantadora geração
de mulheres. Comandada por ANTONIA, a saga familiar atravessa três
gerações, falando de força, de beleza e de escolhas que desafiam o
tempo. os muitos amigos que são acolhidos por sua generosidade
- vai nos fazer lembrar do quanto ainda se pode fazer pelo mundo,
pela vida e por tudo que existe em nós e precisa ser modificado...
simplesmente celebrando a felicidade!
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Referências bibliográficas das aulas 4, 5 e 6
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Educação
Física

Cara Professora e caro professor,

Os textos que compõem este caderno, apresentam temas que fazem parte do universo
da Educação Física relacionados ao conhecimento sobre a disciplina, sua função na
escola, sua relação com a saúde, o desenvolvimento de valores, consciência cidadã e
a promoção de um estilo de vida ativo e saudável nos estudantes.
Esse material, que já apresenta sugestões decorrentes de encontros com os colegas
que aplicaram as atividades no primeiro momento, tem como função precípua o
exercício da leitura. Composto por textos que se propõem o despertar da curiosidade
dos alunos, pretende ainda proporcionar experiências de compreensão das temáticas à
partir do conhecimento teórico e discussões a serem motivadas pela colega professora
em sala de aula.
Iniciamos com o texto Educação Física na escola: para que? com o objetivo de trazer
uma reflexão sobre a disciplina e sua significância para o desenvolvimento de um
estilo de vida ativo. O próximo é um texto sobre Consciência Corporal e Estilo de Vida
Ativo e Saudável, onde continuamos a discussão sobre a necessidade da consciência
e respeito ao corpo em uma sociedade de imposição de padrões estéticos. O Brincar
na Formação Humana, procura resgatar a necessidade de vivências lúdicas para o
equilíbrio das pessoas e maior harmonia. A próxima temática é O Esporte da Escola,
que trás discussões sobre o fenômeno esportivo como elemento da cultura de paz
e capaz de incluir socialmente os indivíduos, desde que orientados para este fim.
Abordaremos também, questões detectadas nas escolas públicas da capital e interior
do Estado no tocante a importância da professora e do professor de Educação Física
para que os jovens desenvolvam uma auto-estima positiva e cuidados com seu
bem estar. No texto Exercício Físico, procuramos apresentar diferenças conceituais
e atividades do cotidiano que podem contribuir para o perfeito entendimento entre
atividade física e exercício físico, suas diferenças e formas de aplicação e como
motivar alunos a transformar práticas cotidianas em qualidade de vida.
Encerramos este primeiro módulo com o texto que fala de SAÚDE, concepções e
definições aceitáveis internacionalmente. Orientamos, mesmo que de forma superficial,
os alunos a cultuarem hábitos saudáveis e a compreenderem o que significa ser
saudável no Brasil, um país ainda carente de políticas públicas que possibilitem aos
seus cidadãos o cultivo de uma melhor qualidade social.
Os temas que em muito podem contribuir com a melhoria da compreensão e leitura
de adolescentes sobre a Educação Física, serão explorados em sala de aula e terá
como elemento de fundamental importância, você cara amiga professora, caro amigo
professor, cuja função de educador trás o compromisso em tornar nossos alunos
pessoas melhores para o mundo.
Procuramos através da leitura e resolução de questões relacionadas ao texto e a
observação do contexto que cerca a disciplina, proporcionar aos alunos a capacidade
de ler, compreender e escrever sobre os conhecimentos adquiridos com a leitura, o
que em muito irá enriquecê-los na experiência proposta por este projeto.
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Apresentaremos a seguir as questões que foram sugeridas aos alunos, onde o
alcance do êxito, alem do interesse destes, depende efetivamente da ação da
professora e do professor, que será o dinamizador das atividades e por isso,
colocará sua criatividade e experiência para transformar e ampliar o que está sendo
apresentado, adaptando às peculiaridades de cada turma.
Receba meu abraço fraterno e sucesso em suas aulas!
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Educação Física

Aula 1- Educação Física na Escola: Para Quê?

1. O texto sugerido aborda a Educação Física como componente curricular,
partindo de indagações sobre qual significado os alunos atribuem à disciplina,
apontando para a necessidade de uma abordagem onde as alunas e os alunos, a
professora e o professor e os conteúdos interajam.
2. Importa que no comentário sobre o texto, seja motivada uma reflexão sobre
as questões de valores humanos, as atitudes frente aos desafios que o mundo
nos apresenta e a criação de um estilo de vida ativo e saudável que parta do
conhecimento tratado nas aulas de Educação Física.
3. Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:
• Demonstrar interesse e compreensão sobre a função da Educação Física na
escola.
• Apresentar o reconhecimento de que nas atividades propostas na Educação
Física encontra-se a compreensão de que além do físico, as práticas apresentam
elementos formadores da cidadania e desenvolvimento de valores humanos
positivos.
• Compreender a Educação Física como elemento facilitador de desenvolvimento
de um estilo de vida ativo e saudável ao longo da vida.
Comentários Sobre as Questões:
01. Nesta questão propomos uma provocação aos alunos para que com
suas palavras possam identificar, mesmo que pelo senso comum, os
benefícios possíveis de serem efetivados através das aulas de Educação
física escolar. Importante identificarmos de que forma isso ocorre, se
o aluno apresenta um certo grau de consciência sobre a disciplina.
Identificar se conseguem escrever sobre fatores positivos ou negativos
que influenciam o entendimento da prática.
02. Avaliar o grau de compromisso do aluno com temas pertinentes à sociedade a que pertence. Se consegue observar comportamentos sociais
de forma crítica e apresentar narrativa de um fato a partir da leitura.
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03. A questão é simples, mas exigirá do aluno atenção e compreensão
do texto, além de percepção do processo de continuidade na leitura. A
frase solicitada na questão é: Precisamos estar em comunhão saudável
entre o corpo, a alma, a natureza, os desejos e a sociedade. Quando isso
acontece, potencializamos nossas capacidades de aprender, realizando
de forma criativa ações que vão do estudo às tarefas cotidianas.
04. Identificar afirmativas verdadeiras ou falsas demonstrando capacidade
de análise e compreensão do texto.
a) A Educação Física na escola trata exclusivamente do físico.( F )
b) O aprendizado da prática esportiva deve iniciar-se na escola. ( V )
c) Conscientizar os alunos para uma vida ativa e saudável não está
relacionado entre as funções da Educação Física na escola. ( F )
d) Educação Física desenvolve a compreensão das regras sociais
através do exercício das regras do jogo. ( V )
05. Analisar o grau de entendimento sobre o texto e criatividade dos
alunos na elaboração de frases.

Leis Federais que garantem a Educação Física na escola:
Lei n 9394/96
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – o Art. 26 em seu parágrafo
terceiro reporta-se à Educação Física como componente curricular e foi
modificado pela Lei 10.328/01
Lei nº 10.328, de 12 de dezembro de 2001
Introduz a palavra “obrigatório” após a expressão “curricular”, constante do
§ 3o do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
Lei nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003
Altera a redação do art. 26, §3º, e do art. 92 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.26[...]§ 3º - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,
é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática
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facultativa ao aluno:
I-que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II-maior de trinta anos de idade;
III - que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar,
estiver obrigado à prática da educação física;
IV-amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V-(VETADO)
VI - que tenha prole.” (NR)
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Aula 2 - Consciência Corporal e Estilo de Vida Ativo e
Saudável

A leitura do texto deve de preferência ser realizada em espaço livre (quadra,
pátio, sala de aula sem as cadeiras) para facilitar a aplicação da aula prática.
O texto trás informações sobre as características da modernidade onde as
tecnologias influenciam os modos de vida dos humanos. A discussão com os alunos
deve ter o caráter de reflexão e alerta. Hoje, parcela significativa da população
inclusive jovem, apresenta doenças resultantes de um estilo de vida sedentário
e estressante, que gera a depressão, obesidade, síndrome do pânico, doenças
coronarianas, diabetes entre outras.
Explorando o texto
- Como aquecimento, após a leitura, solicitamos que a professora e o professor
inicie uma discussão com a turma sobre o entendimento da mensagem do texto.
- Em seguida, peça que formem duplas, passem a responder as questões propostas
e conversem sobre o tema.
- Agora junte duas duplas e motive a partilhar conhecimentos. Pergunte se há dúvidas
sobre o significado de alguma palavra ou expressão e ajude-os a descobrir.
Comentário sobre as Questões:
1. Nessa questão, deve-se observar o nível de compreensão dos alunos sobre a
temática apresentada e durante a vivência prática, procurar levantar questões que
possam vir a contribuir com o entendimento do texto.
2. Aqui o aluno deverá demonstrar capacidade de escrever, justificando sua resposta e colocando sua opinião sobre o assunto abordado. Motive sua turma a
expressar seus sentimentos de forma crítica e criativa.
3. Os alunos devem retirar do texto a frase que contempla a afirmativa inicial da
questão e listar as atitudes e ações necessárias para a transformação do estilo de
vida e do meio social em que está inserido. Devemos observar o entendimento pelo
aluno do que seja atitude e ação. Como sugestão, seria interessante se a colega
professora, o colega professor motivasse a discussão de forma aberta e constatar
o entendimento. Após as discussões solicite que escrevam.
4. A proposta é que o aluno construa frases curtas e que tenham a capacidade de
chamar a atenção das pessoas para um determinado tema.
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1. Na aula prática é fundamental que a professora, o professor preparese e prepare o ambiente para que não se perca o foco ou se banalize a
experiência.
2. Devemos estar preparados para lidar com as resistências e limitações
dos alunos, haja visto, esse tipo de vivência não ser prática cotidiana em
suas vidas.
3. Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:
- permitir-se participar de atividades inter-relacionais, reconhecendo nas
práticas de uma cultura de paz, a possibilidade de uma convivência harmoniosa entre iguais e diferente.
- desenvolver noções de concentração, ritmo, relaxamento, respiração
para uma maior autonomia de movimentos e consciência corporal.
- compreender a motricidade humana como o homem em movimento
consciente em busca de superar-se para ser mais, aqui vista na
perspectiva de transcendência.
A seguir orientaremos à colega professora e ao colega professor
como dinamizar a aula prática.
A vivência que sugerimos a seguir é de consciência corporal. Antes da
prática faz-se necessário explicar como os alunos devem comportar-se
para que recebam os benefícios e compreendam o que significa.
Consciência corporal e estilo de vida ativo e saudável

Aula prática:
Material: som com cd e música suave,pedaços de tecidos para vendar.
Desenvolvimento.
1. Alunos livres no pátio, quadra ou sala de aula sem cadeiras;
2. Solicite que retirem os sapatos.
3. Inicie uma conversa sobre a importância de se ter uma consciência
do corpo e os benefícios para o equilíbrio e a saúde.
4. Combine com a turma que durante a execução da atividade a concentração e o silêncio são fundamentais para que o aluno possa perceber a si próprio e aproveitar ao máximo a vivência.
5. Começaremos pelos pés. Fale da importância dos pés para o equilíbrio do corpo e para nossa locomoção. Reflita com os alunos sobre
como tratamos nossos pés e sua importância.
6. Coloque uma música com um ritmo bem suave. Se a vivência for à
noite, diminua a luminosidade.
7. Solicite que passem a respirar bem devagar e que procurem perceber o ar entrando nas narinas, penetrando nos pulmões e expirado
para fora.
8. Agora todos devem começar a caminhar bem devagar no ritmo da
música. Motive os alunos a criar formas de andar (frente, atrás, lado)
sempre procurando sentir os pés na caminhada. Alerte para que não
andem em círculo e sim que procurem explorar todos os espaços.
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9. Após o grupo já estar bem adaptado à atividade, peça que suavemente
encontrem um colega e passem a caminhar de mãos dadas igualando
os ritmos. Sempre sem conversar, nada de comunicação verbal.
10. Solicite que um dos dois componentes da dupla feche os olhos e
passe a ser conduzido pelo colega. Após um tempo solicite que
troque as funções.
11. Dê uma parada entregue um pedaço de tecido a cada dupla e peça
que um dos participantes tenha os olhos vendados.
12. Leve os participantes que não se encontram vendados para um canto
e oriente-os a seguir o ritmo da música que será colocada (recomendase que seja suave), conduzindo seu colega pelo espaço dançando. De
forma bem lenta eles deverão trocar os pares (no máximo três trocas)
não deixando que os colegas percebam com quem está dançando.
13. Ao término da música peça que retirem a venda e que abracem o
colega.
14. Agora o aluno que conduziu o colega vendado será conduzido.
15. Encerre solicitando que todos abracem uns aos outros;
16. Inicie uma conversa com os alunos sobre a experiência e o que ela
despertou no grupo.
17. Como se sentiram na caminhada? Como foi conduzir e ser
conduzido?Quando eliminamos a visão existe uma melhora nos
outros sentidos? Bem, fale que a percepção que temos do nosso
corpo, é a consciência corporal.

162

Educação Física

Aula 3 - O Brincar na Formação Humana

A leitura do texto deve de preferência ser realizada em espaço livre (quadra,
pátio, sala de aula sem as cadeiras) para facilitar a aplicação da aula prática.
Ler um texto que fale sobre o brincar requer que nós professoras e professores
primeiramente tenhamos um sólido conhecimento sobre o tema para que não
se trate a leitura com o descaso com que a sociedade trata o tema. Para que a
amiga professora o amigo professor possa ter apoio teórico, sugerimos o livro “A
excelência do brincar” de Janet R. Moyles e colaboradores da editora artmed.
O nosso papel de educador é de fundamental importância para que o brincar
seja valorizado em uma sociedade onde há escassez de tempo e indisponibilidade
às vivências lúdicas.
Em um documento intitulado Relatório Rumbold (1990), foi organizada uma
lista pelo comitê, em que são listadas as necessidade para se compreender o
valor potencial do brincar, onde dela adaptamos algumas situações que julgamos
necessárias à professora e ao professor.
1.
2.
3.
4.

Envolvimento e intervenção sensível, instruída e informada por parte da
professora e do professor;
Planejamento e organização do ambiente lúdico onde serão dinamizadas as
atividades;
Prover os alunos de conhecimentos sobre as atividades a serem
vivenciadas;
Ser um cuidadoso observador das reações dos alunos auxiliando em suas
dificuldades de adaptação e participação.

Após a leitura, escute os alunos sobre suas observações com relação ao tema. O
texto deixou claro a importância do brincar para a melhoria da condição humana?
Como eles se posicionam em relação ao tema? Apresentam interesse? Promova
discussão alimentando o debate com suas considerações.
O texto deve ser explorado no sentido de fixar nos alunos a sua mensagem. Isto
também auxiliará uma participação mais consciente na aula prática. A colega e o
colega professor não poderá se deixar intimidar pelo tema que é tão particular à
infância ao lidar com adolescentes. Logo que iniciam as brincadeiras, a tendência é
que mergulhem na atividade e esqueçam os preconceitos e rótulos.
Interaja com os alunos, utilize músicas para animar as atividades, de preferência as
que eles escutam na atualidade. A postura pró-ativa da professora e do professor é
fundamental para que os alunos o sigam e admirem suas atitudes. Brinque!
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:
- Compreender o brincar como manifestação da cultura em linguagem e
expressão do corpo.
- Participar ativamente das atividades propostas com criatividade , vencendo os condicionamentos culturais sobre o brincar ;
- Mostrar interesse em colaborar para que o grupo atinja os objetivos
propostos na atividade, respeitando os limites do outro e potencializando
suas habilidades;
- Refletir sobre o brincar na formação humana, sendo capaz de interpretar e reinterpretar esse fenômeno de forma autônoma.
Comentário sobre as Questões:
1. O objetivo é possibilitar a lembrança da infância e que o aluno
possa expressar como brincava através da escrita.
2. Fazer com que o aluno expresse criticamente sua opinião sobre
um fato. É importante que a professora e o professor após a conclusão das questões se posicione, para que os alunos enriqueçam
seus conhecimentos, também, através da fala de um profissional
de Educação Física.

Para saber mais...
A modernidade acaba por modificar a maneira com que as pessoas brincam e participam de atividades de lazer. Vivências que antes
utilizava as relações entre as pessoas, hoje ocorrem de maneira solitária. Além da relação com equipamentos audiovisuais, o homem participa
de um lazer passivo, não se inserindo como participante direto, e sim
espectador, abrindo mão de receber os benefícios que essas manifestações oferecem.
Dessa maneira, abandonamos a essência da existência humana,
que se fundamenta na relação com o outro e na partilha de momentos
onde o brincar motiva os encontros.
O BRINCAR NA FORMAÇÃO HUMANA
Aula Prática: exercitando o direito de brincar
Material: som com cd, jornal, pedaços de linha, lã ou barbante de 50cm.
Desenvolvimento:
Dispor os alunos em uma área livre (pátio, quadra ou sala de aula sem
as cadeiras).
• Solicite que formem duplas
• Faça a seguinte pergunta: Você dedica tempo em seu dia-a-dia
para brincar?
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•

Deixe que a dupla converse por aproximadamente 3min.

Cama de gato ou trancelim com os dedos
• Entregue um pedaço de barbante a cada dupla e peça que
amarrem as pontas e iniciem a brincadeira de “cama de gato”.
COMO FAZER?
a. Inicia-se com um dos participantes colocando uma mão aberta
de frente para a outra;
b. Em seguida este participante entrelaça o barbante nos dedos
mínimo e polegar.
c. A partir desse momento utilizando o dedo médio produz formas
com o barbante de maneira criativa;
d. Com a utilização dos dedos polegares e indicadores em forma
de pinça, o participante sem o barbante, deve retirar o cordão
do olega e re-iniciar uma nova forma.
e. A brincadeira prossegue enquanto houver interesse da dupla ou
quando o seu encerramento for determinado pela professora e
pelo professor.
Você cara professora, caro professor deverá exemplificar como se realiza. Deixe que brinquem por 5min.
2. Brincando e criando com jornal
a. entregar uma folha de jornal para a dupla;
b. oriente-os para que construam um brinquedo com o jornal;
c. solicite que brinquem interagindo com os colegas por mais 5min. Motive a interação entre as duplas envolvendo os vários brinquedos produzidos.
3. Brincando em círculo
a. Peça que formem grupos de 06 (seis) e façam uma roda.
b. os alunos devem conversar entre si e organizar uma brincadeira que
lembre a infância e que seja praticada em roda. Deixe que brinquem
10min.
4. Pique bandeira
a. divida a turma em dois grupos;
b. as equipes deverão estar concentradas em campos opostos separadas por uma linha central;
c. na linha que delimita o final do campo coloque um objeto(bola, bandeira...);
d. o objetivo do jogo é que os alunos consigam trazer para o seu campo,
o objeto que está do lado oposto do seu campo, sem que seja tocado
pelo adversário;
e. junto com seus alunos, determine as regras do jogo para que haja
harmonia no desenvolvimento da atividade.
Finalizando, forme uma roda com todos os participantes e convide os
alunos a partilhar impressões e experiências sobre a prática e sua relação com o texto. Reforce a importância do brincar para a construção de
uma sociedade mais humana.
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Aula 4 - O Esporte da Escola

A leitura do texto deve de preferência ser realizada em espaço livre (quadra, pátio,
sala de aula sem as cadeiras) para facilitar a aplicação da aula prática.
O texto Esporte na Escola, apresenta o esporte como fenômeno social dos mais
relevantes em nossa sociedade. Educar como função da escola, é também o objetivo
a ser atingido quando lidamos com este conteúdo nas aulas de Educação Física.
Neste caso, o esporte passa a ser ferramenta valiosa pelas características que
lhes são próprias como regras, criatividade, resolução de problemas, tolerância,
cooperação, competição, desenvolvimento de habilidades, gênero entre outras.
Na leitura do texto, uma série de dúvidas podem ser colocadas por seus alunos.
O entendimento de esporte que os mesmos adquiriram ao longo da vida, segue
uma certa subordinação do esporte escolar tratado nas aulas de Educação Física,
aos códigos e legislação da instituição esportiva, com regras reconhecidas por
confederações e comitês internacionais.
Tratar o esporte como educação, formação humana, elemento da cultura e
fenômeno social é algo de novo para jovens adolescentes fortemente influenciados
pelo esporte espetáculo e pouco participativo veiculado pela mídia.
Assim, desejo que o colega possa estabelecer junto com seus alunos, boas relações
entre o esporte e o conhecimento tratado no texto, tendo como base a leitura e
discussão do tema e suas experiências como professora, professor de Educação
Física.
Ao término da aula prática, motive seus alunos a darem depoimentos sobre a
compreensão do texto e a vivência no jogo proposto. Estabeleçam conjuntamente
uma mudança de paradigma na visão do esporte na escola, onde a valorização
esteja na participação no jogo e não no resultado final, no ganhador ou no mais
habilidoso.
Jogar com os alunos dá um outro sentido a aula e um novo significado
ao conteúdo tratado. Os alunos irão perceber que ao exercitar a leitura e ato
contínuo experimentar a prática com eles dará um novo alento à disciplina e ao
mesmo tempo trará conhecimento pela recente lembrança do que foi lido.
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:
•
•
•
•

Compreender a função do esporte no ambiente escolar de modo
diferenciado do vivido em espaços de performance;
Ser um participante consciente nas vivências práticas;
Mostrar interesse em colaborar para que o grupo atinja os
objetivos propostos na atividade, respeitando os limites do outro e
potencializando suas habilidades;
Apresentar interesse em discutir o esporte da escola como um direito
e elemento de cultivo de valores humanos positivos.

Comentário sobre as Questões:
As questões a seguir oferecem a possibilidade para o aluno exercitar
a compreensão do texto e mostrar capacidade de análise.
1. O esporte como elemento socioeducativo está ligado às seguintes
ações:
I
Potencializa benefícios como o aumento da força muscular, da
flexibilidade e da resistência física.
II É um fenômeno cultural que educa quando bem orientado.
III Atuar como fator de desenvolvimento psicológico.
IV Utilizar situações vividas na prática para aprenderem a convivência
humana.
Estão certos apenas os itens:
a) I, IV
b) I, III,IV
c) II, III,IV - correta
d) II, IV
e) I, II,III,IV
2. Analise as afirmativas a seguir:
No jogo professoras, professores e alunas, alunos podem, em
conjunto, utilizar situações vividas na prática para aprenderem a
convivência humana.
O desenvolvimento de habilidades motoras voltadas ao esporte influencia
na participação social.
Esporte é parte da cultura que possibilita o treinamento para que sejamos
competitivos socialmente.
De acordo com a mensagem deixada pelo texto, assinale a opção
correta acerca dessas afirmações.
a)
b)
c)
d)
e)

somente a terceira afirmativa está correta.
A primeira e a segunda afirmativas estão corretas.
A primeira e a terceira afirmativas estão corretas.
A segunda e a terceira afirmativas estão corretas.
As três afirmativas estão corretas
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Você sabia?
A prática regular de esportes onde você participa de forma voluntária e
prazerosa, é uma boa saída para cultivar o viver saudável. Modalidades
esportivas praticadas a dois podem render ótimos resultados. As
razões são várias. A companhia de um amigo pode ser um ótimo
estímulo. Além disso, os benefícios físicos e psicológicos trazidos pelo
esporte são fundamentais para a recuperação e melhoria da qualidade
de vida.
Aula Prática:
Material: dez bolas de tamanhos variados.
Desenvolvimento.
1. Organize a turma em dois grupos mistos.
2. Inicie uma conversa com seus alunos sobre a necessidade de que
primeiro aprendemos a jogar – trabalhar em equipe, conhecer as regras,
se organizar para ora atacar e ora defender, parar para reorganizar a
equipe e criar novas estratégias.
3. Escolha um grupo que deverá atacar e outro que no momento inicial só
defenderá.
4. O grupo de ataque ficará em poder das dez bolas e o outro grupo se
organizará na defesa.
5. O grupo de ataque enviará um representante para que se localize ao
final da linha de fundo da quadra, atrás da equipe de defesa, e dois que
se localizarão um em cada lateral da quadra. Estes representantes não
podem sofrer pressão do grupo de defesa, pois estão em área neutra.
6. A função dos participantes que estão na linha de fundo e lateral será
ajudar os jogadores de campo a atingir o objetivo, de acordo com a
estratégia de cada grupo.
7. O objetivo do grupo que ataca é levar as dez bolas – poderá ser uma
ou mais bolas por vez – para que ao receber um lançamento, um de
seus participantes ultrapasse a linha final da equipe de defesa, sem que
estes tomem posse da bola.
8. Toda bola recuperada pela equipe de defesa, sai do jogo e é considerada
“bola morta”.
9. A equipe que ataca terá a oportunidade de marcar dez pontos.
10. Após o uso das dez bolas, investe-se os papéis.
11. Vence o jogo a equipe que conseguir colocar mais bolas na linha final
da equipe de defesa.
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Aula 5 - Exercício Físico

Nem toda atividade física é exercício físico

•
•
•

•

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:
Saber diferenciar atividade física de exercício físico, compreendendo a necessidade do estilo de vida ativo para uma vida saudável.
Ser um participante consciente nas vivências práticas.
Colaborar para que o grupo atinja os objetivos propostos na Atividade, respeitando os limites que a atividade física apresenta no desenvolvimento de suas habilidades;
Apresentar atitude critica frente às transformações de comportamento da sociedade atual, interpretando essas mudanças de hábito,
como parte do desenvolvimento humano, mas necessário de uma
reflexão para que se mantenha uma relação saudável com o corpo.
Questões:

01. Complete as sentenças à seguir com base nas informações contidas
no texto e em seus conhecimentos particulares.
a. Exercício físico é________________________________________
__________________________________________ que tem como
bjetivo________________________________________________.
b. Um exemplo de exercício físico é___________________________
________________________________________________________
c. Ao acelerar os passos em uma caminhada ou iniciar uma corrida,
ocorre_________________________________________________
d. Esta questão é uma preparação para a vivência prática que a colega
professora, o colega professor deverá propor, para enriquecer a
exploração do texto pela reflexão final da atividade.
02. Com os conhecimentos adquiridos na leitura do texto e com o que
você observa no cotidiano, escreva abaixo os benefícios da prática de
exercícios físicos e os malefícios de uma vida sedentária.
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Benefícios dos Exercícios

Malefícios de uma vida Sedentária

Nossa sugestão é que o colega motive os alunos a extrapolarem
os conhecimentos do texto e escreverem sobre o que observam no
cotidiano. A boa interpretação do texto é fundamental para que o
aluno possa fazer ponte com o que identifica em seu dia-a-dia.
03. Procure seis palavras constantes na vertical e horizontal do caçapalavras, que constam no texto que você leu.
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B

R

F

C

D

A

S

S
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R
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S
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I
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E
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S

R
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R
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R
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V I D A P O L I C M U S C U L A R
Saúde - qualidade de vida – muscular – atividade física – exercício físico
– gordura
Essa questão desperta a curiosidade e contribui para fixar
determinadas expressões contidas no texto.
04. Desafiando seu conhecimento, sua criatividade e sua imaginação.
Sob a orientação da professora, do professor, realizem uma atividade
física e em seguida, transforme a atividade em exercício físico.
Essa atividade será a conclusão da aula e poderá trazer boas
discussões e reflexões entre os alunos. Fique à vontade para propor
a vivência, mas caso queira, segue uma sugestão:
1. Solicite aos alunos que se dirijam caminhando com os colegas a um
determinado espaço da escola, de preferência o local de suas aulas
práticas (pátio, quadra, campo ou outro espaço).
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2. Ao chegarem no espaço você pode perguntar: fizemos uma atividade
física ou exercício físico? Se compreenderam o texto a resposta
deverá ser que fizeram uma atividade física, pois o objetivo foi
deslocar-se de um lugar ao outro sem a intenção descrita no texto,
como a de melhorar a condição cardiorrespiratória, perder gordura
ou o trabalho muscular.
3. Explique que o fator determinante para transformar uma atividade
física em exercício físico será a intencionalidade do participante.
4. O que eles realizaram de forma descompromissada pode ser
sistematizada e transformada em exercício físico, como ir e voltar
algumas vezes e acompanhar o aumento dos batimentos cardíacos
e dar uma freqüência nas atividades e um aumento gradual da
intensidade.
5. Mas a melhor forma de transformar atividade física em exercício é
mostrar que para exercitar-se o prazer é fundamental.
6. Mostre aos seus alunos que ginástica, esporte, dança, lutas entre
outras modalidades sistematizadas na Educação Física são formas
de exercícios físicos.
7. Então, proponha uma dessas vivências que possam ser consenso,
pelo menos para a maioria para o encerramento desta aula.
8. Conclua o encontro mostrando que o exercício físico deve ser
desenvolvido ao longo da vida e que os alunos podem transformar
atividades diárias em exercício físico e por conseguinte cultivar uma
vida ativa e saudável.

Para saber mais...
SE VOCÊ AINDA NÃO SE EXERCITA REGULARMENTE, VAI AÍ
ALGUMAS DICAS PARA COMEÇAR:
Caminhada – Todos podem praticar. É o tipo de exercício que
pode ser feito em vários lugares, em qualquer hora e o único equipamento necessário é um par de calçados confortáveis. Se você
não faz exercícios regulares, inicie percorrendo pequenos trajetos. Quanto maior o ritmo da caminhada, maior o gasto de energia.
Corrida – Você só precisa de um par de tênis e é também uma ótima
maneira de gastar muitas calorias em um período relativamente curto.
Antes de começar, faça um aquecimento e alongamentos.
Andar de bicicleta – Em casa, em uma bicicleta ergométrica, ou pedalando nas ruas, os efeitos desse exercício são muito positivos. Em
relação à caminhada, você pode ir muito mais longe no mesmo período
de tempo. Andar de bicicleta geralmente exercita suas pernas, mas não
os braços, e ainda tem o efeito do condicionamento cardiovascular, que
certamente ficará melhor.
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Natação – É ideal para quem tem problemas de coluna ou artrite. Melhora ainda o condicionamento das penas e dos braços. Escolha o estilo
que você se sente melhor
Dançar – Suave ou agitada, é uma atividade que todos gostam. É um
exercício que ajuda a fugir da monotonia porque existem muitos estilos
diferentes e que podemos aprender.
Você sabia?
Na 57.ª Assembléia da Organização Mundial da Saúde (OMS), realizada
em 2004, foi aprovado o documento Estratégia global em alimentação
saudável, atividade física e saúde. Nos princípios para a ação estabelecidos nesse documento, estão definidas as responsabilidades dos
governos dos estados membros em relação às políticas para promover
a atividade física, entre elas as de formular e rever políticas públicas que
garantam a integração da atividade física na vida cotidiana, com vistas a
impulsionar a mudança nos setores relacionados com transporte, segurança, trabalho, saúde e educação.
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Aula 6 - Saúde, como vai a sua?

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:
•

Compreender a saúde como algo a ser conquistado e que esta
envolve fatores diversos para sua plenitude;

•

Comportar-se
atividades;

•

Contribuir com o grupo para o bom desenvolvimento das vivências;

•

Mostrar-se crítico na análise do desenvolvimento do ser saudável,
entendendo a saúde como resultante de ações individuais, coletivas
e de responsabilidade de políticas públicas.

de

modo

pró-ativo

no

desenvolvimento

das

Questões:
01. Podemos afirmar com base no texto que ser saudável no século XXI
é incomum? Justifique sua resposta.
Nesta questão a colega professora e o colega professor poderá apesar do caráter diretivo em virtude das respostas estarem contidas
no texto -, mobilizar os alunos para que ampliem suas respostas
com base em sua percepção subjetiva do que é ser saudável.
02. Eleja uma das ações contidas no texto em relação ao “agir pela saúde”
que você já incorporou aos seus hábitos de vida. Agora escreva com
suas palavras os benefícios dessa ação para que você seja saudável.
Para tornar o estudo mais dinâmico, a professora, o professor
poderá solicitar aos alunos que ao responderem a segunda pergunta
conversem em dupla por um tempo que você determinará. Em
seguida, abra um espaço afim de que, os que desejarem, exponham
suas respostas para a turma.
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03. Saúde segundo a OMS “é um estado de completo bem-estar físico,
mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças ou
enfermidades”. Seguindo o raciocínio desta definição, coloque (V) para
verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas abaixo:
( F ) A ausência de doenças e enfermidade é o que determina os níveis
de saúde de uma pessoa.
( V ) Para se obter o bem estar físico, mental, social e espiritual precisamos
desenvolver atitudes saudáveis como a prática de exercícios e o
consumo de alimentos saudáveis.
( V ) Ser saudável no século XXI tornou-se incomum.
( F ) Uma pessoa pode não ser considerada saudável estando na sua mais
plena capacidade de produzir e exercer suas atividades diárias.
Você poderá propor a resolução dessa questão de forma coletiva,
lendo cada item e debatendo com seus alunos as respostas,
ampliando os conceitos e conhecimentos adquiridos no texto.
04. Podemos afirmar com base no texto que ser saudável no século XXI
é incomum? Justifique sua resposta.
Nesta questão a colega professora, o colega professor poderá apesar do caráter diretivo em virtude das respostas estarem contidas
no texto -, mobilizar os alunos para que ampliem suas respostas
com base em sua percepção subjetiva do que é ser saudável.
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Língua
Espanhola

Aulas 1 e 2 - ¿Qué sabes sobre el español?
Pre-Leitura
Professor e Professora:

•

Discuta com os alunos sobre seu conhecimento prévio a respeito dos países
destacados no mapa.

•

Estimule o aluno a observar, perceber e justificar as diferenças ortográficas
presentes nos nomes dos países em destaque no mapa.

•

Ajude o aluno a refletir sobre: o que o mapa se propõe representar; o que os países
nomeados têm em comum; qual a situação do Brasil no contexto representado
pela gravura.

Desenvolvimento da temática
a. Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura
b. Apresentação: Questionar os alunos sobre o que eles sabem sobre o idioma
espanhol.
c. Compreensão do tema central dos textos.
d. Contextualização da gramática
e. Debate sobre a presença do idioma espanhol no nosso dia-a-dia

Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora
Uso das estratégias de leitura:
•

Nesta unidade utilizaremos estratégias de leitura como pré-leitura a partir de
imagem, identificação de palavras cognatas, inferências a partir da pré-leitura e
títulos da unidade e dos textos e uso contínuo do conhecimento prévio do aluno.

Tópico B: Ativando e ampliando seus conhecimentos
Objetivos:
•

Acionar o conhecimento de mundo dos alunos, sobretudo de ordem política e
geográfica.

•

Ampliar o conjunto de informações do aluno sobre organizações mundiais as quais
o espanhol está vinculado.

•

Identificar e usar corretamente adjetivos pátrios.
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•

Fazer uso das palavras, por meio da escrita de pequenos textos, para se posicionar
de forma crítica e pessoal diante de questionamentos feitos durante as aulas.

•

Pesquisar sobre personalidades do mundo das artes e literatura relacionadas ao
espanhol.

Tópico C: Focalizando a gramática
Objetivos:
•

Apresentar informações que desmistifiquem o que há em torno dos termos
“castelhano” e “espanhol”.

•

Identificar e usar adequadamente os artigos do idioma espanhol, sendo capaz de
relacioná-los aos correspondentes na língua portuguesa.

Tópico D: Ampliando e aprimorando os conhecimentos
Objetivos:
•

Pesquisar sobre os países “hispanohablantes” e compartilhar as informações com
os colegas de sala.

•

Incentivar a capacidade de observação e seleção de informações do aluno, assim
como seu senso crítico.

Avaliação:
Defendemos uma avaliação continuada e global feita a partir da observação da
participação do aluno nas atividades propostas, sejam orais ou escritas. O professor
pode ainda elaborar um pequeno exercício com questões que resumam o que foi
estudado e aplicá-lo como ferramenta de avaliação.
Chave de respostas:
Tópico A:
1.
( ) a. uma afirmação (X) b. uma pergunta
2. Pessoal
3.
( ) a. Pessoas que falam português
( ) b. Pessoas que falam inglês
( X ) c. Pessoas que falam espanhol.
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( ) c. uma exclamação

4.
( F ) a) O número de falantes de espanhol nos Estados Unidos parou
de crescer.
( F ) b) O espanhol é o quinto idioma mais utilizado nas comunicações
internacionais.
( V ) c) O idioma espanhol é a língua oficial do MERCOSUL.
( F ) d) O espanhol não é usado como língua oficial pela ONU.
( F ) e) Aprender espanhol não é importante.
( F ) f) Não temos nenhum gênio da arte ou da literatura de origem
hispânica.
( V ) g) No Brasil já temos uma lei que regulamenta o ensino da língua
espanhola nas escolas de ensino médio das redes pública e privada
de ensino.
5.
a. O número de falantes de espanhol nos Estados Unidos cresce a cada
dia.
b. O espanhol é o segundo idioma mais utilizado nas comunicações internacionais.
d. O espanhol é idioma oficial de organizações internacionais como a
ONU.
e. Aprender espanhol é importante.
f. Alguns dos maiores gênios do mundo das artes e literatura são de origem hispânica.
6.
a) millones:
b) personas:
c) español:
d) más:
e) comunicaciones:
f) acuerdo:

milhões
pessoas
espanhol
mais
comunicações
acordo

g) firmado:
h) ahora:
i) también:
j) mejor:
l) cuales:

assinado
agora
também
melhor
quais

B - Ativando e ampliando os conhecimentos
1.
MERCOSUL
ONU
UNESCO
UE

(1)
(2)
(3)
(4)

(2)
(4)
(1)
(3)

Organização das Nações Unidas
União Européia
Mercado Comum do Sul
Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Cultura e a Ciência.

2. São quatro, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
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3. Em quatro continentes, América, Ásia, África e Europa.
4.

►
►
►
►
►
►
►

5.
1
2
3
4
5
6

A
L
E
U
Z
E
N
E
V
E
▲

▼
A
P
A
N
A
M
A
B
A
L

N
A
B
U
C
B
E
O
C
S

I
R
R
Y
H
U
C
L
I
A

Argentina
Bolívia
Chile
México
Venezuela
Paraguay

T
A
A
H
I
Z
U
I
R
L

N
G
S
P
L
G
A
V
A
V

E
U
I
E
E
Z
D
I
T
A

G
A
L
R
H
V
O
A
S
D

(4)
(3)
(2)
(1)
(6)
(5)

mexicano(a)
chileno(a)
boliviano(a)
argentino(a)
paraguayo(a)
venezolano(a)

R
Y
A
U
G
U
R
U
O
O

A
A
I
B
M
O
L
O
C
R
▲

◄

◄

6. Pessoal
7. Pessoal

C - Focalizando a gramática
1.
a. _la_región
b. _el_castellano
2.
a._una_ forma
b._una_amistad

c. _el_ territorio
d. _el_ idioma

c. _unos_libros
d. _unas_cajas

e. _las_ lenguas
g. _las_ sanciones

e. _el_nativo

3.
_el_(el/ la/ un) español es _un_(unos/ un/ la) idioma de fundamental
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importancia para_las_(las/los/un) personas que buscan obtener_un_(un/
la/unos) lugar en _el_(la/el/una) mercado de trabajo. _los_(los/unas/el)
estudiantes brasileños, que procuran _unas_(el/un/unas) oportunidades
mejores, deben estar atentos y aprender más esta lengua, eso puede, y
mucho ayudar a conseguir _una_(un/el/una)colocación en _un_(unos/un/la)
mundo tan globalizado. Es cierto también que es _una_(una/la/el) lengua
muy especial y encantadora, en resumen, apasionante e imprescindible.
4.
a.
b.
c.
d.

La profesora fue _al_médico.
Esta es la escuela _del_ proyecto alemán de lo cual te hablé.
Tengo que ir _al_supermercado.
Aquél es el monumento más antiguo _del_mundo.

D - Ampliando e aprimorando os conhecimentos
1. Pessoal
2. Pessoal
3. Pessoal

Provérbio do dia:
Recibe la enseñanza con agrado, y presta atención a los buenos consejos.
Pv:23.12
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Aulas 3 e 4 - Salud
Pré-leitura
Professor e Professora:
•

Faça um levantamento para verificar, se os alunos são a favor ou contra a doação
de órgãos.

•

Ajude os alunos a discutir em grupo, sobre os efeitos da campanha de doação de
órgãos do Governo Federal.

•

Comente com os alunos os últimos acontecimentos noticiados na imprensa sobre
a doação de órgãos no Brasil

Desenvolvimento da temática
a. Leitura de textos, sua aplicação e função na compreensão e interpretação dos
textos utilizados.
b. Saúde (a eficiência de um novo medicamento).
c. Vocabulário voltado para o uso da medicina.
d. Perguntas e respostas, utilizando as funções.
e. Gramática: “El género en español”.
Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora
Uso das estratégias de leitura.
•

Nessa unidade, desenvolveremos a leitura de forma compartilhada, fazendo uso
das estratégias de leitura, como pré-leitura, identificação de palavras conhecidas e
cognatas, uso do conhecimento de mundo.

Tópico B - Focalizando a gramática
Objetivos:
•

Conhecer as terminações que formam o gênero masculino e o feminino em espanhol.

•

Verificar através de exercícios de fixação, se o tema gramatical proposto ficou
claro.

Tópico C - Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos
•

Conscientizar os alunos da enorme necessidade de doadores no nosso país.

Avaliação:
A avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades propostas.
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A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora:
1. Es altamente positivo contra el rechazo de los órganos transplantados a
los seres humanos
2. Directivos de la unión de órganos para compartir
3. Es derivado de un hongo que se cultiva en Japón
4. 20% de los pacientes transplantados
VOCABULÁRIO
1. a. transplante
b. sanidad

c. directivo
d. órganos

e. hongo
f. fármacos

2.
a. Después de oler las flores, Paco no paró de ESTORNUDAR
b. Al comer un bocadillo, Ana sintió DOLOR DE ESTÓMAGO y ganas
de vomitar.
c. No consiguió hablar, pues sentía DOLOR DE GARGANTA
d. A Pilar no le gusta andar en barco, pues el oleaje del agua le deja
MAREADA
e. Salí en la lluvia y cogí una GRIPE
f. Fue al médico porque sentía un dolor de cabeza tan fuerte que más
parecía una JAQUECA
g. Por tener ALERGIA a algunas sustancias, no puedo tomar algunas
medicinas.
3. Ver figura

4
1. “Costar un riñón”
2. “Estar hasta las narices”
3. “Hablar por los codos”
4. “Apretar los talones”
5. “Comerse las cejas”

.
(5)
(4)
(2)
(1)
(3)

Salir muy rápido, corriendo.
Hablar mucho
Estudiar demasiado, leer mucho
No aguantar más
Ser muy caro

1. riñón, 2. nariz; 3.codos; 4. talones, 5. cejas

Língua
LínguaPortuguesa
Espanhola

183

Leitura: Texto 2
1. Pessoal
Gramática
1.
a) el
b) el
c) la

abordaje
teorema
esperanza

d) el
e) la
f ) el

azafrán
costumbre
cariño

g) la

profesión

2.
a) ( F ) pesadumbre
b) ( M ) árbol
c) ( M ) yerno

d) ( M ) cerebro
e) ( F ) enfermedad
f ) ( M ) actor

g) ( M ) equipaje
h) ( F ) mujer

D - Ampliando e aprimorando os conhecimentos:
1. Pessoal
Trava - línguas:
Las tablas de mi balcón mal entablilladas están,
pidan al entablillador que las desentablille
y las vuelva a entablillar mejor,
que ya se le pagará por buen entablillador.
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Aulas 5 e 6 - Las tareas...
Pré-leitura
Professor e Professora:
•

Estimule os alunos a apresentarem suas impressões sobre o tema dessas aulas,
além de suas expectativas e sentimentos em relação às tarefas escolares.

•

Peça que os alunos observem a figura da pré-leitura e falem sobre o que ela
representa.

•

Questione os alunos sobre o que eles acham das tarefas de casa e qual a
importância desse elemento em suas vidas enquanto estudantes.

•

Pergunte aos alunos se eles acreditam que há diferenças quanto a forma de lidar
com as tarefas entre estudantes de países diferentes.

Desenvolvimento da temática
a. Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, seu uso e importância na
compreensão e interpretação textual.
b. Apresentação: discutindo sobre a importância das tarefas escolares, pontos
positivos e negativos, desde a perspectiva dos alunos.
c. Uso adequado, de forma contextualizada, dos aspectos gramaticais, número e
léxico, nomes dos dias da semana, em espanhol, com explicações pertinentes aos
conteúdos.
d. Exercícios de perguntas e respostas, do tipo objetivo e subjetivo
Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora
Uso das estratégias de leitura
•

Nesta unidade, desenvolveremos a leitura de forma compartilhada, fazendo uso
de estratégias de leitura como pré-leitura, identificação de palavras conhecidas e
cognatas, uso do conhecimento de mundo.

Despertando significados:
Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
•

Fazer questionamentos a fim de se alcançar uma melhor e maior compreensão
das informações contidas nos textos

•

Identificar palavras conhecidas e cognatas que permitam uma melhor compreensão
dos textos.
Estimular o uso do dicionário como fonte de pesquisa a fim de facilitar a compreensão

•
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textual do aluno.
Tópico B: Focalizando a gramática
Objetivos:
•

Identificar substantivos e adjetivos na forma singular e plural, sabendo como
passá-los de uma forma à outra, aplicando-as corretamente dentro de um contexto,
conforme seja necessário.
Estabelecer relação entre artigos e substantivos

•

Tópico C: Ampliando e aprimorando os conhecimentos
Objetivos:
•

Apresentar aos alunos os dias da semana em espanhol e relacionando-os à
temática das tarefas escolares através de atividade que estimule também o senso
de organização dos alunos.
Estimular o pensar e posicionamento crítico e a habilidade de tomada de decisões
dos alunos.

•

Avaliação:
• Além da avaliação diagnóstica durante todo o processo de ensino-aprendizagem
sugerimos ainda que trabalhos sobre a temática das tarefas escolares e outros
temas relacionados a esse sejam apresentados pelos alunos.
A - Focalizando a habilidade de compreensão leitora:
1.
(
(

)
)

a. aos professores.
c. aos pais.

( ) b. aos alunos.
( X ) d. às tarefas.

2.
( ) a. Os alunos são odiosos.
( ) b. Fazer as tarefas não traz nenhum benefício.
( X ) c. Passar tarefas para os alunos não é uma vingança por parte dos
professores.
( X ) d. Alguns estudos comprovaram a eficácia das tarefas.
( ) e. Fazer as tarefas não ajuda a melhorar o desempenho escolar do
aluno.
( ) f. O texto não faz nenhuma sugestão para o aluno fazer melhor
suas tarefas.
3.
a. Das tarefas escolares solicitadas pelos professores.
b. Aos estudantes
c.
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( )
( )
(X)
( )

1. Em uma revista de culinária.
2. Na seção policial de um jornal.
3. Em uma revista para adolescentes.
4. Nos classificados do Diário do Nordeste.

4.Baseado em alguns estudos
5. Passam a ter maior segurança em si mesmos

6.
( )
( )
( )
(X)

a. Perde calorias.
b. Fica mais inteligente.
c. Não precisa da ajuda dos outros.
d. Aprende a cumprir suas metas e reconhecer seus progressos.

7.Pessoal

8. Pedir Ajuda

9. O autor do texto está a favor das tarefas, continuação da resposta de
cunho pessoal
10. Pessoal

11.
a. maestros:
professores
b. padres:
pais
c. lana:
dinheiro
d. refuerza:
reforça
e. clase:
aula
f. sino:
mas também
g. calificaciones: notas
h. logros:
vitórias, sucesso
i. ayudar:
ajudar
B - Focalizando a gramática: Número
Língua
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1. Mi amigo de la fraternidad era bromista
2.
a. amigo: amigos
d. nariz: narices
g. árbol: árboles
k. bambú: bambúes
n. japonés: japoneses

b. broma: bromas
e. rey: reyes
h. pastel: pasteles
l. color: colores
o. rubí: rubíes

c. pollo: pollos
f. táxi: taxis
i. fraternidad: fraternidades
m. raiz: raíces

1.
a. La médica le pide a Isabel algunos análisis preventivos de
glicemia.
b. El arquitecto usa lápices para hacer sus dibujos.
c. El alumno recoge sus libros al final de las clases.
d. La profesora de español enseña a los alumnos el número de los
sustantivos y adjetivos.
e. Ingeniero y médico son profesiones bastante comunes hoy día.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Los camareros viven cerca de sus trabajos.
Las panaderas hacen panes dulces y salados todos los días.
Los hombres prefieren estas cremas hidratantes.
Los profesores llevan pantalones azules.
Las alumnas brasileñas son muy inteligentes.
Mis vecinos son bastante simpáticos.
Los niños de mis hermanos son guapísimos.

5. Una com setas, estabelecendo relações entre os artigos e substantivos:
La
Los
Las
El
El
Los

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Satélite
Nubes
Lámpara
Fantasmas
Árbol
Ojos

C - Ampliando e aprimorando os conhecimentos
1.
a.
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b. Pessoal

c. Pessoal

d. Pessoal

e. Pessoal

Adivinhação do dia:
¿Por qué el libro de Matemáticas fue al psiquiatra?
Porque tinha muitos problemas
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Aulas 7 e 8 - Viajeros
Pré-leitura
Professor e Professora:
•

Faça perguntas que proporcionem maior interatividade entre os alunos a fim que
eles contem situações curiosas durante as viagens que fizeram.

•

Converse com os alunos a respeito das diversidades culturais existentes em alguns
países em relação ao Brasil.

•

Discuta com os alunos sobre os hábitos de um determinado lugar que podem ser
considerados como falta de educação em outra região

Desenvolvimento da temática
•

Leitura, compreensão dos textos, vocabulário.

•

Perguntas e respostas.

•

Expressões idiomáticas voltadas ao vocabulário utilizado no texto 1.

•

Gramática: uso dos verbos ser e estar e alguns adjetivos que serão necessários
para uma boa compreensão textual.

Tópico A - Atividade a habilidade e compreensão leitora
1. Uso das Estratégias de leitura.
•

Nesta unidade, através da pré-leitura, leitura do texto e perguntas propostas o
aluno poderá reconhecer o vocabulário a ser utilizado . O gênero textual utilizado
é – antigo.

2. Utilização do gênero textual – quadrinhos.
Atividades propostas:
a. Previsão do assunto do texto;
b. Perguntas e respostas baseadas no texto;
c.

Exercícios utilizando expressões idiomáticas;

d. Atividades utilizando a gramática;
e. Atividade extra tendo como objetivo revisar o uso dos conteúdos utilizados.
Despertando significados:
Tópico A: Focalizando a habilidade e compreensão leitora
Objetivos:
•

Utilizar questionamentos para melhorar a compreensão do assunto, através de
perguntas para despertar a percepção e os conhecimentos de mundo dos alunos.

•

Identificar “palavras cognatas” para facilitar a compreensão textual.
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Tópico B - Focalizando a gramática
Objetivos
•

Proporcionar ao aluno a conjugação e os usos dos verbos “ser” e “estar”.

•

Trabalhar alguns adjetivos necessários a uma melhor compreensão textual e
facilitar a escrita.

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivo:
•

Fazer com que o aluno utilize o conteúdo gramatical das aulas.

Avaliação:
•

Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.

Pré-leitura
1. Pessoal
2. Pessoal
3. Pessoal
A - Focalizando a habilidade de compreensão leitora:
1. Las precauciones comienzan desde el momento de las presentaciones
2. El contacto físico en estos lugares está mal visto.
3. Porque sólo consiguen llegar los más decididos.

4. Sugestões: Interrumpir a alguien que está trabajando y no respetar la
cola.

Vocabulário
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1.
“No seas guiri”
a) ( ) Não seja bom

b) (

) Não seja fácil

c) (X) Não seja bobo

“Estrechar la mano”
a) (

) Tirar a mão

b) (X) Apertar a mão

c) (

) Sujar as mãos

b) ( ) Não maltrate
alguém

c) (X) Não ponha as
mãos em alguém

b) (

) Não aceite

c) (X) Não recuse

b) (

) A força

c) (

“Ni se te ocurra tocarle”
a) (

) Não pense em
responder

“ No la rechaces”
a) (

) Não quebre

“…a rajatabla”
a) (X) Ao pé da letra

) Com vontade

2.
H J L
X B V
C O R
R O N
A V J
P H LL
LL S W
C F Y
P A X
L T A
B M Z

P
C
T
X
B
T
A
T
J
R
X

O
H
E
U
P
K
J
E
B
A
B

N B
M LL
S I
Q M
LL P
P U
C N
J T
Y U
J A
V L

T
P
A
K
E
O
R
V
T
T
R

Y F
O T
X U
O E
B Z
T J
W Y
J O
P LL
A B
P O

T
B
V
T
U
T
E
E
V
L
O

E
C
LL
O
Z
A
R
Y
W
A
V

X
I
N
S
U
L
T
O
S
K
B

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

Gramática
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

192
192

Mi hermana es médica.
Aquellas frutillas son de Argentina.
Córdoba es una de las ciudades más bonitas de España.
¿ Dónde está tu casa ?
Ten cuidado con Paco, pues está muy aburrido.
La próxima clase es el día 17 de diciembre.
El hijo de Lucía es muy vivo. A los seis años ya sabe leer.
Esta comida está riquísima.
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LEITURA: TEXTO 2
2.
2.1 Pessoal
2.2 Pessoal
2-1.0. 1° ( bello) 2° ( sucio); 3° (frio); 4° ( delicado)
2.0 resposta pessoal
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Aulas 9 e 10 - La naturaleza
Pré-leitura:
Professor e Professora:
•

Incentive a participação do aluno estimulando-o a fazer uso do seu conhecimento
de mundo para se posicionar com relação ao tema da unidade.

•

Peça que os alunos observem a figura da pré-leitura e exponham verbalmente a
leitura que fazem dela.

•

Solicite aos alunos que digam que tipo de ações o texto 1 propõe que sejam
executadas.

•

Pergunte aos alunos qual a relação que eles fazem entre natureza e juventude.

•

Estimule os alunos a pensarem sobre quais atitudes, praticadas em seu dia-a-dia,
podem ser maléficas para o meio ambiente.

Desenvolvimento da temática
a. Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, seu uso e importância na
compreensão e interpretação textual.
b. Apresentação: ações que podem ser efetivadas pelos jovens em relação ao meio
ambiente com o fim de protegê-lo.
c. Verbo estar, no presente do indicativo, sendo exposto e exercitado seu uso de
maneira contextualizada.
d. Exercícios de perguntas e respostas com uso da temática e conteúdos
apresentados.
Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora
Uso das estratégias de leitura
•

Nesta unidade, desenvolveremos a leitura compartilhada, fazendo uso de
estratégias de leitura como pré-leitura, inferências, uso do conhecimento de
mundo, identificação de palavras conhecidas e cognatas e leitura contemplando
a mensagem principal do texto, bem como leitura objetivando buscar informações
específicas solicitadas pelos questionamentos feitos sobre o texto.

Atividades propostas:
•

Previsão do assunto do texto.

•

Participação dos alunos com observações feitas a partir do seu conhecimento
prévio sobre o tema.

•

Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos.

•

Identificação de informações gerais e específicas.
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•

Discutir sobre a importância do meio ambiente com base em dados oficiais,
adquiridos em outras fontes, que não os textos da unidade.

•

Atividades para estimular a habilidade de organização de idéias a serem expressas,
de forma oral ou escrita.

•

Atividades com uso de aspectos gramaticais de forma contextualizada.

Despertando significados:
Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
•

Facilitar a compreensão leitora e por meio de questionamentos e uso adequado
de recursos como inferências, previsões, perguntas, exposição de idéias e
conhecimento prévio do aluno.

•

Fazer uma leitura com o objetivo de se detectar as idéias centrais dos textos.

•

Identificar palavras conhecidas e cognatas que permitam uma melhor compreensão
dos textos.

•

Estimular o uso de fontes de pesquisa que facilitem a compreensão textual do
aluno, como o dicionário, assim como a troca de idéias entre os alunos acerca do
tema proposto.

•

Incentivar o debate sobre o tema proposto, bem como o desenvolvimento da
habilidade de posicionamento de forma oral ou escrita sobre a temática.

Tópico B: Focalizando a gramática:
Objetivos:
•

Identificar o presente do indicativo do verbo estar e diferenciar seu uso em relação
ao do verbo ser nesse mesmo tempo verbal.

•

Utilizar o verbo estar no presente do indicativo concordando-o com o sujeito que
acompanha.

Tópico C: Ampliando e aprimorando os conhecimentos
Objetivos:
•

Despertar a capacidade de investigação do aluno.

•

Estimular o trabalho em grupo, a criatividade, capacidade de persuasão,
organização, síntese, posicionamento crítico e senso de cidadania frente a temas
do seu cotidiano.

Avaliação:
•

Além da avaliação diagnóstica durante todo o processo de ensino-aprendizagem
em torno dessa unidade sugerimos ainda que seja atribuída uma nota à atividade 2
do tópico C uma vez que a mesma contempla o conteúdo principal discutido nessa
unidade e permite visualizar o nível de apreensão do aluno do que lhe foi exposto
como também seu envolvimento com o tema tratado e compreensão do que se
trabalhou em sala.
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1.
a) jovens: jóvenes
b) ação: accíon
c) companheiros: compañeros
d) bairro: barrios
e) meio: médio
f) tempo: tiempo
g) melhor: mejor

h) escola: escuela
i) árvores: árboles
j) selvagens: salvages
k) informações: informaciones
l) compostos: compuestos
m) exposições: exposiciones
n) folhetos: folletos

2. Pessoal
3.
a) conforma:
b) encendidos:
c) ahorrar:
d) aparatos:

faça, crie
e) fundas: embalagens
ligados, funcionando f) calle:
rua
economizar
g) basura: lixo
aparelhos

4.
a) a la vez:
ao mesmo tempo
b) más pequeños: mais jovens, menores
5. O tema central do texto são os cuidados com o meio ambiente e está
destinado ao público jovem.
6.
( F ) a) Devemos ter vários eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo,
se queremos economizar energia.
( V ) b) Devemos ensinar a todos a reciclar o lixo produzido.
( V ) c) Devemos reutilizar as sacolas plásticas.
( F ) d) Não é necessário economizar água.
( V ) e) Não se deve comprar animais silvestres (selvagens).
7. Pessoal
8. Pessoal
B - Focalizando a gramática: Verbo ESTAR no presente do indicativo
Texto 2
De acordo com a tabela abaixo, complete o texto abaixo com o verbo
“estar”:
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Isabel: — ¡Buenos
usted?

días,

doña

Mercedes!

¿Cómo

está

Doña Mercedes: — ¡Hola, chica! Estoy bien, y tú, ¿Cómo estás ?
Isabel: — Estoy bien, gracias. ¿Está Juan en casa?
Doña Mercedes: — Sí, está. ¿Quieres hablar con él?
Isabel: — Sí. Por favor. Es que nosotros estamos en el mismo
equipo para hacer el trabajo de español. Los haremos
oy.
Doña Mercedes: — ¡Ah! Vosotros estáis estudiando bastante, ¿no?
Isabel: — Sí, sí estamos.
Doña Mercedes: — Entra, ya voy a llamarlo.

1.
a) uma carta

b) um e-mail

c) um diálogo

d) uma tabela

2.
“Yo estoy feliz porque amo a la naturaleza y creo que ni todo está perdido,
pues mis amigos y yo estamos dispuestos a hacer nuestra parte. ¿Y tú,
estás con nosotros en esa lucha por el medio ambiente?”
3.
a) ¿Tú eres a favor o en contra de las centrales nucleares?
b) Las calefacciones están muy contaminantes.
c) Los mares son contaminados.
d) La gente está poco informada sobre los problemas del medio ambiente.
e) El papel reciclado es/está más ecológico.
f) Todos los muebles deben ser de materiales no tóxicos.
g) Si queremos estar sanos y ser felices, debemos ser respetuosos con la
naturaleza.
C - Ampliando e aprimorando os conhecimentos:
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1.
Objetos
(A) botella de vidrio
(B) recipiente de plástico
(C) lata de alumínio
(D) hojalata
(E) envase de cartón
(F) hoja de papel

Tiempo que tardan en biodegradarse
( B ) cuatrocientos cincuenta años
( F ) uma semana
( C ) doscientos a quinientos años
( E ) dos semanas a cuatro meses
( A ) indefinidamente
( D ) cien años

2. Pessoal

Trava-línguas:
Hugo tuvo un tubo, pero el tubo
que tuvo se le rompió y para recuperar el
tubo que tuvo, tuvo que comprar un
tubo igual al tubo que tuvo.
http:www.elhuevodechocolate.com/trabale1.htm. Accedido el 31 de octubre de 2006
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Aulas 11 e 12 - Medios de Transporte
Pré-leitura
Professor e Professora:
Texto 1
• Verifique quais são os meios de transportes mais utilizados pelos alunos
•

Faça com que apontem as vantagens e as desvantagens dos meios de transportes
citados.

•

Faça perguntas para verificar se os alunos conhecem os meios de transportes
utilizados na Espanha

Texto 2 - El transporte en Madrid
Desenvolvimento da temática
a. Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicação e função para
a compreensão textual.
b. Trabalhar vocabulário pertinente aos textos.
c. Questões objetivas relacionadas ao vocabulário encontrado nos textos.
d. Gramática: presente do indicativo do verbo e comparativo e exercícios
aplicabilidade.
e. Construção de frases, reorganizar frases que estavam desorganizadas e
antônimos.
f. Redação: “Os meios de transportes mais utilizados no Brasil”.
Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora
Uso das estratégias de leituras
•

Nesta unidade desenvolveremos a leitura compartilhada utilizando estratégias de
leitura, perguntas que estimulem a curiosidade a respeito do tema a ser abordado,
estudo do vocabulário, e a utilização do gênero textual informativo.

Atividades propostas
a. Perguntas relacionadas ao texto.
b. Fornecimento de informações a respeito dos meios de transportes na Espanha;
c. O professor poderá trazer imagens de meios de transportes para estimular o uso
do vocabulário a ser utilizado;
d. Exercício de compreensão leitora e interpretação de textos;
e. Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada.
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Despertando significados
Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
•

Utilizar questionamentos para melhor compreensão do assunto
através de perguntas.

•

Identificar palavras conhecidas para melhor compreensão do texto

Tópico B: Focalizando a gramática:
Objetivos:
•

Conhecer a conjugação do verbo IR no presente do indicativo.

•

Conhecer as estruturas utilizadas para fazer comparações.

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos:
•

Fazer com que o aluno pesquise e conheça um pouco melhor a
realidade a respeito dos meios de transportes no Brasil.

Avaliação :
•

Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.
Antes de ler
1. Pessoal
2. O ônibus, pois é mais barato.
3. Pessoal
1.
( ) a. autobús

( X ) b. coche

2.
( ) a. Madrid y Galicia ( ) b. Barcelona y
Málaga
3.
( X ) a. En el País
Vasco
4
( ) a. gente
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( ) b. En Salamanca

( ) c. bici

( X ) c. Madrid y
Barcelona.

( ) c. En Valencia.

.
( ) b. atascos

( X ) c. coches.

Vocabulário
1.
(a)
(b)
(c)
(d)

metro
Trenes de cercanías
Atascos
Carreteras

(c)
(b)
(d)
(a)

Engarrafamentos
Trem utilizado nas áreas urbanas
Estradas
Meio de transporte utilizado nas áreas
metropolitana das grandes cidades

2.
1. Solo algunos estados en Brasil poseen...
( X ) a. metro

( ) b. coche

( ) c. avión

2. Lucía siempre va al trabajo en..., pues es más rápido.
( X ) a. coche
( ) b. bicicleta
( ) c. autobús
3. Como no me gustan las grandes altitudes, nunca viajo en...
( ) a. tren

( ) b. barco

( X ) c. avión

4. Con los embotellamientos prefiero salir…
( ) a. en coche

( ) b. en autobús

( X ) c. a pie

Gramática
1.
a. Como vas tú a estudiar?
Voy en tren, en autobús o a pie.
b. Para ir a la estación (yo) voy en autobús.
c. Ellas siempre van a pie a mi casa.
d. Llegarán pronto, pues vienen en avión.
e. No te preocupes en llevarme, pues voy en taxi.
f. Cuando está en la hacienda (él) va a caballo a todas las partes.
Texto – 2
1. El bonetrén y El metrobús
2. El metro y el autobús
3. Es necesario presentar una solicitud con tus datos personales y una
fotografía en un estanco.
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4. Si eres menor de 21 años o mayor de 65 años
5. Según el texto el abono es personal e intransferible.
Vocabulários
1
Positivos
Negativos

.
Rápido; Divertido; Práctico; Cómodo; Seguro; Puntual.
Caro; Contaminante.

Gramática
1. Atividade Livre
2.
a. El avión es más cómodo que el coche.
b. Ir a pie es tan saludable como en bicicleta.
c. Viajar en avión es menos romántico que en barco.
d. Coger el taxi es más caro que coger el metro.
3.
a. mi coche es tan bonito como el tuyo.
b. la casa de Pilar es menor que la mía
c. éste es el mejor libro de Cervantes
d. ir a tu casa en coche es más cómodo.
4.
a. Menos que

más que

b. Peor

mejor

c. Menor

mejor

d. Pequeño

grande

e. Malo

bueno

Provérbio do dia: “A veces, la sonrisa de un amigo basta para superar un
dolor, cicatrizar una herida y alegrar el corazón”.
J.Sousa Nobre
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Língua
Inglesa

sitemaker.umich.edu/psoc/files/psoc_globe.jpg

Cara professora, caro professor,
O conhecimento de pelo menos duas línguas estrangeiras, já
previsto na LDB 9394/96, é fato consumado. Esta lei sugere, no Art. 36,
que uma dessas línguas deve ser incluída como disciplina obrigatória
e a outra em caráter optativo, escolhida pela comunidade escolar. A
Língua Inglesa desempenha um papel muito importante neste contexto,
por ser considerada a língua internacional dos negócios, do turismo,
do poderio econômico e tecnológico, sendo também a segunda língua
em diversos países, difundida em todos os continentes. É a 2ª língua
mais falada em escala mundial.
No Ceará, vimos a necessidade de disseminar o ensino dessa
língua, tendo em vista a indústria do turismo como um dos meios de
negócios mais promissores, que vem crescendo de forma acelerada,
gerando possibilidades de empregos e beneficiando a comunidade
em geral. Ao inserir as Línguas Estrangeiras na área de Linguagens
e Códigos na última década, o ensino dessas línguas ganha nova
roupagem se ensinada numa perspectiva interdisciplinar, fazendo
interface com as outras disciplinas do currículo e, voltada para o
contexto da realidade pessoal e do cotidiano do educando.
Este material foi desenvolvido visando assumir esta nova postura
no ensino de inglês na escola pública, através do uso da abordagem
instrumental, para consolidar o desenvolvimento da habilidade de
compreensão leitora, que é o foco do Projeto “Primeiro, Aprender!”
Que tem como lema: “Ler bem para aprender pra valer”, de forma que
o aprendizado, nesta língua, seja útil e significativo para o aluno. Esta
abordagem, segundo Wieleicki (2005) e outros teóricos, é a chave
para a aquisição da prática leitora. Para fazer uso da abordagem
instrumental disponibilizamos as Estratégias de Leitura, tais como
Prediction, Scanning, Skimming, Palavras Cognatas, Palavras-chave,
Palavras de referência, Marcas tipográficas, Inferências, que devem
ser utilizadas em cada aula, no sentido de melhor nortear o seu
trabalho em sala de aula.
Neste material, propomos, também, trabalhar os Gêneros Textuais
diversos e autênticos, como: e-mail, música, notícia, formulário, entre
outros, que “são entidades sócio-discursivas e formas de ação social
incontornáveis em qualquer situação comunicativa” e “contribuem para
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ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia” (Marcuschi,
2002, p. 19).
Segundo Almeida (2008), uma das estratégias mais eficazes para
o domínio da língua inglesa através do ensino da leitura, é o aprendizado
natural, seguindo a nossa intuição e pela interação com o ambiente que
nos cerca. Estatísticas comprovam que, em um texto técnico, de 20 a
25% as palavras são cognatas e, 60% são palavras mais comuns em
inglês, somando um total de 80 a 85%. Como fazer então com o restante?
Almeida sugere que devemos fazer deduções, através da nossa intuição
e do nosso conhecimento de mundo.
Este material foi organizado em 08 Unidades. Cada unidade deve
ser trabalhada em 03 h/a de 50 min. e tem como eixo a PRÉ-LEITURA,
a LEITURA e a PÒS-LEITURA, bem como o uso da gramática de forma
contextualizada e, está subdividido em Tópicos – A, B e C. Assim,
através da PRÉ-LEITURA ativamos o conhecimento de mundo do aluno.
Já durante a LEITURA focalizamos a habilidade de compreensão leitora,
levando o aluno a refletir sobre temáticas, como: A Expansão da língua
inglesa e sua importância no mundo globalizado; Informações sobre o
mundo do aluno através do uso dos “Greetings”, “Personal Information”,
Música, Diversões, Mercado de trabalho, Meio ambiente; Uso da
Internet, da Televisão seus benefícios e malefícios. Na PÓS-LEITURA,
promovemos a interatividade, ampliando e aprimorando conhecimentos
através de reflexões, debates e discussões, fazendo interface com
outras disciplinas do currículo, bem como promovendo a integração com
os colegas através de trabalhos em grupo.
Que este material lhe dê uma orientação no seu dia-a-dia em sala
de aula!
Bom trabalho para todos!
Os autores
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Língua Inglesa - Aulas 1, 2 e 3
ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
• PRÉ-LEITURA: Text 1 - ONLINE LANGUAGE POPULATIONS
# Cara professora, caro professor:
– Ative o conhecimento de mundo do aluno quanto aos países apresentados no
Gráfico, para que informe os nomes em português.
– Faça a interpretação do Gráfico, quanto ao título “Online Language Populations” e
sua tradução. Se este faz referência ao número de habitantes de cada país, ou ao
número de usuário da língua na Internet?
– Questione com o aluno: como ele explica a ausência do Brasil neste Gráfico apesar
de ser um país tão grande, em todos os aspectos?
• DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA:
a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e
funcionalidade para a compreensão e interpretação dos textos utilizados.
b) Apresentação: informações sobre os percentuais disponibilizados no Gráfico
quanto a expansão mundial do Inglês e o porque de ser a “lingua franca”.
c) Descrição dos fatos e estatísticas apresentadas.
d) Perguntas e respostas
e) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando informações
necessárias sobre o conteúdo.
f) Discussão sobre o emprego do estrangeirismo no nosso dia a dia.
• TÓPICO A – ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA
1. Uso das Estratégias de Leituras
Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando as Estratégias
de Leitura, como Pré-leitura, Identificação das Palavras Cognatas/Parecidas, Palavras
Conhecidas Skimming e Scanning, Marcas tipográficas e, a utilização do gênero
textual – gráfico e texto informativo, sobre a globalização do inglês.
Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer
inferências, explorando título, subtítulo, figuras, gráficos, ilustrações, etc., ativando
o conhecimento prévio do aluno e, estimulando o seu interesse e a sua curiosidade
pelo conteúdo de um texto que o tópico sugere.
Scanning: é uma estratégia de leitura não-linear em que o leitor busca objetivamente
aquilo em que está interessado, assim, ele encontra informações específicas, tais
como número em lista telefônica, palavra no dicionário, data, etc. sem ler palavra por
palavra. Como um scanner, faz-se uma rápida visualização do texto, para detectar a
informação contida naquele espaço. O verbo scan significa examinar, perscrutar e,
na informática escanear.
Cognate Words: essa estratégia explora o que o aluno já sabe, facilita a percepção,
ajudando na compreensão do texto. Cognatas são palavras de origem latina ou grega
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semelhantes ao português e, de fácil reconhecimento formal e semântico. São muito
comuns na língua inglesa.
Marcas tipográficas: são recursos utilizados para proporcionar uma melhor
compreensão das informações contidas no texto, como números, símbolos, gráficos,
negritos, etc.
2. Utilização dos Gêneros Textuais – Gráfico e Texto informativo.
• ATIVIDADES PROPOSTAS:
a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações sobre o emprego de vocábulos estrangeiros;
c) Exercício de compreensão leitora e interpretação de textos informativos;
d) Identificação de informações gerais e específicas;
e) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de idéias;
f) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;
g) Debate sobre o uso de expressões estrangeiras no nosso país.
• DESPERTANDO SIGNIFICADOS:
Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
– Utilizar questionamentos para uma melhor compreensão do assunto, através
de previsões, adivinhações, inferências, perguntas, bem como para despertar a
percepção e o conhecimento de mundo do aluno.
– Fazer um Scanning para detectar informações específicas no texto.
– Identificar Palavras Cognatas e Conhecidas e Marcas tipográficas para melhor
compreender o texto.
Tópico B: Focalizando a gramática: Sufixos
Objetivos
–Identificar algumas formas do processo de sufixação, apresentadas no texto.
Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos
– Debater sobre o uso de expressões estrangeiras no nosso país, se esta é uma
realidade apenas do português ou do Inglês.
– Pesquisar sobre os termos estrangeiros apresentados no Quadro I (Caderno do
aluno).
Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.
CHAVE DE RESPOSTAS:
A – I - 1) modern; 2) global; 3) dominant; 4) international; 5) communication; 6)
science; 7) radio; 8) initial; 9) economic; 10) cultural; 11) significantly; 12) profession;
13) occupation; 14) result; 15) billion; 16) basic; 17) official; 18) nation.
A – II - 1. Resposta pessoal; 2. Importância da língua inglesa no mundo globalizado;
3. Acima de um bilhão de pessoas; 4. Seis línguas oficiais; 5. Resposta pessoal.
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B – I – 1c; 2d; 3b; 4c. II – 1. navegation; 2.handful; 3. slowly; 4. endless. III – action,
entertainment, initial, professions, etc.
C – I - 1. drink = bebida; 2. DJ = abrev. de disc jockey 3. outdoor = grande cartaz de
publicidade ao ar livre; 4. laptop = computador portátil; 5. free lancer = profissional
autônomo; 6. bluetooth = tecnologia de comunicação de curto alcance por meio de
ondas de rádio; 7. game = jogo; 8. free shop = local de venda de mercadoria sem
imposto em aeroportos e portos; 9. fast food = comida preparada e servida com
rapidez em lanchonete (sandwich, hotdog); 10 wireless = sem fio.
C – II – 2, 3, 4, 1. C – III - 1b; 2a; 3b; 4d; 5b.
C – IV - 1 Resposta pessoal. 2. Quadro I: light = leve, luz, claro; speed = velocidade;
online = conectado; fitness = em forma, adequado; kid = criança, garoto; pet shop
= loja de animais de estimação; black out = apagão; for sale = à venda; self-service
= auto atendimento; office boy = contínuo; deliver = entrega; hot dog = cachorro
quente; lay out = desenho; bad boy = garoto mau; milk shake = leite batido com
sorvete; center = centro; check in = registro de chegada (hotel, aeroporto); happy
hour = final de tarde agradável.
Have a good time!!!
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Língua Inglesa -- Aulas 4, 5 e 6

GREETINGS: Introducing yourself
PRÉ-LEITURA

# Cara professora, caro professor:
– Faça um levantamento dos cumprimentos que os alunos conhecem em inglês e,
leve-os a se expressarem em sala de aula.
– Ative o conhecimento prévio do aluno quanto aos diferentes tipos de cumprimentos,
saudações e/ou expressões corporais usadas em países e culturas diferentes da
nossa (ex. Japão, Oriente Médio, Índios, etc).
– Como curiosidade, compare a saudação OK = LEGAL e, mostre como o americano
se expressa fazendo um círculo com o indicador e o polegar, para expressar tal
idéia. Enquanto, o brasileiro estranha este gesto e, expressa esta idéia fechando a
mão e levantando o polegar. Lembre-se, também, que esta expressão tem origens
diversas (folclórica, histórica, anedótica), mas, em suma, significa “All right” = “Tá
legal”.
• DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA
a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e
funcionalidade na compreensão e interpretação dos textos utilizados.
b) Apresentação: aprendendo usar as Saudações
c) Uso adequado dos Greetings.
d) Perguntas e respostas, utilizando as funções.
e) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando explicações
necessárias sobre esse conteúdo.
• TÓPICO A e B – ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA

1. Uso das Estratégias de Leitura
Nesta unidade, iremos desenvolver leitura compartilhada utilizando Estratégias
de Leitura, como Pré-leitura, Identificação das Palavras Conhecidas, Skimming,
Scanning e, a utilização do gênero textual – e-mail, blog, cartoon texto didático,
sobre os cumprimentos.
Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer
inferências, explorando título, subtítulo, figuras, gráficos, ilustrações, etc., ativando
o conhecimento prévio do aluno e, estimulando o seu interesse e a sua curiosidade
pelo conteúdo de um texto que o tópico sugere.
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Skimming: dá ao leitor os pontos principais, ou o sentido geral do texto. É uma leitura
rápida que consiste em lançar ligeiramente os olhos, dando a eles alguns minutos
para perceber ou predizer o propósito da passagem. Por ser mais abrangente, o
“skimming” exige o conhecimento de organização textual, da percepção de dicas
de vocabulário, e da habilidade para inferir idéias. O verbo skim significa desnatar,
tirar a nata, ler algo por alto.
Scanning: é uma estratégia de leitura não-linear em que o leitor busca objetivamente
aquilo em que está interessado, assim, ele encontra informações específicas, tais
como número em lista telefônica, palavra no dicionário, data, etc. sem ler palavra por
palavra. Como um scanner, faz-se uma rápida visualização do texto, para detectar
a informação contida naquele espaço. O verbo scan significa examinar, perscrutar
e, na informática escanear.

2) Utilização dos Gêneros Textuais – E-mail e Texto didático
• ATIVIDADES PROPOSTAS:
a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações sobre os cumprimentos em língua inglesa;
c) Discutir sobre alguns termos das Novas Tecnologias, como blog, e-mail, web,
entre outros;
d) Exercício de compreensão leitora e interpretação de e-mails e textos didáticos;
e) Identificação de informações gerais e específicas;
f) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de idéias;
g) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada.
• DESPERTANDO SIGNIFICADOS:
Tópico A e B: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
– Utilizar questionamentos para uma melhor compreensão do assunto em pauta,
através de previsões, adivinhações, inferências, perguntas, bem como para
despertar a percepção e o conhecimento de mundo do aluno.
– Fazer um Skimming para detectar informações gerais sobre o assunto do texto.
– Identificar Palavras Conhecidas para melhor compreensão do texto.
Tópico B: Focalizando a gramática
– Identificar e relacionar os cumprimentos criando novas situações no seu uso;
– Usar as Wh/Questions Words (Ex How are you?/ How do you do?).
– Identificar verbos no “Simple Present Tense” por inferência e, a partir da explicação
do(a) professor(a).
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Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
– Pesquisar na Internet sobre o uso dos Greetings, tais como, e-mail, blog, chat,
etc, nas novas tecnologias e sobre o significado de MSN.
Objetivos
– Utilizar informações pessoais, usando os Greetings, escrito e oralmente.
Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades
propostas.
CHAVE DE RESPOSTAS
A1 – I – 1d; 2d; 3a; 4a; 5b; 6b. II – 1. Bem, obrigado. 2. Informal, porque usa Hello!
3. Segunda-feira e dezembro; 4. Para dizer que a mensagem foi concluída. III – 1.
Good morning = bom dia; 2. Good afternoon = Boa tarde; 3. Good evening = boa
noite (ao chegar); 4. Good night = boa noite (ao sair); 5. See you later = até mais
tarde; 6. Hi!, Hello! = Oi, olá; 7. See you tomorrow = Até amanhã; 8. How are you?
= Como vai você?; 9. I’m fine = Bem; 10. How do you do? = Prazer em conhecer.
– IV - 1. Fine; 2. night; 3. morning; 4. bye; 5. evening; 6. later; 7. afternoon.; 8.
well.
A2 – I – 1c; 2b; 3c; 4d; 5b; 6d; 7b; 8c; 9d.
B – I b; II - 8,4, 6, 2, 3,1, 10, 9, 7, 5.
C – 1. C 2. MicroSoft Network

Have fun!!!
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Língua Inglesa – Aulas 7, 8 e 9
GUESS: WHO AM I?
PRÉ-LEITURA
Text 1 – O que você sabe sobre estas pessoas?
Caro(a) Pofessor(a)
– Ative o conhecimento prévio do aluno sobre informações acerca dos personagens
apresentados, tais como profissão, naturalidade, curiosidade, se eles admiram ou
rejeitam tais personagens e por que.
– Solicite ao aluno que descreve os personagens apresentados;
– Peça opinião do aluno quanto a fatores que podem ter favorecido estas pessoas,
apresentadas no texto, a se tornarem famosas.
– Peça a opinião do aluno sobre que fatores podem contribuir para uma pessoa se
tornar famoso/a e, quem eles apontariam como exemplo?
– Durante a leitura do Text 2, explique a diferença do uso de football player (British
English) e soccer player (American English).
– Aproveite para falar de outras expressões do futebol que têm origem na língua
inglesa, tais como: corner, goal keeper, referee, etc
– No final da aula, peça aos alunos para traduzirem o provérbio e faça um debate
para discutir sobre a mensagem do mesmo, se concordam, ou não.
LEITURA: Text 2 – PERSONAL INFORMATION ABOUT FAMOUS PEOPLE: Gisele
Bündchen, Ronaldinho, Ana Paula Arósio and Pelé
• DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA
a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e
funcionalidade na compreensão e na interpretação dos textos utilizados.
b) Apresentação: informação pessoal, informações sobre coisas e lugares.
c) Descrição de pessoas famosas.
d) Perguntas e respostas sobre pessoas, utilizando as funções.
e) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando explicações
necessárias sobre esse conteúdo.
• TÓPICO A – ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA
1. Uso das Estratégias de Leituras
Nesta unidade, iremos desenvolver leitura compartilhada utilizando as Estratégias
de Leitura, como Prediction, Identificação das palavras cognatas, Scanning e a
utilização do gênero textual – autobiografia.
Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer
inferências, explorando título, subtítulo, figuras, gráficos, ilustrações, etc., ativando
o conhecimento prévio do aluno e, estimulando o seu interesse e a sua curiosidade
pelo conteúdo de um texto que o tópico sugere.
Scanning: é uma estratégia de leitura não-linear em que o leitor busca objetivamente
aquilo em que está interessado, assim, ele encontra informações específicas, tais
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como número em lista telefônica, palavra no dicionário, data, etc. sem ler palavra por
palavra. Como um scanner, faz-se uma rápida visualização do texto, para detectar
a informação contida naquele espaço. O verbo scan significa examinar, prescrutar
e, na informática escanear.
Cognate Words: essa estratégia explora o que o aluno já sabe, facilita a percepção,
ajudando na compreensão do texto. Cognatas são palavras de origem latina ou
grega semelhantes ao português e, de fácil reconhecimento formal e semântico.
São muito comuns na língua inglesa.
2. Utilização do Gênero textual – Autobiografia de pessoas famosas
• ATIVIDADES PROPOSTAS:
a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações pessoais, descrição de pessoas e lugares;
c) Exercício de compreensão leitora e interpretação de textos informativos;
d) Identificação de informações gerais e específicas;
e) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de idéias;
f) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;
g) Preenchimento de um Cadastro de Emprego
h) Diferença entre o uso da palavra “football” e “soccer”.
• DESPERTANDO SIGNIFICADOS:
Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
– Utilizar questionamentos para melhor compreensão do assunto, através de
previsões, adivinhações, inferências, perguntas, bem como para despertar a
percepção e o conhecimento de mundo do aluno.
– Fazer “Scanning” para detectar informações específicas no texto.
– Identificar “Palavras Cognatas” para melhor compreensão do texto.
Tópico B: Focalizando a gramática:
Objetivos
– Relacionar os adjetivos pátrios com os países, indicando as respectivas
nacionalidades.
– Identificar o Presente e o Passado do verbo “To be” .
– Identificar e explicar o uso dos pronomes pessoais como sujeito (I, you, he, she,
it, we, they).
– Usar Wh/Questions words( Ex. Who are you? / Where are you from?, etc)
Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivo:
– Utilizar informações pessoais oralmente e, em um Cadastro de Emprego.
Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.
CHAVE DE RESPOSTAS
A – I - 1C; 2D; 3A; 4B. A – II - b) Auto biografia. A – III - 1. Pelé; 2. Ana Paula Arósio;
3. Ronaldinho; 4.Gisele Bündchen.
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A – IV - July; colonized; football; generation; contract; family; famous.
A – V - 4, 7, 6, 9, 1, 3, 10, 5, 8, 2.
A – VI - 7, 4, 5, 2, 6, 3, 1.
A – VII - É descendente de alemão; Tem orgulho de ser brasileira.
A – VIII - 1. I was born in Ceará; 2. Resposta pessoal (Ex. On December 19th); 3.
I learned Portuguese at school; 4. I am a Brazilian student; 5) I am proud of being
cearense.
A – IX - 1. was; 2. sixth; 3. played; 4. 16; 5. player.
A – X – 1. b) 2004 e 2005; d) 1.363.
B – I - 4, 5, 1, 2, 3.
B – II – b) Is é presente e Was é passado.
C – I - Resposta pessoal.
C – II - Resposta pessoal.
God bless you!!!

Língua Inglesa

215

Língua Inglesa – Aulas 10, 11 e 12
NEW TECHNOLOGY AND ENTERTAINMENT: The Wide World Web
PRÉ-LEITURA
Cara professora, caro professor
– Sabemos que o mundo está globalizado e é fundamental termos acesso às Novas
Tecnologias. A INTERNET TEM MUITO A OFERECER, MAS TEM SEUS RISCOS,
por isso é necessário conhecer onde estamos pisando. Portanto:
– Faça uma leitura do conhecimento de mundo do aluno sobre INTERNET.
– Reflita com ele, sobre este assunto, levando-o a responder as questões de 1 a 5,
no “Caderno do aluno”, quanto ao uso que ele faz desta ferramenta.
– Leve o aluno a refletir sobre cada figura apresentada no “Caderno do aluno e da
aluna”.
– Sonde junte ao aluno quanto ao seu conhecimento sobre os “HACKERS” e os
“CRACKERS”, atentando para as atividades exercidas por eles e, justificando os
fatores que levam um indivíduo a tornar-se um deles.
– O “Genitive Case” é formado colocando-se um (‘s) após a palavra que dá idéia
de posse. Ex. “A casa de Maria”. Maria é possuidor, portanto, em inglês, faz-se
a inversão para termos: “Maria’s house”. Quando o possuidor termina em “s”,
colocamos apenas o apóstrofo. Ex. Os amigos de Charles – “Charles’ friends.”
Atente para o uso freqüente do “Genitive Case” no nosso dia-a-dia.
• DESENVOLVENDO A TEMÁTICA:
a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e
funcionalidade na compreensão e interpretação dos textos utilizados.
b) Apresentação: informações e fatos importantes sobre as Novas Tecnologias –
seu uso, sua utilidade e seus riscos (Hackers, Vírus, Spam, Adware, etc.)
c) Leitura de diagrama e cartoon.
d) Perguntas e respostas
e) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando informações
necessárias sobre o conteúdo.
f) Discussão acerca do uso errado que algumas pessoas fazem da Internet.
• TÓPICO A – ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA
1. Uso das Estratégias de Leituras
Nesta unidade, iremos desenvolver leitura compartilhada utilizando as Estratégias
de Leitura, Prediction, Identificação de Palavras Conhecidas, Scanning e, a
utilização do gênero textual – leitura em diagrama e cartoon.
Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer
inferências, explorando título, subtítulo, figuras, gráficos, ilustrações, etc., ativando
o conhecimento prévio do aluno e, estimulando o seu interesse e a sua curiosidade
pelo conteúdo de um texto que o tópico sugere.
Scanning: é uma estratégia de leitura não-linear em que o leitor busca objetivamente
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aquilo em que está interessado, assim, ele encontra informações específicas, tais
como número em lista telefônica, palavra no dicionário, data, etc. sem ler palavra por
palavra. Como um scanner, faz-se uma rápida visualização do texto, para detectar
a informação contida naquele espaço. O verbo scan significa examinar, prescrutar
e, na informática escanear.
O Skimming dá ao leitor os pontos principais, ou o sentido geral do texto. É uma leitura
rápida que consiste em lançar ligeiramente os olhos, dando a eles alguns minutos
para perceber ou predizer o propósito da passagem. Por ser mais abrangente, o
“skimming” exige o conhecimento de organização textual, da percepção de dicas
de vocabulário, e da habilidade para inferir idéias. O verbo skim significa desnatar,
tirar a nata, ler algo por alto.
Marcas tipográficas: são recursos utilizados para proporcionar uma melhor
compreensão das informações contidas no texto, como números, símbolos, gráficos,
negritos, etc.
2. Utilização dos Gêneros textuais: Leitura em Diagrama e Cartoon.
• ATIVIDADES PROPOSTAS:
a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações e fatos importantes sobre as Novas Tecnologias –
seu uso, sua utilidade e seus riscos.
c) Exercício de compreensão leitora e interpretação de textos;
d) Identificação de informações gerais e específicas;
e) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de idéias;
f) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;
• DESPERTANDO SIGNIFICADOS:
Tópico A: focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos
– Utilizar questionamentos para melhor compreensão do assunto, através de
previsões, adivinhações, inferências, perguntas, bem como para despertar a
percepção e o conhecimento de mundo do aluno sobre as Novas Tecnologias.
– Fazer “Scanning” para detectar informações específicas dos textos e, termos das
Novas Tecnologias.
– Fazer “Skimming” para obter informações mais gerais.
– Identificar Palavras Conhecidas para melhor compreender o texto.
Tópico B: focalizando a gramática – Genitive Case e o verbo modal Can
Objetivos:
– Reconhecer e apreender sobre o Genitive Case.
– Identificar Can como auxiliar e “Modal Verb”, que pode expressar idéias de
habilidade, possibilidade, instruções, permissão, entre outras e, compará-lo com o
uso de outros verbos da mesma natureza.
Tópico C: ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos:
– Refletir sobre o uso que se faz da Internet nos dias de hoje, pricipalmente o que
representa os Hackers e os Crackers na sociedade.
– Utilizar as informações apresentadas sobre as TICs para fazer uma reflexão sobre
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o bom e o mau uso dessas ferramentas.
AVALIAÇÃO: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.
CHAVE DE RESPOSTAS
PRÉ-LEITURA – 1 a 3 - Resposta pessoal.
A1 (Text 1) – I -1 rede; A – II - 1. a. Vírus; b. Spam; c.Spyware; A – II – 2 a = Virus;
b = Praga na Internet, mensagem comercial não solicitada; c = Programa instalado
no computador sem seu consentimento e, que controla o seu uso do computador;
A – II - 3. a. Antivirus; b. Antispam; c. Antispyware. A – II – 4b.
A – II - 5. Worm; Phish/Adware; Zombic/Trojan
A2 (Text 2) – I - 1c, 2d, 3b, 4d, 5c, 6b; A – II – Resposta pessoal;
A – III - a. Enviar algo por Fax; b. Enviar por correio eletrônico.
A – IV - E = Electronic (Eletrônico) e Mail = Correio
B – I - 1. O gravador de vídeo cassete da Sandra (Vídeo Cassete Recorder);
2. Disco rígido do Paulo (para armazenamento de dados = Compact Disc Read-only
Memory); 3. O telefone celular do meu irmão; 4. O computador da Grace; 5. A TV a
cabo do Ray; 6. O correio eletrônico do Heliodoro.
B – II – 1. b, d, c, a.
C – I - 1 e II - 1: Resposta pessoal.

Good job!!!
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