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Apresentação

Prezado professor, prezada professora:

O Ensino Médio é a etapa de conclusão da Educação Básica. Ele é de-
cisivo para a vida de cada um dos jovens, cuja aprendizagem escolar está sob 
sua responsabilidade. O nosso grande desejo é que todos eles cheguem ao fi nal 
com sucesso.

Sucesso na escola signifi ca 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 internacio-
nal, nacional e estadual – PISA, SAEB, ENEM, SPAECE – sinalizam a necessi-
dade de intervenções urgentes.

Daí a ideia 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 estudan-
tes 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 gran-
des 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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Aulas 31 e 32: Mensagens eletrônicas

As questões a seguir, voltadas para a exploração do gênero e-mail, 
dão continuidade a uma discussão que se iniciou nas aulas 26 e 27, com 
a leitura do fragmento da crônica de Luís Fernando Veríssimo, “De volta 
ao grunhido”. Nessa crônica, o autor brinca com a linguagem da Internet, 
comparando-a ao grunhido que seria característico do homem pré-
histórico. 

Embora o texto que talvez mais se aproxime do “grunhido eletrônico” 
a que o autor se refere seja o que é produzido nos chats, sabemos que 
parte dos recursos usados nesse gênero chega aos e-mails. Dependendo 
do grau de conhecimento e uso da Internet pelos seus alunos, falar de      
e-mails pode ser uma forma de despertar-lhes o interesse pela leitura, o 
que constitui o objetivo maior do programa. 

Os questionamentos que levantamos nesta atividade somente 
funcionarão se forem enriquecidos com observações, reformulações e 
novas questões, criadas por você e pelos alunos, a partir da interação em 
sala de aula. 

Objetivos:
1. Refl etir sobre a situação de produção e recepção do gênero e-mail, 
relacionando essa situação às características dos textos;
2. Descobrir os referentes do discurso, fazendo inferências a partir das 
informações textuais e do conhecimento de mundo;
3. Inferir informações do texto, com base na resolução das referências;
4. Atentar para a importância dos elementos referenciais na compreensão 
dos textos;
5. Relacionar a variação linguística às características dos falantes. 

Conteúdo: características funcionais e formais do e-mail; construção e 
identifi cação de referentes, relações intra e extratextuais; variação linguística 
versus características dos falantes.

Níveis de profi ciência exigidos pelas questões:
Questões de números 2, 3 e 5: alto
Questões de números 1, 4, 6 e 7: médio
Questão de número 8: baixo
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Resposta/comentários das questões: 

1.   a. O cabeçalho dos e-mails.
b. O cabeçalho da carta.
c. Apesar de se tratar de uma questão aberta, uma discussão oral deve 
encaminhar o raciocínio dos alunos. Estes devem concluir, de forma lógica, 
que as diferenças quanto às referências temporais e espaciais refl etem as 
diferenças quanto ao modo de funcionamento dos gêneros. 
A distância temporal entre a produção e a recepção dos e-mails é, muitas 
vezes, praticamente nula, razão porque a marcação não apenas da data, 
mas também do horário, faz-se necessária à compreensão desse tipo de 
correspondência. Nas cartas, que dependem dos serviços postais do correio, 
o espaço de tempo entre a produção e a recepção é bem mais amplo. Se 
a perspectiva é de que elas levem, no mínimo, um dia para chegarem ao 
destino, não há porque o remetente informar a hora da produção ou do 
envio. 
Já com o espaço, é diferente. Os e-mails são virtuais, e muitas vezes 
os interlocutores trocam correspondência sem que saibam a localização 
um do outro. O destinatário pode abrir sua correspondência em qualquer 
computador, desde que informe seu endereço eletrônico. 
Isso não é possível com as cartas: o destinatário, para receber sua 
correspondência, deve estar no endereço físico para o qual esta foi 
enviada. 
O mais importante desta discussão é que ela pode contribuir para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico.

2.  a. A música à qual se refere o(a) remetente é, certamente, uma música 
que é do conhecimento dos interlocutores (remetente e destinatário(a) da 
mensagem), mas que o leitor não conhece. O uso da forma defi nida mostra 
que o(a) remetente supõe que o(a) destinatário(a) sabe do que se trata.
b. Por não ter participado das interações entre o(a) remetente e o(a) 
destinatário(a), não compartilha com eles o mesmo conhecimento prévio.
c. É provável que esse tipo de referência não confunda o(a) destinatário(a). 
Uma vez que se trata de uma correspondência pessoal, supõe-se que os 
interlocutores partilhem esse conhecimento. Se tal não ocorresse, talvez o 
remetente se valesse de outro recurso da língua para referir-se à música 
em questão.
d. Ele já partilharia com o destinatário um conhecimento sobre a música 
em foco.

3. a. A mensagem 2 é uma réplica à mensagem 1.
Pistas oferecidas pelo cabeçalho:
(1) Os endereços do remetente e do destinatário: observar a inversão 
dos papéis (quem era remetente em um passou a destinatário em 2 e vice-
versa); (2) A mensagem 2 foi enviada na mesma data que a 1, algumas 
horas mais tarde; (3) O assunto: o mesmo da mensagem 1, precedido do 
código Re, indicando tratar-se de uma réplica.
Pistas oferecidas pelo corpo do texto:
(1) A inversão entre vocativo e o remetente (o mesmo que acontece no 
cabeçalho); (2) a referência à música.
4. Sim. As pistas são sufi cientes para que se conclua que se trata da mesma 
música referida na mensagem 1.
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É importante perceber que, apesar de algumas características do referente 
música terem sido acrescentadas pela mensagem 2, o leitor continua sem 
saber muito sobre a música. Há um conhecimento que fi ca restrito aos 
interlocutores.

5.1 a. Os pronomes o e ele se referem ao autor da música.
b. O pronome la se refere à música foco da discussão.

5.2 Sabe-se que o refere-se ao autor da música, por inferência. Há uma 
música que é considerada “belíssima”. Há também um referente a quem 
se parabeniza, o qual não foi mencionado antes, mas que é designado 
pelo pronome masculino o. Seguindo a cadeia coesiva do texto, vem a 
ocorrência de ele. Como não há outro elemento masculino citado antes, 
supõe-se que o referente de ele seja o mesmo de o, isto é, mais uma vez, 
o autor da música.
Já o pronome la somente pode referir-se à música que é tópico do discurso. 
Se entendemos que ele é o autor da música, podemos concluir que M 
L está dizendo que o autor não pode deixar a música “restrita a nossa 
província”. 
Observação: 
Esta foi apenas uma tentativa de tornar mais clara a resolução da questão. 
Mesmo que os alunos não consigam explicar com detalhes a lógica que 
usaram para identifi car os referentes, essa discussão é importante para 
que eles atentem para as estratégias de leitura. A intervenção do(a) 
professor(a), fazendo questionamentos e observações durante a discussão, 
é fundamental para que os alunos construam esse saber.

5.3 Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam a importância de 
fazerem inferências quanto aos referentes, uma vez que essa capacidade 
é fundamental para qualquer leitura.

6.1  a. ( X )
  b. (    )
  c. ( X )
  d. (    )
  e. ( X )

6.2 a. Ver texto do e-mail 1, enviado por H: “Aí vai a música”.
b. Não há, nas duas mensagens, referência à temática da música.
c. D. O que se pode inferir, da declaração de M L, é lembrar as músicas de 
festival. 
d. O fato de M L pedir a H que dê um recado ao autor da música comprova 
que este é do convívio de H. 
e. Ver e-mail 2: as referências ao autor são feitas através dos pronomes 
masculinos: o e ele.

7.   a. Formas abreviadas: tá, pra, q, bjão; expressões próprias da linguagem 
falada no dia-a-dia: vai me comer viva, tem nada não, um monte de 
erro.
b. As formas abreviadas são mais próprias da interação pela Internet. O 
uso de abreviações é um recurso de que os internautas se valem para 
digitarem mais rapidamente. 
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c. Espera-se que os alunos lembrem os emoticons.
d. I. o sexo e a profi ssão do(a) remetente: sexo feminino; profi ssão: 
estudante, 
II. o sexo do(a) destinatário(a): sexo feminino; profi ssão: professora;
e. Pistas: 
I.  Remetente: no trecho “a banca vai me comer viva”, a palavra feminina 
viva mostra que a pessoa que fala, isto é, que escreve o e-mail, é do sexo 
feminino. Quanto à profi ssão, pode ser inferida a partir do conteúdo da 
mensagem: trata-se de alguém que vai apresentar um projeto e que pede 
ajuda da professora.
II. Destinatário(a): o uso do vocativo Professora, no início do texto: traz 
as duas marcas: designa alguém que é profi ssional do magistério e, pela 
desinência de gênero, mostra tratar-se de uma mulher.
f. Espera-se que os alunos infi ram que há, entre a aluna e a professora, 
uma convivência frequente, isto é, que as duas fazem parte de um mesmo 
ciclo social. A informalidade da linguagem mostra isso. 
g. Opinião pessoal.

8. Espera-se que os alunos reconheçam que as características do gênero 
discursivo e-mail variam muito, em função da grande variedade de situações 
discursivas. Essa discussão poderá ser enriquecida, se os alunos forem 
desafi ados a levarem para a sala outros exemplos. 

Sugestão

Caso a escola possua laboratório de informática, o(a) professor(a) poderá 
orientar os alunos a criarem um e-mail (para os que ainda não possuem). 
Caso não possua laboratório, sugerir que criem seu e-mail em uma lan 
house. O passo seguinte é incentivar a troca de mensagens eletrônicas ou 
conversas através dos bate-papos.
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Aulas 33 e 34: Miniconto

 

Prezado(a) Professor(a)

As aulas 33 e 34 constituem uma prática leitora que explora o 
MINICONTO, um gênero textual muito em voga hoje, uma espécie de conto 
muito pequeno, com palavras cuidadosamente escolhidas, retratando 
momentos da vida humana, seus objetivos, seus intentos, seu modos de 
encarar a vida. Com o objetivo de elevar o nível de compreensão do aluno 
sobre a necessidade da leitura – e este é o intuito do projeto “Primeiro, 
aprender, ler bem para aprender pra valer” –, é de suma importância que 
o professor ponha em prática os seus conhecimentos acerca do ato de 
ler, aplicando-os ao belo miniconto “O Pião”, de Franz Kafka. Inicialmente, 
levem-se em conta as seguintes habilidades:

 Habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem consolidadas: 
toda e qualquer leitura exige decodifi cação, compreensão e interpretação;

Habilidades específi cas do campo de estudo/disciplina a serem 
desenvolvidas: no caso de uma leitura literária, e, mais precisamente, de 
um miniconto, as habilidades de leitura não são outras; o que se diferencia é 
o objeto da leitura. O texto literário sugere ao leitor sentimentos e emoções 
especiais; entretenimento, diversão e prazer; comunica fantasias ou fatos 
extraordinários; evoca acontecimentos e emoções vividos; expressa 
concepções de mundo e de homem.  Trata-se, portanto, de uma leitura que 
traz um conteúdo específi co, um conteúdo que, como diz o escritor Vargas 
Llosa, no texto “A Importância da Literatura”, “estimula a imaginação e a 
insatisfação, refi na nossa sensibilidade, e nos ensina a falar com eloquência 
e precisão, nos torna livres e nos garante uma vida mais rica e intensa”.

Procedimentos para a conduta da aula: como sugestão, um exemplo 
de uma das diversas formas de se desenvolver uma prática leitora 
compartilhada, que pode ser organizada em três momentos: antes da leitura, 
durante a leitura e depois da leitura. No primeiro momento, antes da leitura, 
a motivação para a atividade é fundamental. Para isso o professor poderá 
fazer a predição, chamando a atenção do aluno para o título, indagando-lhe 
se é possível imaginar o que vai encontrar no texto ou, ainda, se o título lhe 
evoca alguma situação vivenciada. Nesse momento que precede a leitura, 
propicia-se a interação entre o leitor e o texto.
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Durante a leitura – que deve ser feita em voz alta –, as  estratégias 
responsáveis pela compreensão – verifi cação e autoquestionamento – 
constituem atividades em que os alunos perguntam, prevêem, opinam, 
resumem, comparam opiniões com relação ao que leram, com a 
mediação do professor. São atividades signifi cativas e contribuem para o 
desenvolvimento de uma leitura inteligente e crítica. O aluno participa do 
processo de construção de signifi cados. 

Depois da leitura, promovem-se atividades de interpretação, a partir da 
recapitulação oral da história, em que o aluno deve analisar o modo de ser 
das personagens, identifi car o essencial, os fatos fundamentais da história, 
bem como resumi-la. Além disso, podem ser explorados os elementos da 
narração, tais como o cenário, as personagens, as ações, o problema e 
sua resolução.  A linguagem deve ser outro aspecto apreciado, a partir do 
exame das palavras, da sua adequação ao contexto.       

Comentário sobre o(s) texto(s) – base: “O pião”, de Kafka, é um 
miniconto. A história é curta. Um fi lósofo observava um grupo de crianças 
que brincava de jogar pião. Mal o pião começava a rodar, o fi lósofo queria 
agarrá-lo, mas quando o pião parava de rodopiar, o fi lósofo se entristecia, 
jogava-o ao chão e ia embora. Como explicar a atitude do fi lósofo? Por 
que o interesse dele pelo pião? Professor, leia o miniconto com os alunos 
e leve-os a fazer uma leitura satisfatória do texto, isto é, leve-os a perceber 
as relações que se estabelecem entre o fi lósofo e o pião, entre as crianças 
e o pião, a simbologia do pião. Tais aspectos estão subentendidos nas 
perguntas abaixo formuladas:

1. Questão.
Objetivo: motivar o aluno para a leitura do texto literário, levando-o a 
perceber que o mundo fi ccional é um mundo humano, do qual também faz 
parte e com o qual se identifi ca.
Nível de profi ciência: médio. 
Tipo de questão: provocativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:  
Resposta com notas explicativas: existem n modos de o homem se 
relacionar com as coisas, com os objetos, com os outros homens. No texto 
O Pião, de Kafka, o fi lósofo tem um objetivo diferente do das crianças. 
Professor, a partir dos relatos dos alunos sobre a experiência com a 
brincadeira, refl ita com eles sobre o interesse por esse jogo.  

2. Questão
Objetivo: levar o aluno a apreender ideias implícitas no texto.
Nível de profi ciência: médio. 
Tipo de questão: inferencial.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos da narrativa, texto 
fi gurativo, relações entre fi guras e tema, relações entre personagem e 
ação. 
Resposta com notas explicativas: O que chamava a atenção do fi lósofo 
era o pião rodando, objeto que ele queria conhecer. 
 
3. Questão 
Objetivo: levar o aluno a apreender ideias implícitas no texto.
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Nível de profi ciência: médio. 
Tipo de questão: inferencial.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos da narrativa, texto 
fi gurativo, relações entre fi guras e temas, relações entre personagem e 
ação. 
Resposta com notas explicativas: a relação entre as crianças e o pião 
é lúdica. Ao verem o pião rodar, as crianças gritavam, faziam barulho. 
Que sensações, que interesses lhes desperta o rodopio do pião? É um 
espetáculo aos olhos das crianças. Talvez o que lhes cause admiração seja 
a velocidade e o equilíbrio do pião. Para as crianças, o pião era apenas um 
brinquedo.
 
4. Questão
Objetivo: levar o aluno a apreender ideias implícitas no texto estabelecendo 
comparações entre os elementos fi gurativos do texto.
Nível de profi ciência: médio 
Tipo de questão: inferencial
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: identifi cação dos elementos da 
narrativa, propriedades do texto narrativo, relações entre fi guras e temas. 
Resposta com notas explicativas: no texto, ambos possuem objetivos 
diferentes. Ao fi lósofo interessa conhecer o funcionamento do pião. Para 
tanto, faz-se necessário que ele esteja em movimento. Para as crianças, 
trata-se de um objeto que lhes propicia emoções, é um objeto lúdico, um 
brinquedo. Os interesses são, portanto, diferentes. São diferentes os modos 
como as crianças e o fi lósofo se relacionam com o pião.

5. Questão
Objetivo: levar o aluno a interpretar o texto, a atribuir-lhe signifi cados.
Nível de profi ciência: difícil 
Tipo de questão: refl exiva, interpretativa. 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conceito de leitura como uma 
atividade de atribuição de sentido.
Resposta com notas explicativas: É importante que esse aspecto da 
diferença no interesse pelo brinquedo seja reforçada pelo professor. As 
afi rmações são, respectivamente, F, F, V, V.

6. Questão.
Objetivo: motivar o aluno para a leitura de textos que apresentam o mesmo 
assunto, mas as temáticas são diferentes, os conteúdos variam, como meio 
de ampliar o seu conhecimento sobre um determinado assunto.
Nível de profi ciência: médio 
Tipo de questão: refl exiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura comparativa, intertex-
tualidade.
Resposta com notas explicativas: O fi lósofo tentava agarrar o pião,´queria 
estudá-lo. Mas será que isso é possível? Conhecer as coisas quando estão 
paradas?  O pião representa aqui as pequenas coisas de que nos ocupamos 
e que tentamos conhecer.

7. Questão
Objetivo: levar o aluno a identifi car ideias principais e secundárias de um 
texto.
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Nível de profi ciência: difícil 
Tipo de questão: inferencial e refl exiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções de texto, organização e 
estrutura, segmentação textual. A estrutura do parágrafo narrativo. Tópico 
frasal e desenvolvimento.
Resposta com notas explicativas: O fi lósofo não conseguiu atingir o seu 
objetivo. Isto porque não é fácil conhecer qualquer coisa, ainda que essa 
coisa seja simples, não seja complexa. O conhecimento de qualquer coisa, 
isto é, de qualquer aspecto da realidade, é tarefa muito difícil, principalmente 
porque o real está sempre em movimento. 

8. Questão
Objetivo: levar o aluno interpretar o destino das personagens na narrativa, 
se conseguiram ou não realizar os seus intentos, os seus planos.
Nível de profi ciência: médio 
Tipo de questão: inferencial e refl exiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: estrutura narrativa, personagem/
ação, destino da personagem.
Resposta com notas explicativas: o intento da personagem, do fi lósofo, 
era conhecer o pião em movimento, o que, não obstante os esforços 
empreendidos pelo fi lósofo, não conseguiu realizar. O texto dá a entender 
que o conhecimento das coisas na sua totalidade ( o pião em movimento) 
não é possível. Portanto, se as pequenas coisas eram difíceis de ser 
conhecidas, calcule chegar ao conhecimento dos grandes problemas.
 
9. Questão
Objetivo: levar o aluno a apreender o pronunciamento contido em um texto, 
especifi camente em um texto narrativo.
Nível de profi ciência: difícil
Tipo de questão: inferencial e refl exiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos da narrativa. Foco 
narrativo. O papel do narrador na narrativa. Pronunciamento, ideologia 
subjacente ao texto literário.
Resposta com notas explicativas: o fi lósofo queria descobrir o signifi cado 
das coisas, das pequenas coisas, ou melhor, das pequenas coisas em 
movimento. Mas nem isso parece ser possível. O tema da impossibilidade 
do conhecimento das coisas é recorrente nos textos de Kafka.
 
10. Questão
Objetivo: levar o aluno a compreender e interpretar o pensamento que 
permeia o texto como um todo.
Nível de profi ciência: difícil.
Tipo de questão: inferencial, refl exiva
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: textos narrativos, 
pronunciamento, visão de mundo.  
Resposta com notas explicativas: A letra a. O pião pode simbolizar, por 
exemplo, o conhecimento das coisas, do real, que, por estar em permanente 
movimento, é difícil conhecê-lo. Por isso o fi lósofo queria agarrá-lo, para 
estudar, investigar, conhecer o pião. em sua totalidade, conforme dá a 
entender o texto.
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Aula 35: Algoritmo

Professor(a), sua missão nesta aula é mostrar ao aluno que o algoritmo 
não é nenhum bicho de sete cabeças. Ao contrário, é um texto bastante lógico, 
que não admite duplas interpretações, por isso ele é muito ligado a processos 
que requerem exatidão. No presente caso, sua função é acompanhar com 
o aluno as explicações dadas na própria aula escrita, que se referem às 
descodifi cações de alguns elementos simbólicos próprios da linguagem 
matemática, além de algumas abreviações. O texto da aula já contém um 
exercício resolvido para dar mais segurança ao aluno. Depois é só deixá-los 
encontrar as respostas, de preferência em grupo. Ao fi nal, se houver tempo, 
sugira que eles mesmos inventem alguns números de desvio para testar sua 
habilidade de ler um algoritmo.

Habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem consolidadas: 
selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados 
de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.

Procedimentos para a condução da aula: sugerimos que os alunos 
sejam divididos em duplas ou tríades para ler o algoritmo e apresentar os 
resultados à turma, com comentários.

 
Sobre as questões:

Objetivo: dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem 
de determinada área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação 
em outras linguagens ou vice-versa
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: objetiva.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções de matemática e de 
leitura de símbolos geométricos

 
Respostas com notas explicativas: 

a) Desvio: 0,5% Cor azul Inscrição na etiqueta: “1ª. Classe”. O 
desvio é menor do que cinco, menor do que 3 e menor do que 1, portanto 
seu itinerário é a linha superior até a etiqueta de “1ª. Classe”. 
b) Desvio: 2,0% Cor azul Inscrição na etiqueta: “2ª. Classe”. O 
desvio é menor do que cinco, menor do que 3 e maior do que 1, portanto 
seu itinerário é a linha superior até o losango “D > 1,0%”, onde há um 
desvio para baixo, até a etiqueta “2ª. Classe”.
c) Desvio: 5,0% Cor amarela Inscrição na etiqueta: 3ª. Classe. O 
desvio não é maior do que cinco, mas é maior do que 3, portanto o desvio 
responde “sim” à pergunta “D > 3,0%?”, e etiqueta “3ª. Classe”. 
d) Desvio: 7,0% Cor vermelha Inscrição na etiqueta: “Rejeitado”. 
O componente não passa no primeiro teste. Com desvio 7,0% ele é 
rejeitado.
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Aulas 36 e 37: Crônica humorística

A aula de hoje inclui no rol das práticas leitoras uma crônica, mais 
especifi camente uma crônica humorística ou uma crônica-piada, uma 
categoria narrativo-jornalística muito cultivada na imprensa escrita. Quem 
já não se deu o prazer de ler Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, 
Rubem Braga, Luís Fernando Veríssimo, Jô Soares, José Simão e tantos 
outros, que nos têm proporcionado momentos de descontração, com suas 
piadas, brincadeiras e ironia, levando-nos ao riso e à crítica? Professor, 
você que é o mediador da leitura em sala de aula, auxilie o seu aluno 
a enfrentar a leitura no sentido mais complexo: busca de signifi cado e 
compreensão. Procure mostrar também que ler vale a pena, criando 
situações interessantes de leitura para uma das mais belas realizações no 
gênero crônica. Trata-se do texto “Chatear e Encher”, de Paulo Mendes 
Campos. Essa crônica, como as demais de sua autoria, traz como traços 
estilísticos do autor: linguagem concisa, estrutura narrativa bem amarrada 
e desfecho surpreendente. Confi ra a engenhosidade do escritor, lendo 
também para os alunos outras crônicas, tais como:  “O médico e o monstro”, 
“Coração materno” e “O risadinha”. 

Questões 1, 2 e 3

Objetivo: motivar o aluno para a leitura do texto literário, levando-o a fazer 
uma relação do real com o fi ccional para penetrar na trama do texto e a 
entender que o real tem a sua própria lógica, o que acontece também no 
fi ccional.
Nível de profi ciência: médio. 
Tipo de questão: provocativa.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conhecimento de mundo, 
experiências de vida.
Resposta com notas explicativas: Os alunos apoiam-se fatos da realidade 
para explicarem o fi ccional. Os elementos de verossimilhança do texto são 
tomados como factuais, baseados em fatos, e as experiências pessoais, de 
vida, são evocadas e comentadas como se  tivessem ocorrido do mesmo 
modo como nos acontecimentos fi ccionais. Vários serão os relatos do tipo: 
Eu já passei por isso, por essa coisa de trote...”
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Questão 4
Objetivo: desenvolver no aluno o senso crítico, levando-o a emitir um 
parecer fundamentado.
Nível de profi ciência: difícil. 
Tipo de questão: refl exiva, crítica.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: sentido moral das coisas, dos 
comportamentos, conhecimento de mundo, valores morais. 
Resposta com notas explicativas: Com base nos relatos dos alunos, dos 
comentários provocados pelas questões anteriores, aparecerão em suas 
falas posições polêmicas em torno da questão: ataques e defesas a quem 
pratica trotes ou coisas do tipo..

Questões 5 e 6
Objetivo: levar o aluno a identifi car aspectos formais do texto, o modo 
como este foi construído. No caso, a linguagem e a estrutura deste tipo de 
narrativa: a crônica humorística.
Nível de profi ciência: difícil. 
Tipo de questão: analítica.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: conceito de crônica humorística, 
elementos da narrativa, texto fi gurativo, relações entre fi guras e temas, 
relações entre personagem e ação, tensão ( confl ito, controvérsia).
Resposta com notas explicativas: A tensão consiste exatamente na 
manutenção do confl ito, da trama, isto é, até o momento em que não se sabe 
ainda a diferença entre chatear e encher. A tensão é mantida até o penúltimo 
parágrafo do texto. A quebra da tensão se dá na última frase do texto, em que 
se verifi ca a dissolução da trama: a diferença entre chatear e encher. 

Questão 7
Objetivo: levar o aluno a conhecer os processos de produção do humor.   
Nível de profi ciência: difícil 
Tipo de questão: analítica
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: identifi cação dos elementos da 
narrativa, propriedades do texto narrativo (crônica humorística),  relações 
entre fi guras e temas. 
Resposta com notas explicativas: A graça do texto está no fato de a 
pessoa que faz os telefonemas (trotes) para o escritório à procura do 
Valdemar se coloca como o próprio Valdemar, dizendo: “Quem fala aqui é o 
Valdemar. Alguém telefonou para mim?”  

Questão 8
Objetivo: levar o aluno a identifi car os elementos da narrativa (personagens, 
ação, narrador, espaço, tempo), 
Nível de profi ciência: médio
Tipo de questão: analítica. 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos estruturais da 
narrativa. 
Resposta com notas explicativas: Entre os elementos da narrativa, o 
narrador assume posição de destaque. No texto em estudo, o narrador 
aparece logo no início do texto; é ele que conta o caso, conta para alguém, 
que ele designa por “você”. O narrador se coloca também entre as falas 
das personagens ( a pessoa que passa os telefonemas e a que os recebe), 
assinalando o tempo de duração entre as ligações, os telefonemas.
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Questão 9
Objetivo: identifi car a modalidade de linguagem usada na crônica 
humorística.
Nível de profi ciência: fácil 
Tipo de questão: analítica.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: modalidades de linguagem
Resposta com notas explicativas: a linguagem é coloquial, caracterizada 
pelo uso de gírias, de expressões próprias do discurso oral, de que é 
exemplo a palavra “você”, indicando alguém com quem se fala.

Questão 10.
Objetivo: identifi car o assunto em torno do qual a crônica se estruturou. 
Nível de profi ciência: médio
Tipo de questão: inferencial 
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Noções de texto: assunto, tema, 
pronunciamento.
Resposta com notas explicativas: A diferença entre chatear e encher. 
Chatear é a insistência dos telefonemas, assinalada pelo narrador na 
indicação do tempo. Encher é ultrapassar os limites da chateação.   
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Aulas 38 e 39: questões de múltipla escolha

A intenção desta aula é mostrar para os nossos alunos que em muitos 
casos uma leitura atenta pode resolver questões aparentemente difíceis. 
Repare que as questões a seguir requerem um mínimo de conhecimentos, 
e quando os requerem, são saberes bastante básicos, que qualquer pessoa 
em nível de ensino médio deve possuir. 

Habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem consolidadas: 
selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, 
representados de diferentes formas, para a tomada de decisões e 
enfrentamento de situações-problema.

Habilidades específi cas do campo de estudo/disciplina a serem 
desenvolvidas: informações sobre orientação espacial, ecologia, linguagens 
artística, verbal e não-verbal.

Procedimentos para a condução da aula: o professor poderá dividir 
a turma em grupos e atribuir a cada grupo a resolução de uma questão 
diante da classe, após um prazo previamente estipulado para eles lerem e 
resolverem a questão proposta.

Comentário sobre os textos-base: em geral, é importante demonstrar 
aos alunos que as habilidades de leitura permitirão a resolução de questões 
variadas. Para isso é necessário que eles se concentrem na tarefa proposta 
e realizem uma leitura atenta.

Questões:

1. Objetivo: a partir da leitura de texto literário, estabelecer relações entre 
ele e seu contexto geográfi co.
Nível de profi ciência: difi culdade média.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções de orientação espacial.
Resposta com notas explicativas: A questão pode ser resolvida com 
algumas noções básicas de orientação espacial e uma leitura atenta. Se 
o sol nasce à direita dos meninos, isso quer dizer que o leste está à direita 
deles, o oeste à esquerda, o norte à frente e o sul atrás. Se o personagem 
seguiu o conselho dos meninos, ele tomou primeiro o caminho à esquerda, 
portanto ele foi para o oeste; se ele virou em seguida à esquerda novamente, 
ele foi para o sul, e se virou à esquerda novamente, ele foi para o leste. A 
resposta é, portanto, (A) oeste, sul e leste.

2. Objetivo: a partir da leitura de um gráfi co cartesiano de variável 
técnico-científi ca, identifi car e analisar valores das variáveis, intervalos de 
crescimento ou decréscimo e taxas de variação.
Nível de profi ciência: difi culdade média.
Tipo de questão: múltipla escolha.
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Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções básicas de ecologia.
Resposta com notas explicativas: professor(a), repare que esta questão 
não exige nenhum conhecimento específi co de biologia propriamente. A 
única exigência é de leitura de gráfi cos, e leitura seja do que for faz parte 
de nossa tarefa em língua portuguesa. No gráfi co II temos a informação de 
que o melhor valor de Ph para a sobrevivência dos seres é entre 7 e 8, que 
é o que se relaciona com o maior número de espécies, isto é, 40. Levando 
essa informação para o gráfi co I, percebemos que o ambiente aquático que 
mantém o Ph entre 7 e 8 é o ambiente D. Esta é, portanto, a resposta.

3. Objetivo: dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem 
mista de verbal e não-verbal, relacioná-la com sua formulação em outras 
linguagens ou vice-versa.
Nível de profi ciência: difi culdade média.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções gerais sobre mundo 
corporativo e sociedade, e vocabulário relacionado a esse conteúdo.
Resposta com notas explicativas: professor(a), esta questão também 
praticamente não envolve conhecimentos específi cos sobre o que quer 
que seja. O que temos é uma refl exão sobre o mundo corporativo atual. 
O personagem da esquerda deu um telefonema e percebeu que quem 
atendeu era um ser humano, o que em sua concepção é algo inadmissível no 
mundo moderno das organizações, ou seja, para ele o avanço tecnológico 
deve eliminar as relações humanas, o que na realidade é uma contradição, 
porque a lógica de nossa vida ainda nos diz que as relações humanas é 
que podem melhorar o desempenho das empresas. A resposta, portanto, 
é a letra A

4. Objetivo: a partir da leitura de texto literário, estabelecer relações entre 
ele e seu contexto histórico, social, político ou cultural, inferindo a escolha 
dos temas.
Nível de profi ciência: difi culdade média.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: noções de orientação espacial.
Resposta com notas explicativas: professor(a), procure fazer os alunos 
verem que só de perceber que os três versos iniciais referem-se a maneiras 
de falar dos brasileiros de diferentes regiões, a questão está praticamente 
resolvida, porque aí o assunto é evidentemente linguístico. Em seguida, há 
referências a “quinhentos réis” e “cinco tostões”, ou seja, ligadas à economia 
popular, o que resulta como resposta a letra B.

5. Objetivo: deduzir signifi cados a partir de signifi cantes icônicos em um 
código desconhecido.
Resposta com notas explicativas: repare que na letra b a fi gura inicial 
sugere dois seres se enfrentando. Este é, portanto, o item que mais se 
assemelha à ideia de luta.

6. Objetivo: fazer uma leitura progressiva de um código não-verbal, cujo 
desdobramento se dá por um processo lógico-simétrico.
Resposta com notas explicativas: o triângulo preto superior da fi gura três 
vai-se desdobrar em três pretos e um branco central, o que corresponde à 
fi gura do item c. Os triângulos brancos, uma vez criados, não se alteram.
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Aula 40: Tirinha

Segundo mostram algumas pesquisas em aquisição da leitura, um dos 
fatores que atrasam o desenvolvimento da capacidade leitora é a difi culdade 
que as crianças têm de “sair” do mundo concreto da conversação espontânea 
face-a-face para “entrar” na perspectiva abstrata dos textos escritos1. 

Acontece que as diferenças entre fala e escrita não se prendem 
somente à questão da modalidade (texto falado versus texto escrito). Elas 
ocorrem como decorrência também de outros fatores que estão na base 
da classifi cação dos gêneros, como o tipo de interação falante/ouvinte, 
autor/leitor; o partilhamento ou não do espaço/temporal; a concretude ou 
não dos referentes etc.

A verdade é que aprender a ler e a escrever, conforme observa 
Rubin (1978)2, depende de uma espécie de “transição” entre os gêneros. A 
sugestão da autora é que se leve em conta, no ensino, essa transição. Nesta 
atividade, o enfoque recai sobre essa transição entre gêneros. As questões 
a seguir estimulam o aluno a “transitar” entre três gêneros: conversação 
face-a-face, quadrinhos e narrativa escrita. 

Convém notar que, no continuum fala/escrita3, o gênero quadrinhos 
é intermediário entre a narrativa sem gravura e o diálogo típico, ou seja, 
combina características da conversação face-a-face e da narrativa sem 
gravuras. Se de um lado conta uma história por escrito, de outro lado utiliza o 
contexto dos quadrinhos – as gravuras em série – para oferecer informações 
que na narrativa teriam de ser dadas através de recursos linguísticos 
(descrição do ambiente, apresentação das personagens, relação entre o 
discurso e a personagem – uso de verbos de elocução etc.).

Boa discussão!

Objetivos: Com esta atividade, espera-se que os alunos
1. atentem para as diferentes formas de veicular informações, na transição 
entre os gêneros;
2. usem o conhecimento prévio para inferir informações do texto;
3. observem a possibilidade de se combinarem diferentes códigos na 
construção da coerência dos textos;
4. percebam que a sufi ciência de dados constitui um dos requisitos para 
que os textos sejam compreendidos
5. distingam, nas narrativas, a voz do narrador e as vozes dos personagens.

Conteúdo: o continuum fala x escrita: a retextualização; uso do conhecimento 
prévio na leitura; identifi cação de vozes na narrativa.
Níveis de profi ciência exigidos pelas questões:
Questões de números 4 e 5: alto
Questão de número 3: médio
Questão de número 8: baixo
Resposta/comentários das questões

1 Essa difi culdade parece acompanhar os alunos que não conseguiram dominar a escrita.
2 RUBIN, A.  Theorical taxonomy of the differences between oral and written language. Illinois: University of Illinois, 1978.
3 Cf. MARCUSCHI, L. A., Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.
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1. Mônica e Cebolinha

2. Espera-se que os alunos respondam que o modo de falar do Cebolinha, 
combinado ao nome Mônica, não deixou dúvida a respeito de quem seriam 
os personagens. 
Observação: essa discussão pode ser enriquecida com questões que 
retomem a atividade 1, que foi também com tirinha.
Pergunta: Vocês acham que se, no lugar desta tirinha da Mônica tivéssemos 
a tirinha da Mafalda, vocês sentiriam a mesma facilidade para descobrir os 
personagens pela fala? 

3. Respostas prováveis: 
Faltam o começo e o fi nal da história.
Faltou a resposta da Mônica.

4. a. Esta questão tem mais o objetivo de restabelecer a interação. 
Obviamente, todos os alunos responderão sim. Espera-se que a discussão 
seja enriquecida com outras questões que poderão surgir durante a 
interação.
b. Resposta pessoal. Observação: é aconselhável pedir que os alunos, 
quer tenham respondido sim, quer tenham respondido não, justifi quem a 
resposta, usando argumentos pertinentes.
c. Resposta provável: complementando as informações que não foram 
dadas pela fala dos personagens.
d. Trabalho de produção. 
e. Discutir a adequação e/ou a criatividade dos alunos, ao criarem os novos 
balões.

5. Espera-se que os alunos digam que não é possível compreender 
totalmente a história e que eles se lembrem de que se pode suprir a falta 
das gravuras usando a linguagem verbal.
a. Há, além da voz dos personagens, a voz do narrador.
b. Por meio dos travessões.
c. As gravuras mostram o ambiente, os personagens, com seus gestos, sua 
expressão facial, o que estão fazendo e quem está falando ou pensando 
(os balões mostram a quem pertencem as falas ou os pensamentos).
O narrador tenta criar a situação, descrevendo o ambiente, os personagens, 
informando o que estão fazendo, quem está falando.
 
Observação:
A sequência de questões acima não esgota as possibilidades de exploração 
das relações entre fala e escrita. A atividade enfatizou, principalmente, o 
problema da sufi ciência de dados na passagem de um gênero a outro. Nesse 
aspecto, faz-se necessário discutir com os alunos em qual dos gêneros as 
informações devem ser mais explicitadas por meios linguísticos e em qual 
deles essas informações podem ser menos explicitadas. Logicamente, 
esses questionamentos devem sempre ser respondidos com base nas 
características dos textos e das situações discursivas. Além disso, devem 
sempre levar a uma refl exão sobre os “porquês” do fenômeno. 
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Aulas 41 e 42: Regras de etiqueta
                                                         

Regras de uso do celular

As regras de etiqueta ou de comportamento fazem parte do contexto social 
de qualquer ser humano. Atitudes simples, como as saudações ou as formas 
de agradecimento, contribuem, em muito, para uma melhor convivência na 
sociedade. O advento da tecnologia tem exigido novas regras de etiqueta em 
todos os meios sociais em que os modernos aparelhos eletro-eletrônicos, 
como o celular, são inseridos. Tais regras ou normas de convivência tornam 
o ambiente mais harmonioso e o respeito pelo próximo passa a reinar nas 
relações humanas. Assim sendo, o celular requer orientações sobre a 
postura do usuário em diferentes ambientes e situações. Na verdade, as 
regras de etiqueta de uso do celular, como quaisquer outras com fi nalidades 
diversas, cumprem uma função social, na medida em que orientam os 
usuários a adotarem comportamentos condizentes com sua cultura. Essa 
é uma prática que conduz os indivíduos ao exercício da cidadania, por isso 
cabe à escola, como instituição de formação, explorar essa conduta.

SEQUÊNCIA DISCURSIVA: injuntiva

OBJETIVOS:  - refl etir sobre a prática de uso do celular que tem sido 
adotada no geral;
- compreender que o modo de uso do telefone celular reproduz o modelo de 
educação que uma pessoa ou uma sociedade pratica;
- inteirar-se do caráter de legalidade que envolve o uso do telefone celular;
- admitir o uso do telefone celular como uma oportunidade de exercitar a 
cidadania;
- familiarizar-se com a sequência injuntiva predominante nos textos 
destinados a orientar comportamentos como as regras de etiqueta.

                                          
TIPOS DE QUESTÃO: questões objetivas com exceção apenas da última.

Sobre as questões objetivas, nossa orientação é de que o professor busque  
sempre no aluno a justifi cativa para suas respostas.
Nos itens 1 e 2, por exemplo, devem-se buscar as fontes que orientam 
sobre o uso regulamentado do telefone celular, incluindo-se o que dispõe 
o manual de instrução de cada aparelho. No item 3, ao tratar do gênero 
“Regras de etiqueta de uso do celular”, oportunamente, comparar com outros 
gêneros que envolvem o mesmo conteúdo temático, tais como projeto de 
lei para o uso do celular,  anúncio sobre celular e outros, que devem ser 
levados para a classe e explorados em seus aspectos pragmáticos, textuais 



34 Língua Portuguesa

e linguísticos. No item 4, na discussão sobre o público alvo do texto em 
estudo, levantar, junto aos alunos, qual é o comportamento que adotam 
e como se posicionam em relação ao celular após a leitura do texto. Nos 
itens 5 e 6, ao lidar com aspectos inerentes à sequência discursiva do texto 
em estudo, explorar a forma verbal que pode ser utilizada na construção de 
sentido do texto, do modo mais prático possível, além de levar o aprendiz 
a reconhecer a estrutura comum a leis, decretos e regras, cujo objetivo é a 
prescrição de comportamentos que visem ao bem comum. Para isso, outras 
formas verbais devem ser buscadas, através do processo de reescrita 
do texto ou da leitura de outras produções. No item 7, propõe-se que a 
discussão do assunto possa orientar o aluno sobre o caráter de exercício 
da cidadania imposto pelo uso do celular. 

CONTEÚDO: 

a - conteúdo temático: Uso do celular como oportunidade de exercício da 
cidadania
b - conteúdo textual/linguístico: Gêneros textuais que envolvem o uso do 
celular: projeto de lei; regras de etiqueta; anúncios.
 Convém investir em anúncios de cunho injuntivo, para efeito de confronto 
com os gêneros injuntivos estudados. 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES: 

1. a - recepção e transmissão de mensagens;
2. b - virá a ter caráter jurídico;
3. c - regras de etiqueta de uso do celular;
4. d - usuários de modo geral;
5. e -  invocar;
6. f - verbo no infi nitivo: manter, usar, lembrar, evitar, adotar;
7. Resposta subjetiva: Como exemplo, para subsidiar a produção textual, 
podemos sugerir a leitura do texto “Vexames”, que trata do uso do celular 
direcionado aos estudantes, o qual pode ser encontrado no livro didático do 
ensino médio que tem como título “Práticas de linguagem: leitura e produção 
de texto” (Ernani Terra e José de Nicola – Editora Scipione, p. 126).

Para melhor compreensão do conteúdo abordado nesta atividade, consul-
tar:

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: defi nição e funcionalidade. 
In:DIONÍSIO, Ângela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora; MACHADO, 
Anna Rachel. Gêneros textuais e ensino Gêneros textuais. Rio de Janeiroo: 
Lucerna, 2002.

BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos. São 
Paulo: Educ, 1999.
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Aulas 43 e 44: propaganda

Prezado(a) professor(a),

O objetivo destas aulas é levar o aluno a formar conceitos consis-
tentes sobre o mundo da publicidade, e ao mesmo tempo levá-lo a refl etir 
sobre a infl uência que os textos publicitários exercem sobre nossas vidas.

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

A proposta básica da aula é a leitura e a discussão do texto, e a for-
mulação de respostas orais às perguntas e às questões propostas, cujas 
sugestões de resolução apresentamos abaixo:

1. O texto publicitário é um tipo de texto que aparece em jornais, rádio, 
TV e outros meios, e que busca promover a venda de algum produto ou 
serviço, ou para veicular campanhas públicas, como o combate à dengue 
ou a educação no trânsito.
2. A principal fi nalidade de um texto publicitário é vender algum produto ou 
serviço.
3. A propaganda procura vender produtos e serviços.
4. A propaganda pode ainda ter conotações políticas e educativas.
5. Aos segmentos sociais a quem os produtos ou serviços anunciados 
interessam.
6. As principais funções do texto publicitário são: 1) atrair a atenção do 
consumidor; 2) depositar a mensagem no consciente ou no inconsciente do 
consumidor; 3) induzir uma atitude ativa ou positiva em relação ao objeto 
do anúncio; 4) imprimir na mente do consumidor uma memória favorável 
da mensagem.

Questões de vestibulares:

7. b. “Ser mulher” na ideologia do anúncio é renunciar aos afazeres 
domésticos para cuidar de sua aparência feminina.
8.  d. O anúncio pretende envolver a população, e não obrigá-la a combater 
a dengue, e destina-se a todos os segmentos sociais.
9. d. O estilo do anúncio é telegráfi co, mas a coerência é dada pelo próprio 
contexto.
10. d. A única coisa que o anúncio encoraja o espectador a consumir é o 
produto anunciado.
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Aula 45: Editorial

Caro(a) professor(a),

O objetivo maior desta aula é levar o aluno a uma compreensão global 
de um texto como um todo. Para isso, é necessário que ele veja como as 
palavras e expressões de transição e referência contribuem para a com-
preensão do leitor. O exercício pode ser feito em duplas ou tríades, porque 
assim um aluno ajuda o outro. O ideal é que as interferências do professor 
sejam mínimas, que os alunos cheguem à forma fi nal e expliquem por quê.

Apresentamos a seguir o texto completo, já com as frases no devido 
lugar. A ordem das inserções é a seguinte: CEAGDBF. Veja então como 
fi cou o texto reconstituído:

Perspectivas para a educação

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

A divulgação na semana passada pelo Ministério da Educação de indicado-
res apontando a melhora do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira 
mostra um quadro importante quanto às metas do país para a área, mas é pre-
ciso ser visto com cautela para que não se percam possíveis conquistas alcan-
çadas. De acordo com esses indicadores, o aumento das médias dos alunos e 
a diminuição da reprovação fi zeram com que o País melhorasse seus números 
entre 2005 e 2007, superando a meta prevista para o ano de 2009.

Através do Ideb, o MEC monitora as metas de melhoria da qualidade esti-
puladas até o ano de 2022 visando a atingir padrões de países desenvolvidos. 
Em escala de zero a 10, essas notas são 6 na 4ª série; 5,5 na 8ª série; e 5,2 no 
ensino médio. No Brasil, apesar dos bons indicadores agora apresentados, o en-
sino fundamental em seus anos iniciais (da 1ª à 4ª série) teve nota 4,2 em 2007. 
No ensino médio, 3,5. Pelas notas apresentadas, nota-se ainda uma distância 
considerável para que possamos chegar ao patamar almejado.

 Outro aspecto a ser ressaltado é que por estado, dez não conseguiram 
atingir suas metas: Rio Grande do Sul, Piauí, Pernambuco, Rio, Alagoas, Goiás, 
Amapá, Pará, Espírito Santo e Sergipe. No caso dos três primeiros, o índice fi cou 
estável. Nos sete últimos foi registrada uma piora. Um ponto de destaque foi a 
região Nordeste. Nossa região atingiu ou superou as metas para 2009 em todos 
os níveis. Nas séries iniciais, a nota passou de 2,9 para 3,5. Nas séries fi nais, o 
índice subiu de 2,9 para 3,1, e no ensino médio, de 3,0 para 3,1. 

 Mas os índices não são de todo favoráveis ao Nordeste. Em relação ao 
ensino fundamental, todos os estados da região apresentaram notas abaixo da 
média nacional.
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 No Ceará, o IDEB revela que o Estado também atingiu em 2007 as metas 
previstas para 2009. A média, no entanto, continua inferior a 4. Apesar dessa 
média baixa, há uma boa notícia: obtivemos as notas mais altas da região Nor-
deste nos ensinos fundamental e médio. A média das séries iniciais do ensino 
fundamental passou de 3,2 (IDEB 2005) para 3,8 (IDEB 2007). A nota do ensino 
médio registrou crescimento menor: de 3,3 para 3,4. Ao avaliar os dados, a se-
cretária da Educação do Ceará, Izolda Cela, considerou que “temos ainda um 
quadro extremamente comprometido”.

 Com base nos resultados, um fato causa preocupação, que é a baixa mé-
dia alcançada pelo nível fundamental. Se nas séries iniciais não conseguimos 
obter bons índices, o que se esperar do futuro estudante quando chegar a etapas 
mais avançadas de sua formação?  Não se pode ignorar o prejuízo histórico que 
é uma má formação no nível fundamental de ensino. A tendência, a partir dessa 
premissa, é que as difi culdades aumentem e o problema se agrave à medida que 
as séries avançam.     

 Não se pode, porém, ignorar as possibilidades que o Ideb permite aos ges-
tores da educação de se fazer um diagnóstico da situação do ensino nas séries 
iniciais. Através dos dados do IDEB, é possível fazer comparações e encontrar 
caminhos para avançar. Resta agora aos administradores de tão importante área 
voltarem suas atenções para, a partir dos indicadores apresentados, pautarem 
suas iniciativas em busca de melhorar cada vez mais o quadro da educação. O 
Brasil não pode esperar.

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

 A atividade seguinte pede que o aluno refl ita sobre a estrutura do texto, 
não apenas localizando as expressões indicadoras de sequência ou remissão, 
como também explicando a que ideias essas expressões remetem. Apresenta-
mos abaixo as sugestões de respostas:

A: A expressão “Nossa região...” recupera o termo “região Nordeste” que 
aparece na frase anterior.  
B: A expressão “a partir dessa premissa” refere-se ao fato de que uma má 
formação no ensino fundamental constitui um prejuízo histórico.
C: O termo “esses indicadores” remetem aos indicadores do IDEB 
que apresentam uma melhora geral do desempenho dos estudantes 
brasileiros.
D: A oração “Se nas séries iniciais não conseguimos obter bons índices” 
recupera a ideia de “baixa média alcançada pelo nível fundamental”.
E: “Pelas notas apresentadas” é uma referência às notas atribuídas pelo 
MEC ao ensino fundamental e médio.
F: “Através dos dados do IDEB” recupera a ideia de diagnóstico e conduz 
à conclusão fi nal do texto
G: A expressão “Apesar dessa média baixa” reconhece que a média do 
Ceará não é boa, mas introduz uma notícia boa, a de que temos as melhores 
notas do Nordeste. 

A última atividade também deve ser conduzida pelo professor sem muita 
interferência. A ideia é fazer o aluno perceber que esses marcadores da escrita 
(e também da fala) são fundamentais para manter a coesão e a coerência do 
texto.
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Aulas 46 e 47: informativo metalinguístico

Prezado(a) professor(a),
    
As aulas 46 e 47 exploram um texto de natureza metalinguística, in-

titulado “A Língua”, de Machado de Assis. Antes de introduzi-lo, seria in-
teressante discutir com os alunos as funções da linguagem na expressão 
e na comunicação defi nidas por Roman Jakobson e exemplifi cá-las com 
passagens de outros textos. O texto de Machado faz considerações sobre 
a Constituição da Língua Portuguesa, mostrando que a língua, ao longo 
do tempo, sofre mudanças, o que é natural, mas essas alterações têm um 
limite, pois muitas delas ferem a língua. Trata-se, portanto, de um texto que 
utiliza a linguagem para falar da própria linguagem. Por isso esse texto per-
tence ao gênero informativo metalinguístico.

 As dez questões elaboradas sobre o texto levaram em conta os seguin-
tes aspectos: 
                       

• Objetivo: levar o aluno a ler e compreender textos em que a linguagem fala 
de si mesma.

• Nível de profi ciência: médio (70%), difícil (30%). 
• Tipo de questão: objetiva, literal (70%), inferencial (30%).
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: funções da linguagem, segmentação 

do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão), ideias principais e 
secundárias, assunto, tema e pronunciamento, referenciação (elementos 
anafóricos).

• Resposta com notas explicativas: Para mediar a leitura do aluno, o 
professor precisa atentar para os seguintes pontos: com relação ao primeiro 
questionamento sobre o texto, letra a, será considerada satisfatória a 
resposta que indique que os solecismos (erros de sintaxe) e os galicismos 
(emprego de palavras ou expressões afrancesadas, língua valorizada 
socialmente na época), segundo Machado, ferem a língua, constituem 
defeitos graves. O item b exige a seguinte resposta: para Machado uns 



39Língua Portuguesa

cometem as falhas por ignorância ou preguiça; outros por princípio, isto é, 
por consideram uma questão de estilo. Aqui é interessante comentar com 
o aluno que, atualmente, muitos textos trazem palavras e expressões da 
língua inglesa, por questões sociais, políticas e econômicas. A segunda 
questão deve trazer como resposta a identifi cação da ideia principal do 
segundo parágrafo, qual seja: o reconhecimento por parte do autor do 
dinamismo, do desenvolvimento da língua portuguesa. Para a terceira 
questão, sugeriria que o professor lançasse mão de alguns elementos 
históricos para exemplifi car a afi rmação de Machado de que a língua 
portuguesa enriqueceu-se com o processo de colonização do Brasil por 
Portugal. A quarta questão envolve conhecimentos sobre referenciação. 
Isto e dele são elementos anafóricos. Anáfora é o mecanismo linguístico por 
meio do qual se aponta ou remete para elementos presentes no texto ou que 
são inferíveis a partir destes. Portanto, a palavra “isto” retoma a informação 
anterior de que “a infl uência do povo é decisiva, há certos modos de dizer, 
locuções novas, que de força entram no domínio de estilo e ganham direito 
de cidade.” A palavra dele refere-se a “fato incontestável.” Na quinta e sexta 
questões, o aluno deve inferir que o autor não aceita a opinião de que todas 
as alterações que a língua sofre sejam aceitas, porque há algumas que 
ferem a língua, as leis da sintaxe, por exemplo. Para responder a sétima 
questão, o aluno deve perceber que Machado expressa a concepção de 
que a produção cultural é coletiva, determinada por fatores históricos e 
sociais. E a língua é um fenômeno social, historicamente determinado. Por 
isso diz Machado: “com os haveres de uns e outros é que se enriquece 
o pecúlio comum.” De posse desses elementos explorados, o aluno já é 
capaz de abstrair os conteúdos, de elevar o seu nível de leitura e perceber 
a lógica do texto, de apreendê-lo em seus aspectos gerais, identifi cando o 
assunto, o tema e o pronunciamento. Portanto, o assunto gira em torno das 
considerações que o autor faz a respeito da língua portuguesa; o tema é a 
delimitação do assunto, a síntese deste, destituído de todos os detalhes, de 
todas as particularidades. O tema, portanto, é a pureza da linguagem. E o 
pronunciamento é, por assim dizer, o pensamento do autor a respeito dessa 
questão, qual seja, o de que as contribuições novas para o enriquecimento 
da língua devem ser acatadas, desde que não violem as leis da língua. Há 
necessidade de um equilíbrio entre tradição e renovação da língua. Na nona 
questão, o item a faz parte da Conclusão; o b integra o Desenvolvimento e 
o c constitui a Introdução. A décima e última questão sugere uma avaliação 
por parte do aluno a respeito da importância do texto, se este contribuiu 
para ampliar os conhecimentos do aluno a respeito da língua portuguesa. 
Aqui o professor poderá fazer um paralelo com palavras e expressões do 
português contemporâneo. 
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Aulas 48 e 49: Charge e cartum

A charge trata de fatos ou acontecimentos políticos específi cos. O 
cartum, por sua vez, aborda crítica de costumes.  

A charge, sobretudo, é um gênero textual bastante difundido em jor-
nais e revistas por atingir públicos variados e, de maneira lúdica, levar este 
público a compreender criticamente determinados fatos ou eventos que 
fazem parte do cotidiano das pessoas. 

O conteúdo expresso pelo chargista tem como propósito maior per-
mitir ao leitor avaliar posturas e valores peculiares a uma temática espe-
cifi ca. Tal avaliação, normalmente, decorre de algum fato pontual, como a 
decretação de uma medida provisória, por exemplo, que repercute na vida 
da coletividade.

 É importante ressaltar que a charge ou o cartum suscitam discussão 
que levará o cidadão a observar determinados acontecimentos com um 
senso de julgamento aguçado.

Sequência discursiva: argumentativa

Em função do teor refl exivo imposto pela charge e pelo cartum, o leitor é 
levado a compreender criticamente determinados pontos de vista, combinando a 
linguagem icônica  com a  linguagem verbal. A combinação simultânea das duas 
modalidades de linguagem dá ao autor os argumentos necessários para que ele 
veicule sua percepção do que sucede, com vistas à compreensão dos possíveis 
leitores. 

Como textos argumentativos, vamos encontrar na charge e no cartum uma 
tese a ser defendida. Essa tese poderá ser identifi cada através de algumas pa-
lavras-chave articuladas a traços do segmento icônico. No processo de cons-
trução de inferências vão-se defi nindo os argumentos para a defesa da tese , 
constituindo-se, assim, em uma estratégia de leitura a ser trabalhada com os 
alunos. 

Por exemplo, para a charge 4 do item 1, pode-se eleger como palavras-
chave Medida Provisória, associada aos ícones – o aviãozinho e a estrutura 
côncava (uma das representações do Congresso) abarrotado de aviãozinho. A 
partir daí, tem-se a tese: “Envio em excesso de Medidas Provisórias ao Con-
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gresso” e  um argumento inferido para a defesa da tese: “a atitude do Presidente 
contradiz com o que é proposto em termos de quantidade para a edição de MP, 
que deve ser reduzida”.

Objetivos: 

- exercitar a habilidade de leitura de texto argumentativo, com vistas à 
percepção do ponto de vista defendido pelo autor, através da linguagem 
verbal e não-verbal utilizada no texto.                      
- adquirir capacidade de distinguir características da charge e do cartum, 
envolvendo o gênero e a sequência discursiva, para efeito de construção 
de sentido do texto . 
- inferir o sentido das palavras e das imagens, a partir de um determinado 
contexto ou uma ideologia;
- verifi car contextos que proporcionam o uso da charge ou do cartum, tendo 
em vista o propósito comunicativo que cada um deve cumprir;
- elaborar inferências, inerentes ao processo de compreensão crítica 
imposto pela charge e pelo cartum.
- perceber nas inferências a função dos pressupostos e dos subentendidos 
na compreensão dos textos em estudo. 

Tipos de questão: 

As questões propostas são objetivas, em sua maioria. Ressalte-se que as 
questões 7 e 8 apresentam um caráter subjetivo, porque exigem posicionamento 
do leitor. O aprendiz, ao interagir produtivamente com o texto, deve identifi car, 
de início, o conteúdo temático e, para essa identifi cação, é preciso se apropriar 
da estrutura da charge e do cartum, a fi m de compreender, inclusive, o propósito 
comunicativo que deve ser cumprido.

Na questão 1, o aprendiz identifi ca a relação entre os diferentes assuntos 
enfocados em cada charge e em cada cartum, para inferir o foco de análise do 
chargista/cartunista. O objeto da charge ou do cartum será sempre um tema que 
infl uencia a vida do cidadão, mesmo que ele não tenha noção dessa infl uência, 
despertando, assim a habilidade de perceber os implícitos presentes nos textos 
humorísticos. 

A questão 2 já permite explorar a diferença entre tema e assunto. Ao respon-
der à questão, o aluno perceberá que o tema corresponde à especifi cidade do fato 
analisado, enquanto uma análise mais geral refere-se ao assunto do texto.

Ao discutir os cartuns 1 e 6, o professor poderá chamar a atenção  para o 
sentimento de superestima em relação ao magistrado e de subestima em relação 
ao professorado, procurando acabar com o estigma que o magistério carrega.

É ainda nesta questão que o professor deve discutir sobre as diferenças 
dialetais, quando analisar o cartum 1.

A questão 3 prepara o aluno para que ele perceba uma das diferenças 
cruciais entre a charge e o cartum. Nas palavras de Romualdo (1997), uma das 
diferenças entre ambos é o objeto de crítica do texto. Enquanto a charge analisa 
fatos pontuais e temporais, o cartum é criado com a fi nalidade de resgatar even-
tos atemporais, levando o leitor a perceber a ideologia ou os conceitos implícitos 
que determinados comportamentos trazem, como a (des)valorização de determi-
nadas profi ssões, enfocada nos textos 1 e 6, por exemplo.
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Na questão 4, ao estabelecer as características de ambos os gêneros, o 
aprendiz poderá reconhecer as diferenças entre esses dois gêneros e perceber 
os propósitos que lhes são comuns. 

A questão 5 orienta o leitor a analisar o papel dos balões e a relação entre 
o formato do balão e a intenção do desenhista. A forma do balão (fala – cochilo – 
pensamento – temor – grito) também contribui para que o propósito comunicativo 
do gênero seja alcançado e o leitor possa construir o sentido do texto. Os balões 
em diferentes formatos auxiliam a construção de inferências ou conclusões que 
se elaboram ao ter contato com esse gênero, estabelecendo assim uma relação 
ideogramatical entre imagem e conteúdo.

Para o trabalho com a charge e o cartum  podem ser explorados vários 
tipos de balão, dentre eles: a) balão fala –  contorno contínuo e um apêndice que 
sai de sua boca em forma de seta; b) balão pensamento – linha de contorno 
irregular, ondulada, quebrada ou de pequenos arcos ligados; c) balão trêmulo 
– linhas tortuosas, indicando o medo que o falante sente ou quer transmitir; 
d) balão cochicho – linha de contorno pontilhada; e) balão berro – extremidades 
formadas por arcos voltados para fora; f) balão de linhas quebradas – 
representação de sons e falas emitidos por aparelhos elétricos ou eletrônicos 
(ROMUALDO, 2000).  

A questão 6 (objetiva) é complementada pela questão 7 (subjetiva) e a 
intenção de ambas é levar o aprendiz a relacionar a charge com o suporte onde 
esta é veiculada, a fi m de que ele perceba os diversos contextos nos quais 
ela está inserida o contexto extra-icônico do gênero em estudo, associando a 
imagem ao contexto situacional (que envolve os elementos comuns ao emissor 
ao receptor) e global (em que são colocadas as implicações culturais e espaço-
temporais do evento enfocado). A charge pode aparecer em diferentes seções 
do jornal, uma vez que pode ter diferentes propósitos: criticar um determinado 
fato ou comportamento como pode aparecer em uma seção para ilustrar ou 
referendar a visão que o jornal quer passar ao leitor acerca de um determinado 
evento.  Neste item, tem-se a oportunidade de discutir o efeito de uso do su-
porte do texto na construção de sentido de um gênero textual, conforme afi rma 
Romualdo (2000).

A intenção do chargista, no texto da questão 8, é chamar a atenção do alu-
no para a dubiedade que o discurso do personagem traduz, aliando o contexto 
político à tradição representada pelo 1º de abril. Nos itens 8.1 e 8.2, pretende-se 
iniciar o trabalho com os pressupostos e os subentendidos suscitados pelo texto, 
a fi m de que sejam compreendidas as informações implícitas, explorando-se, 
respectivamente, a capacidade de atentar para perspectivas internas (linguísti-
cas) e externas (conhecimentos prévios envolvendo o contexto situacional em 
que os enunciados são proferidos) inerentes ao tema em discussão. 

No item 8.3, a identifi cação da palavra que reforça a intenção do chargista 
desperta no aluno a habilidade de reconhecer o valor semântico das palavras 
em determinados contextos e trabalhar com a mensagem implícita na charge. A 
palavra nunca, por exemplo, funciona, no texto em estudo, como uma pista para 
se inferir o que o chargista deixa pressuposto. 

Os pressupostos são ideias contidas em frases do texto e percebidas pelo 
leitor a partir de pistas linguísticas representadas por prefi xos, advérbios, con-
junções, adjetivos (ou orações adjetivas) e alguns verbos (PLATÃO-SAVIOLO & 
FIORIN, 1990)..
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O item 8.4 ativa o raciocínio dedutivo do aprendiz, para que ele perceba a 
intencionalidade do autor da charge. Assim, o chargista deixa subentendida a 
ideia de que o discurso do presidente não é verdadeiro.

Os subentendidos são as insinuações que se escondem por trás do que é 
dito. Diferem dos pressupostos porque são de responsabilidade do destinatário. 
Nesse caso, o autor não se compromete com a informação, porque não há pistas 
linguísticas que possam comprometê-lo.

O item 8.5 proporciona discussão sobre o público a quem a charge se 
destina, através do estabelecimento da relação entre o personagem em foco e o 
contexto em que ele está inserido. 

No item 8.6, é chamada a atenção para procedimentos indispensáveis à 
construção da signifi cação da charge: no âmbito da linguagem verbal – explora-
ção das palavra(s)-chave e dos pressupostos e subentendidos – e da linguagem 
não-verbal – interpretação de caricaturas, balões e setas dos balões.

Sem o domínio desses mecanismos básicos torna-se impraticável a com-
preensão do texto chárgico.

No item 8.7, cria-se um ambiente propício para o aluno desenvolver sua 
capacidade crítica diante dos fenômenos sociais por ele observados e registrar 
seu ponto de vista, associando o desenho do texto 1 a uma nova fala, para tornar 
pública sua visão de mundo sobre um tema por ele escolhido.  

Observação: Ao discutir as respostas dadas às questões objetivas, nossa orien-
tação é de que o professor busque no aluno a justifi cativa para as respostas 
dadas, mostrando que a construção de sentido(s) para um texto está atrelada, 
principalmente, à interação estabelecida entre o texto e o leitor.
 
Conteúdo: 

a) conteúdo temático: acontecimentos atuais de repercussão para a 
coletividade; eventos ou fatos relacionados ao momento sócio-histórico 
vivenciado pelo leitor.
b) conteúdo textual/linguístico (e semiótico): gêneros textuais: charge e 
cartum; sequência discursiva argumentativa; linguagem verbal e a não-verbal 
(icônica); tipos de balões utilizados na charge e no cartum; pressupostos e 
subentendidos; 

Respostas das questões: 

Questão 1: 1º bloco: textos 2 e 4 – Assunto: MP (Medida Provisória)
                  2º bloco: textos 1 e 6 – Assunto: autoestima
                  3° bloco: textos 3 e 5 – Assunto: dengue

Questão 2:
Bloco 1 – Texto 2 – Envio em excesso de MP ao Congresso pelo Presidente 
Lula;
Texto 4 – Medidas Provisórias do Presidente Lula irritam o Congresso;
Bloco 2 – Texto 1 – Valorização do uso da língua padrão, em um contexto 
não apropriado, por representante de um grupo social de prestígio – 
magistrado. Texto 6 – Desvalorização da profi ssão de professor.
Bloco 3 – Texto 3 – Epidemia de dengue no Rio de Janeiro.
Texto 5 – Combate à dengue.
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Questão 3:

 Fato atual  Fato atemporal

 Ex.: Textos 3 e 5 Texto 1 e 6

 Textos 2 e 4 
 

Questão 4: 
c- (V) Charge: um tipo de cartum, cujo objetivo é a crítica satírica a um fato 
específi co da atualidade, geralmente de caráter político.
d- (V) Cartum: uma anedota gráfi ca, que aborda hábitos e costumes do 
comportamento humano de qualquer época, com a fi nalidade de provocar 
riso.

   

Questão 5: a -  texto 1    (1, 2, 4, 6 ) fala comum
  b -  texto 2   (       6      ) pensamento
  c -  texto 3   (       1      ) fala amedrontadora
  d -  texto 4   (       5      ) fala em forma de berro
  e -  texto 5   (        -      )  fala cochicho                                                    
  c -  texto 6   (       3      ) som eletrizante

Questão 6: b - Opinião
             

Questão 7. Resposta provável: A charge normalmente é publicada no primeiro 
caderno na página de opinião, chamando a atenção do leitor para uma temática 
do momento. Esporadicamente, poderá aparecer em outros cadernos.
                                                       
Questão 8:
                                                       

8.1. b - para o Presidente Lula todo dia é 1º de abril.
8.2. c - seus conhecimentos de mundo e linguístico. 
8.3. c – nunca. 
8.4. c - ironizar uma atitude particular do Presidente Lula.
8.5. c - ao Presidente Lula e seus partidários.

8.6. 
LINGUAGEM VERBAL LINGUAGEM NÃO-VERBAL
Palavra(s)-chave Caricaturas
Pressupostos   Balões 
Subentendidos  Setas dos balões

Na charge, a signifi cação efetiva-se quando se reconhece a articulação 
entre a linguagem verbal e a linguagem não-verbal/icônica, verifi cando os 
recursos em uma e em outra modalidade de linguagem, que se articulam entre 
si para a construção do sentido do texto.
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8.7. – Resposta individualizada. 
Sugestão: Antes da produção, é imprescindível que o professor/professora 
retome com os alunos os elementos da produção:
- Tema: a ser escolhido pelo aluno –  postura do professor; comportamento 
dos colegas;
- Ponto de vista a ser defendido pelo autor da charge (aluno): defi nido de 
acordo com o tema escolhido pelo aluno.
- Provável leitor: comunidade escolar. 
- Gênero: charge ou cartum.
- Propósito comunicativo: estabelecer um juízo de valor a ser defi nido de 
acordo com o tema escolhido pelo aluno.

Para melhor compreensão do conteúdo abordado nesta atividade, 
consultar:

PLATÃO-SAVIOLI, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. 
São Paulo: Ática, 1990, p.241-247;
_____  Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática: 1997, p.305-
314;

ZANDWAIS, Ana. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Sagra, 1990).

 ROMUALDO, Edson Carlos. Charge jornalística. Maringá: EDUEN, 2000, 
p. 25.

Para uma aproximação maior com a charge acessar:

http://wwww.sinfronio.com.br
sinfronio@fortalnet.com.br

http://www.zerohora.com.br
marcoaurelio@zerohora.com.br

http://www.lutecartunista.com.br
 
http://www.humornanet.com

 Nota: 
As charges  estudadas (incluindo os cartuns) foram acessadas nesses 
endereços eletrônicos no período de 2008.1.
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Aula 50: frases injuntivas

Prezado(a) professor(a),

A lista de “dicas” de bem escrever apresentada neta aula tem como 
objetivo, além de divertir, fazer com que o aluno refl ita sobre o próprio ato 
de escrever através da leitura. Pode-se considerar que os “conselhos” da-
dos aqui são bastante irônicos, provocando um efeito de humor. A ironia 
consiste em que a escrita dos conselhos transgride seu próprio conteúdo, 
conforme comentários abaixo.

1. O texto rebuscado condena o rebuscamento. 
2. O texto manda evitar abreviações e as utiliza.
3. A condenação das aliterações é escrita utilizando aliterações. 
4. A recomendação é “não se esqueça das maiúsculas”, e o texto não as 

utiliza em nenhum momento. 
5.  “Como o diabo foge da cruz” é um lugar-comum e, portanto, devia ser 

evitado.
6. O texto recomenda não usar parênteses e usa-os. 
7. A dica condena os estrangeirismos, mas usa-os. 
8. A dica condena a gíria, mas usa-a.
9. A dica condena palavras de baixo calão, mas usa uma delas. 
10. O texto pede que o aluno não generalize, e o faz generalizando. 
11. A dica recomenda evitar repetições, mas repete o tempo todo. 
12. O texto condena as citações, mas faz uso de uma.
13. A dica condena frases incompletas deixando o próprio texto incompleto. 
14. A redundância é condenada numa redação redundante.
15. Falta especifi cidade à recomendação. 
16. Uma das frases tem apenas uma palavra, o que é condenado
17. A frase está na voz passiva, o que é condenado. 
18. o texto recomenda a pontuação correta, mas não usa pontuação.
19. Há condenação de “perguntas retóricas” numa pergunta retórica. 
20. A sigla A.G.O.P. é desconhecida, o que o próprio texto condena. 
21. O texto condena o exagero, mas faz uso dele. 
22. O texto condena a mesóclise, mas faz uso dela. 
23. O texto condena a analogia, mas faz uso dela.
24. O texto condena as exclamações, mas faz uso delas. 
25. O texto condena frases exageradamente longas, e é excessivamente longo 

e confuso.
26. O texto condena erros de ortografi a, mas erra na própria palavra 

ortografi a.
27. O texto pede incisão e coerência, mas apresenta-se ambíguo.



47Língua Portuguesa

Aulas 51 e 52: Narração: conto
           

Prezado(a) professor(a),
    
As aulas 51 e 52 exploram o gênero conto, uma narrativa curta, cujas 

características serão discutidas ao longo de duas aulas. O conto escolhido 
foi “Clínica de repouso”, de Dalton Trevisan, um dos expoentes da prosa 
contemporânea brasileira. Miséria social, marginalização, angústia, solidão 
e violência são os ingredientes que se entrelaçam em suas obras, entre as 
quais se destacam Morte na Praça, Guerra Conjugal, Cemitério de Elefan-
tes, O Vampiro de Curitiba e O Pássaro de Cinco Asas. “Clínica de repouso” 
faz parte desta última, publicada em 1974. Seguem alguns elementos que 
podem subsidiar o estudo do referido texto sob sua orientação, professor. 

                        

Questões 1, 2  3, 4 e 5

• Objetivo: motivar o aluno para a leitura do conto, levando-o, inicialmente, 
a conhecer a estrutura desse gênero textual, a partir da identifi cação, os 
elementos constitutivos da narração, pois o conto é uma narrativa curta. 
Depois é preciso demonstrar como esses elementos se comportam no 
conto..

• Nível de profi ciência: médio. 
• Tipo de questão: objetiva .
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: Elementos da narrativa: como 

se evidenciam no conto.
• Respostas com notas explicativas: Para subsidiar o aluno, o professor 

precisa enfatizar as seguintes questões:1) distinção entre autor e narrador; 
2) apresentação dos fatos a partir de um ponto de vista – focalização. 
Para a 1ª questão, considerar respostas do tipo: o conto caracteriza-se 
essencialmente pela economia dos meios narrativos. Na estrutura do 
conto há um só drama, um só confl ito. Número pequeno de personagens e 
pouca variação espacial e temporal. Com relação à segunda questão, em 
Clínica de repouso, o narrador nos conta a história de Dona Candinha, uma 
senhora idosa, viúva, que foi internada num hospício, por se desentender 
com a fi lha, após esta querer trazer para casa o namorado. No tocante 
à 3ª questão, as passagens que indicam as funções do narrador são as 



48 Língua Portuguesa

seguintes: os comentários do narrador a respeito de Dona Candinha, da 
fi lha ou do namorado.Exemplo: “Maria era maior, podia entrar a hora que 
bem quisesse, a velha estava maluca.” A focalização na fi lha, construindo 
uma imagem sempre desfavorável a ela. Exemplo: “ – Olhe essa mulher, 
doutor – era a fi lha, vestido preto de cetim, lábio de púrpura, pulseira 
prateada.” A função ideológica evidencia-se na crítica que o narrador faz 
às relações interpessoais, familiares, ao descaso da fi lha para com a mãe. 
A 4ª questão diz respeito à focalização. O narrador conta a história em 3ª 
pessoa. Aqui e ali atua como um juiz, selecionando aspectos do caráter e 
da atitude da fi lha e do namorado, como na passagem: “Mais que depressa 
o tipo de bigodinho foi beijar a mão da velha”. A 5ª questão está relacionada 
com a mudança de posição por três vezes do narrador. Primeiro, o narrador 
se aproxima do interior da mãe revelando os sentimentos desta em relação 
ao tratamento que está recebendo da fi lha, como se tudo entre as duas 
estivesse às mil maravilhas; depois, o narrador se afasta do interior da 
mãe, adotando o ponto de vista de narrador em 3ª pessoa. Através de 
uma linguagem objetiva, direta, imperativa, faz o leitor desconfi ar das más 
intenções da fi lha para com a mãe. As atitudes desta não eram de bondade, 
como pensava a mãe. Na verdade, a fi lha não tinha boas intenções para 
com a mãe. No trecho em análise, isso fi ca evidente quando o narrador se 
coloca na perspectiva da fi lha, utilizando discurso direto: “— O médico para 
a senhora.” 

 

Questões  6, 7, 8, 9, 10

• Objetivo: desenvolver no aluno o senso crítico, levando-o a emitir um 
parecer fundamentado.

• Nível de profi ciência: difícil. 
• Tipo de questão: refl exiva, inferencial, crítica.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: sentido moral das coisas, dos 

comportamentos, conhecimento de mundo, valores morais. 
• Respostas com notas explicativas: As questões de 6 a 10, que constituem 

a 2ª parte desta prática leitora, encaminham o aluno para um outro nível 
de leitura, que é o da interpretação.  Com base nas falas das personagens, 
dos  comentários  que fazem, das ações desenvolvidas por elas, o modo de 
ser destas vai se delineando e, ao mesmo tempo, as personagens vão se 
particularizando, isto é, vão se mostrando não apenas como Dona Candinha 
ou Maria, simplesmente, mas como representações de segmentos de uma 
sociedade, num determinado momento da nossa história. Quantos velhos 
não estão por aí entregues à própria sorte, vítimas de uma sociedade 
preconceituosa e excludente? As pessoas idosas, principalmente as 
pertencentes às classes sociais de baixa renda, são tidas como estorvo na 
vida dos outros, sem utilidade. A fi lha e o namorado representam aquelas 
pessoas sem escrúpulo, que são capazes de vender a alma ao diabo, para 
conseguirem “se dar bem”.  Outro elemento importante da narrativa é o 
espaço, que deve ser entendido como espaço social. A Casa e a clínica de 
repouso representam, respectivamente, as precárias condições de vida em 
que se encontra grande parte dos brasileiros, em todos os setores da vida. 
Mesmo assim, entre a casa e a clínica, as candinhas preferem suas casas, 
ainda que vivam solitárias, abandonadas. Quanto ao modo de ordenar o 
tempo, este é bem demarcado, cronológico. É perceptível que há entre os 
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acontecimentos relações de anterioridade, posterioridade e concomitância: 
“descobrir que o distinto já estava empregado” é posterior ao fato de 
D.Candinha ter conhecido o rapaz”. Nessa narrativa, os fatos são narrados 
no pretérito perfeito ( deparou, descobriu, pulou, cochilou etc). Há também  
o uso do pretérito imperfeito (surpreendia, era, estava, desmoralizava, 
saía etc. Estão fortemente presentes os advérbios de tempo, marcando 
nitidamente o tempo dos acontecimento ( dias mais tarde, vinte e dois dias 
depois, à noite, de dia, há três dias etc). Entre as mudanças ocorridas, a 
de Dona Candinha foi de perda: foi desamparada pela própria fi lha, largada 
em um asilo. Todos esses elementos destacados no texto devem ser 
retomados pelo professor no sentido de se aprofundarem as críticas a uma 
sociedade em que as relações sociais são desumanas. Quanto ao título 
do conto, este é profundamente irônico, pois expressa o contrário do que 
parece signifi car. A clínica para a qual foi levada Dona Candinha pode ser 
tudo, menos um local de repouso.
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Aulas 53 e 54: Frases Eternas

Amigo(a) Professor(a), 
Esta atividade enfoca o gênero Frases, que não costuma ser muito 

explorado com fi ns didáticos. Considerando-se que qualquer tipo de pro-
dução verbal pode ser considerada gênero, desde que ocorra de forma 
situada, isto é, como parte de ações sociais, a Frase, nome atribuído por 
Pedrosa (2002), assim como a notícia, a crônica, o poema etc., pode ser 
vista como um gênero. Como explica a autora, há dois tipos de frases: as 
eternas e as situadas. 

As frases eternas são proferidas originalmente por pessoas célebres 
(fi lósofos, cientistas, escritores, artistas) e tratam de temas universais. Tan-
to pela autoria como pela temática, essas frases se tornam famosas e ad-
quirem independência do contexto de origem. Passam, então, a ser empre-
gadas pelas pessoas comuns, servindo, muitas vezes, como argumento de 
autoridade na defesa de um determinado ponto de vista. 

Já as frases situadas, como indica o próprio nome, dependem do con-
texto de uso. Por tratarem de temas mais imediatos, de fatos mais especí-
fi cos, são efêmeras. Constituem trechos do discurso de pessoas conheci-
das, destacados e veiculados pela imprensa em seções intituladas Frase, 
Frase do dia, Frases da semana etc. 

O trabalho em sala de aula, com ambas as variedades de discur-
so, pode gerar excelentes oportunidades para que o aluno desenvolva sua 
competência leitora, na medida em que explora os implícitos, enfocando 
a linguagem fi gurada e promovendo a refl exão em torno das relações de 
intertextualidade. 

 Nesta atividade, exploramos apenas a variedade frases eternas. 
Nesse caso específi co, a interação entre os alunos e entre estes e o(a) 
professor(a) assume um papel de grande importância. 

Os termos paráfrase, metáfora e intertextualidade, que aparecem nos 
enunciados das questões, são explicados de forma breve no caderno do 
aluno. Além de o espaço não permitir explicações longas, entendemos que 
estas não seriam necessárias, tendo em vista que a atividade tem propó-
sitos práticos. O que se pretende é que o aluno seja capaz de perceber 
esses fenômenos e usá-los na interpretação de textos. 

 Bom trabalho!
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Objetivos:

Com esta atividade, pretende-se que os alunos 

1. conheçam o gênero frases;
2. refl itam sobre temas universais abordados nos textos a serem lidos;
3. infi ram informações implícitas, a partir da interpretação da linguagem 
fi gurada das frases;
4. usem as relações de intertextualidade, como recurso para a compreensão 
leitora.

Respostas/comentários das questões: 

1. Esta é uma questão puramente introdutória, cujo objetivo é familiarizar 
os alunos com o gênero a ser abordado. As perguntas sugeridas têm mais 
a função de mostrar o uso da linguagem fi gurada, uma das características 
das frases eternas.
    a. Fazer-se um país é o mesmo que tornar uma nação desenvolvida. 
    b. A toda a população.
    c. A leitura dessas obras pela população
    d. Resposta pessoal.

2a. Leitura das frases
2b. a. Vaidade: IV
      b. Efemeridade da vida: II e V
      c. Inveja: VI
   d. Precariedade de conhecimento: I e III
      e. Modéstia: I 
      f. Autoconsciência da ignorância: I
2c. Resposta pessoal
2d. Resposta pessoal

3. a. O autor opõe os termos gota e oceano para demonstrar, por analogia, 
sua tese da precariedade do conhecimento humano. Assim como uma gota 
constitui uma porção ínfi ma do oceano, o que sabemos da realidade é 
insignifi cante, perto do que nos falta saber. 
b. Matar o tempo é o mesmo que fazer passar o tempo, perder tempo.
c. A vida depende absolutamente do tempo, isto é, passa com o tempo. 
Quando alguém que desperdiça o tempo, está destruindo a própria vida. 
Destruir a própria vida é o mesmo que suicidar-se. 
d. Atirar pedras é o mesmo que agredir, fazer de alguém alvo de algum 
tipo de ataque ou perseguição.
Árvores frutíferas são pessoas competentes, que produzem.

4. a. A frase de número VI.
    b. Por se tratar de uma questão aberta, as respostas que    
 apresentamos aqui devem servir apenas como sugestões. 
I. Só sei que nada sei.
 Sou consciente apenas de que não conheço nada.
II.  A vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos.
 A vida passa sem que as pessoas percebam.
III O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.
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 O conhecimento acumulado é mínimo, diante do que há por conhecer.
IV. Há dois tipos de pessoas: as que fazem as coisas e as que fi cam com  
 os louros. Procure fi car no primeiro grupo. Há menos competição lá. 
 É grande o número de pessoas que buscam apenas sucesso e   
 fama, mesmo sem merecimento. Bem menor é o número de pessoas  
 que desempenham suas funções com competência e honestidade.
V. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida
 Quem não aproveita o tempo perde a própria vida.

5. Nesta questão, os alunos são instigados a ler e estabelecer conexão 
entre os textos de 1 a 3 e as frases da questão 2. É importante que o 
professor lance questões para facilitar a compreensão, bem como forneça 
informações que porventura se tornem necessárias. Na primeira tirinha, por 
exemplo, é provável que os alunos não saibam quem são Johnson (Lindon 
Johnson – ex-presidente dos Estados Unidos) e Castro – (ex-presidente de 
Cuba). 
Texto 1:
Na tirinha em foco, Mafalda reclama da insufi ciência de seu saber –podemos 
associar a essa tirinha as frases I e III.
Texto 2: 
No trecho, há um apelo às pessoas para que aproveitem o tempo, para 
que fujam da rotina e vivam de verdade. A ideia de transitoriedade pode 
ser inferida das palavras do autor – podem ser, portanto, associadas a este 
texto as frases 2 e 5, que abordam essa temática.
Texto 3:
Nesta última tirinha, fi ca evidente a vaidade da Suzanita. Mafalda, que é 
intelectual, compara a amiga vaidosa a sopa, algo que ela detesta. Podemos 
estabelecer um diálogo entre a tirinha em questão e a frase IV, que também 
trata da vaidade.
b. Discussão na turma
c. Pesquisa 
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Aula 55: informativo

 Prezado(a) professor(a),

 O grande objetivo desta aula é que você refl ita com seus alunos 
sobre o fato de que ler não é apenas decodifi car símbolos. O ato da leitura 
envolve interesses, desejos, curiosidades. São envolvidas operações cere-
brais complicadas, que “ajustam” a leitura às nossas necessidades, desde 
que a escrita em questão tenha uma estruturação lógica que permita ao 
nosso cérebro adaptá-la aos nossos interesses. Por isso, a leitura é algo 
tão incrível e tão fascinante, e não aquele ato chato que muitos querem 
fazer crer, por inexperiência ou ignorância. No fi nal das contas, podemos 
dizer que somos capazes de ler o que nós quisermos.

 O ideal é que os alunos sejam levados a pensar nessas conside-
rações, e, de preferência, que eles as deduzam mediante refl exões condu-
zidas pelo professor. Seu papel, portanto, é levar os alunos a verbalizarem 
suas experiências de leitura.

 Faça-lhes perguntas do tipo “Que você pensou ao primeiro con-
tato com o texto?”; “Qual foi seu sentimento quando você percebeu que po-
dia ler esse texto maluco?”; “Você acha que a pesquisa da tal universidade 
inglesa mostra resultados consistentes?”; “Você pode agora ler o texto em 
voz alta fl uentemente?” e assim por diante, dependendo das reações dos 
alunos.

 O segundo exercício mostra algumas palavras isoladas, cuja lei-
tura certamente será bem mais difícil, por faltar-lhe o contexto. Faça novas 
perguntas aos alunos considerando a segunda experiência de leitura.

 O terceiro texto apresenta as mesmas palavras do exercício an-
terior, só que agora numa frase lógica. Peça aos alunos que contem suas 
experiências de leitura das palavras do segundo e do terceiro exercícios.

 O texto alfa-numérico também pode ser lido segundo os mes-
mos princípios de coesão e coerência que fazem com que os novos signifi -
cantes adquiram signifi cados lógicos dentro do contexto apresentado.
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Aulas 56 e 57: Frases Situadas

Amigo(a) Professor(a),

Com estas atividades, damos continuidade à refl exão sobre o gênero 
Frases, iniciada nas aulas 53 e 54. Tratamos agora das chamadas frases 
situadas, um gênero que se desenvolveu a partir da prática jornalística de 
editorar o discurso das pessoas que são alvo notícias. 

Há muitas vantagens na abordagem desse gênero em sala de aula. 
Quando se trata tentar estimular o gosto pela leitura, esses textos se tornam 
úteis, primeiro, pela pequena extensão. Como se sabe, textos longos ge-
ram quase sempre desestímulo naquelas pessoas que não desenvolveram 
o hábito da leitura. Também o trabalho com a escrita é bastante favorecido 
pela pequena extensão dos textos. Para o professor, torna-se bem mais fá-
cil orientar o trabalho de produção de textos curtos, que permitem a leitura 
imediata e a consequente intervenção durante o processo de produção.

Mas o importante é que, ao trabalhar com esses textos curtos, o pro-
fessor não está abrindo mão da abordagem da linguagem em uso, isto é, 
não está submetendo o aluno à leitura de trechos sem sentido, nem limitan-
do sua produção ao nível da frase gramatical. Apesar de o gênero ter esse 
nome (frase), não se trata de frases no sentido que é dado pela gramática 
(unidades formadas por sintagmas). Trata-se, na verdade, de fragmentos 
do discurso que são descontextualizados e editados, um gênero, na acep-
ção que é dada ao termo por Bazerman (2006)*. Para esse autor, os gêne-
ros “emergem nos processos sociais em que pessoas tentam compreender 
umas às outras sufi cientemente bem para coordenar atividades e compar-
tilhar signifi cados com vistas a seus propósitos práticos” (p. 31).

Há, na ação do editor, o compromisso com o fazer sentido, embora 
nem sempre com o manter o sentido original. Este é, por sinal, um aspecto 
importante, que deve ser discutido no desenrolar das questões. Ao recon-
textualizar, o editor usa, quase sempre, o discurso do locutor para favore-
cer um ponto de vista que não era o original. Para se tornarem leitores pro-
fi cientes, os alunos precisam aprender a inferir esses efeitos de sentido.

Muito sucesso com este trabalho! 

* Bazerman, Charles. Gêneros textuais, tipifi cação e interação. Org. Ângela Paiva Dionísio 
e Judith Chambliss Hoffnagel. São Paulo: Cortez, 2006.
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Objetivos:

Com esta atividade, espera-se que os alunos se tornem capazes de: 

1. construir inferências, relacionando o discurso do locutor original ao 
discurso do editor e recorrendo ao conhecimento de mundo; 
2. posicionar-se criticamente em relação às opiniões dos autores e editores 
das frases lidas;
3. atentar para a questão da sufi ciência/insufi ciência de dados como uma 
das condições para a compreensão de textos;
4. localizar, em jornais e revistas, as seções onde são veiculadas as frases 
situadas;
5. usar as relações de intertextualidade para inferir informações implícitas;
6. desempenhar o papel de editor, produzindo textos explicativos para 
contextualizar. 
 

Níveis de profi ciência exigidos pelas questões 

Questões de números 2, 3, 4 e 6: alto
Questões de números 1 e 5: médio

Respostas/comentários das questões

1. a. Espera-se que o aluno infi ra que Isso aponta para o ato de fazer gol com 
a mão. A pista seria a afi rmação que vem logo a seguir: Maradona também 
fez gol de mão (...). A expressão também torna-se um elemento importante, 
na medida em que estabelece identidade entre o referente de Isso e a 
ação de Maradona, que é amplamente conhecida na história do futebol. É 
válido também lembrar que a comparação do comportamento referido por 
Isso com a atitude de Maradona é um forte recurso argumentativo: se o 
Maradona foi campeão com um gol de mão, esse fato justifi caria a atitude 
de quem fez o mesmo.

b. O aluno pode dar respostas variadas a esta questão. Pode, por exemplo, 
conhecendo o episódio real, usar seu conhecimento de mundo para 
apontar, corretamente, Adriano como o autor do discurso. Pode, também, 
usar apenas palpites, atribuir o comentário a um jornalista ou a uma outra 
pessoa interessada em futebol. A verdade é que a resposta somente será 
esclarecida totalmente com a leitura do trecho explicativo do editor. A questão 
tem por objetivo chamar a atenção do aluno para o uso de informações de 
diversas fontes para construir sentido. 

c. Há discriminação contra as brasileiras; 
Uma das ocasiões em que essa discriminação se manifesta é no momento 
em que elas tentam alugar apartamento. 

d. Não se sabe quem afi rma isso, onde isso acontece, nem por quê.

2.  a. Informações importantes acrescentadas ao texto I: 
Quem disse, a profi ssão de quem  disse, o que disse, sobre o que falou, 
quando e em que veículo foi publicada a fala.
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Informações importantes acrescentadas ao texto II: 
Quem disse, o que disse, a descendência (em termos de nacionalidade), a 
formação/profi ssão de quem disse.

b. O termo ontem corresponde ao dia anterior à data do jornal em que saiu 
a frase destacada do texto original e comentada pelo editor. Se o jornal 
é do dia 15/04/2008 – terça-feira, o dia anterior (ontem) será 14/04/2008 
– segunda-feira. A forma ontem é uma expressão dêitica, isto é, uma 
expressão que, para fazer sentido, depende inteiramente da situação 
espácio-temporal do falante – no caso, o editor. (Ao interpretar expressões 
desse tipo, o leitor precisa atentar para o “aqui e agora” desse falante. 
Essa é uma das difi culdades em leitura que as pesquisas já demonstraram, 
constituindo, portanto, um ponto a ser explorado pelo(a) professor(a).

c. O domingo mencionado pelo editor é o domingo passado mais próximo 
ao dia em que o editor comentou o discurso do locutor original. Embora seja 
comum usar-se essa forma também para se fazer referência ao “domingo 
futuro” mais próximo, o contexto dá a certeza de que se trata de passado. 
Se a data do jornal em que o editor fala está indicada, inclusive o dia da 
semana (terça-feira), o domingo em questão é 13/04/2008.

d. Signifi cado: descendente de portugueses. Trata-se da discriminação 
contra brasileiras, especifi camente em Portugal. 

e. Deve interferir, porque ela, na condição de descendente de portugueses, 
não teria, teoricamente, interesse em “falar mal” dos patrícios. 

f. Espera-se que os alunos percebam a importância do discurso do editor 
na recuperação (pelo menos em parte) do contexto, isto é, da situação. 
Diferentemente das frases eternas, que tratam de questões universais, 
as frases situadas tratam de questões mais imediatas (alguns locutores – 
Paula Toste, por exemplo – e nem ao menos são pessoas conhecidas do 
público). Daí a necessidade de se informar com detalhes de quem se trata, 
em que circunstâncias falou etc. (Chamar a atenção do aluno para o fato 
de que alguns textos dos editores são bem mais detalhados que outros. 
Haveria aí, além de uma questão de estilo, a consideração de uma maior 
ou menor necessidade de “apresentar” o locutor ao leitor).

3.  a. As aspas marcam o discurso do locutor original.

b. Quem falou? Paula Toste; 
Quem é Paula Toste? Luso-descendente, graduada em Comunicação 
Social;
A respeito de quê? Da discriminação contra brasileiras em Portugal;
Quando ela falou ou quando foi publicado o que ela falou? O editor não 
indica;
Onde - em que órgão da imprensa foi publicado o que ela falou? Também 
não há indicação a esse respeito.
(Observação: diferentemente do editor da Folha, que indica de onde 
ele retirou o discurso do locutor, o editor do Diário não fornece essas 
informações. Isso parece ser mais uma questão de estilo).
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C. Ver questão B
D. Idem.

4. 
4. a.   ( IV ) Tarso Genro, Ministro da Justiça, sobre lei seca.
(Adaptação: Diário do Nordeste – 05/07/2008).

( III ) Carlos Minc, Ministro do Meio Ambiente, a respeito de informes do 
Inpe sobre desmatamento na Amazônia 
(Diário do Nordeste, terça-feira 03/06/2008).

( II ) Cristovam Buarque, ao condenar agressões sofridas por professores 
do DF. Fonte: Jornal do Senado
(Adaptado do Site do PDT – acessado em 02/07/2008).

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

(   ) Tarso Genro, Ministro da Justiça, sobre a extradição do ex-banqueiro 
Salvatore Cacciola, ontem na Folha.
(Folha de São Paulo. Domingo – 06/07/2008).

( VII ) Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente, criticando a recente restrição 
de imigração por parte da União Europeia.
(Diário do Nordeste, quarta-feira - 25/06/2008)

 ( I ) Maria Cleuza de Oliveira Martins, diretora da Escola Rui Bloem, que 
obteve a maior nota no Enem 2007 entre as estaduais da capital paulista, 
ontem na Folha.
(Folha de São Paulo, segunda-feira – 07/04/2008).

(   ) Carlos Minc, Ministro do Meio Ambiente, anunciando a Operação Boi 
Pirata, destinada a apreender a criação de gado em áreas de preservação 
ambiental
(Diário do Nordeste, quinta-feira - 25/06/2008).

( VI ) Gilmar Mendes, Presidente do STF, que sofreu uma tentativa de 
assalto, em Fortaleza, defendendo que a questão da violência deve ser 
tratada como prioridade nacional.
(Diário do Nordeste – quarta-feira, 02/07/2008).

b. Dependente da interação 

c. Idem

d. Idem

e. Embora a resposta a este item dependa da observação dos alunos, 
o(a) professor(a) deve chamar-lhes a atenção para as informações que 
são oferecidas pelo editor sobre o locutor e seu discurso. Deve discutir 
com eles sobre a adequação ou não de determinadas informações; sobre 
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a sufi ciência ou não de dados fornecidos ao leitor etc. (Ver, por exemplo, o 
comentário do item b F da questão 3).

5. Extrapola o texto e, portanto, depende do desenrolar dos trabalhos 
em sala de aula. Espera-se que os alunos sejam estimulados a consultar 
revistas e jornais (nas escolas em que houver acesso à Internet, a pesquisa 
pode ser feita também por meio eletrônico – jornais como O Povo e  o 
Diário do Nordeste oferecem acesso gratuito). 
Sob a orientação do(a) professor(a), espera-se que os alunos explorem a 
contento os temas escolhidos e desenvolvam discussões produtivas.

6. Esta questão encaminha os alunos para assumirem o papel de editores 
na produção do gênero Frases situadas. Se houver um jornal na escola, 
será bom criar a seção de frases; se não houver, será interessante expor 
as frases produzidas em cartazes. O importante, no desenvolvimento desta 
questão, é promover a discussão sobre a adequação dos pequenos textos 
produzidos pelos alunos. Esta é uma ótima oportunidade para trabalhar 
com a escrita de forma produtiva, sem artifi cialismo. A correção faz parte 
da revisão necessária à adequação dos textos ao objetivo: contextualizar 
fragmentos de discurso de outrem, de modo a torná-los compreensíveis.
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Aulas 58 e 59: Artigo de Opinião

 

Amigo(a) Professor(a), 

A atividade que passamos a comentar soma-se a outras que já 
abordaram gêneros argumentativos, entre os quais o editorial. Não 
pretendemos, com a exploração do artigo “Cidadãos com cidadania”, 
caracterizar o gênero, mesmo porque o texto em questão foge ao modelo 
prototípico. Trata-se de um texto simples, em que não há um parágrafo 
introdutório bem caracterizado. Nos primeiros parágrafos, são listados 
diversos argumentos que demonstram a tese, somente explicitada no 
último parágrafo. 

Em função do limite do número de palavras, tivemos de adaptar o 
texto, retirando-lhe um parágrafo. Por se tratar de mais um parágrafo de 
enumeração de argumentos, a subtração desse fragmento não gerou 
problemas de coerência. Uma vez que esses argumentos são retomados 
na conclusão de forma muito genérica, não há prejuízo em termos de 
textualidade.

Ao fi nal destes comentários, anexamos uma cópia da versão 
original.

Objetivos:
Com esta atividade, pretende-se que os alunos 
1. refl itam sobre a importância dos hábitos do cotidiano na construção da  
cidadania;
2. relacionem o uso das formas gramaticais aos efeitos de sentido que os 
falantes pretendem produzir;
3. atentem para as relações de coerência na interpretação da referência;
4. aperfeiçoem sua capacidade de inferir os sentidos implícitos do texto.

Respostas/comentários das questões: 

1. a. Resposta pessoal
b. Idem
Esta questão tem apenas o objetivo de promover o engajamento do aluno 
na leitura. A melhor forma de resolvê-la é oralmente, com o(a) professor(a) 
lançando os questionamentos (estes e/ou outros que porventura interessem 
mais de perto ao grupo) e anotando no quadro as respostas que forem 
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surgindo. Se houver interesse da turma por algum fato relacionado à 
temática (problema do bairro, da escola ou algo veiculado pela imprensa), o 
ideal é que esse fato sirva de ponto de partida. Antes de chegarem ao texto, 
os alunos já estarão envolvidos com o tema, e isso fará que eles “entrem” 
mais naturalmente na discussão desenvolvida pelo texto, na medida em 
que terão estabelecido propósitos para essa participação.
É importante, também, que a discussão que antecedeu a leitura continue 
depois que os alunos conhecerem o texto. Ao tentar distinguir entre as 
predições bem-sucedidas e as que não se confi rmaram, os alunos estarão 
desenvolvendo estratégias comuns aos leitores profi cientes, que leem de 
forma seletiva.
2. Nesta questão, pode-se notar que, em seu diálogo com o leitor, o autor 
dá como pressuposta a ideia de que quem joga objetos da janela de carro é 
cretino. Como recurso linguístico, ele lança mão da quebra de paralelismo 
sintático. A mudança da voz passiva 
“Uma garrafa pet [que é] atirada na pista pela janela de um carro” para a 
ativa “outro cretino, passando de carro, atire outra garrafa” põe em foco 
o agente. Se este é nomeado como cretino, deve ser mencionado como 
outro cretino, uma vez que ele é o segundo a atirar garrafa. Vale observar 
que, em relação ao determinante de garrafa, ocorre o par uma garrafa/
outra garrafa. 
O importante é perceber o efeito de sentido que essas escolhas linguísticas 
produzem. 
Respostas:
a. O primeiro cretino seria o responsável por atirar a primeira garrafa. Pista 
1. O fato de uma garrafa ser jogada implica que alguém a jogou. Pista 2. Se 
existe outro – o segundo, existe um – o primeiro. Pista 3. Se há o par uma 
garrafa/outra garrafa, deve haver também o par um cretino/ outro cretino.
b. Sim, de acordo com o argumento do autor, todos aqueles que jogam 
objetos das janelas dos carros são cretinos.
c. Embora os dois sentidos sejam possíveis, é provável que os alunos 
optem pelo segundo. É válido discutir com eles a possível ambiguidade. Os 
signifi cados não têm, necessariamente, de ser defi nidos de forma absoluta, 
mesmo porque os leitores contribuem na construção de sentido. 
3. a. O presente atemporal é próprio das assertivas que encerram 
verdades universais. Dadas como irrefutáveis, essas verdades podem ser 
apresentadas como premissas. Quando, por exemplo, o autor afi rma que 
“Um chiclete ou toco de cigarro jogado na rua atrai outro chiclete ou toco 
de cigarro”, ele não espera que alguém questione essa afi rmação. Daí por 
que ela faz parte do elenco de afi rmações que reúne, no texto, para apoiar 
a ideia de que as pessoas devem colaborar com o poder público na defesa 
da cidadania.
b. Se o presente atemporal predomina na formulação de argumentos, 
esta deve ser uma forma importante quando o discurso visa a convencer 
alguém de alguma coisa (de que, por exemplo, é errado jogar lixo na rua). 
Se queremos convencer, temos de argumentar. 
c. A mesma forma se repete. Os três primeiros parágrafos listam os 
argumentos, que são apresentados repetindo a mesma estrutura.
4. Com esta questão, chama-se a atenção do aluno para as relações 
de semelhança que ocorrem, às vezes, em um determinado texto, entre 
palavras ou expressões que não aparecem como sinônimas no dicionário. 
Entre as expressões atrai, induz, leva, estimula, é um convite a, está a 
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um passo de, há, certamente, um “parentesco”, na medida em que elas 
desempenham funções parecidas no texto. Algumas delas parecem mais 
próximas, semanticamente; outras mais distantes. Não há uma resposta 
fechada; apenas se espera que os alunos refl itam sobre esse problema e 
percebam que é na pragmática do discurso, isto é, na situação específi ca 
de uso que os sentidos se constroem. 
a. É provável que os alunos se apeguem mais à forma e não vejam 
semelhança entre as formas atrai e é um convite a, por exemplo. 
b. Espera-se que os alunos percebam que há proximidade de sentido entre 
as expressões induz, atrai, está a um passo, leva, estimula, é um convite 
a. Esta é apenas uma possibilidade, o importante é discutir as respostas e 
justifi cativas dos alunos.
c. Discussão 

Quadro 1

Cidadãos sem cidadania

Ação/Atitude     Consequência

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

Atirar garrafa do carro    Outra(s) garrafa(s) atirada(s) de  
       outro(s) carro(s) 

Deixar lixo na calçada    Aumento do lixo despejado na calçada

Exibir faixas com mensagens pessoais  Exibição de faixas com mensagens  
       publicitárias

Fixar uma tabuleta na porta de um açougue  Uso de tabuletas por outros   
       estabelecimentos

Estacionar um carro parcialmente na calçada Estacionamento do carro   
       totalmente na calçada

 

d. Pessoal: Preenchimento pelo aluno – duas ultimas linhas
5. a. ( x ) de forma genérica, a todas as atitudes citadas nos parágrafos 
anteriores?
b. Argumentos /justifi cativas:
1. Nos três primeiros parágrafos, o autor elenca comportamentos não 
recomendáveis do ponto de vista da cidadania. Esses comportamentos 
podem ser considerados tipos variados de sujeira:
2. O determinante tanta indica grande quantidade – daí por que sugere que 
o referente corresponde a tudo o que é citado  anteriormente;
3. O discurso seguinte também indica que o autor está falando de tudo o 
que foi dito antes. 
c. O termo ela refere-se a tanta imundície. Aqui, há o perigo de alguém 
achar que o referente é criminalidade. Atentando para o sentido do discurso, 
percebe-se que o termo bandidos está sendo usado representando a 
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própria criminalidade. Os bandidos (a criminalidade) sentem-se bem em 
meio à imundície.
d. A casa-da-mãe-joana é um lugar onde cada um faz o que bem entende, 
onde ninguém respeita os direitos dos outros. A frase do autor reforça a 
ideia de que ninguém tem o direito de sujar ou ocupar indevidamente o 
espaço.
6. Quadro 2: Adaptado à realidade do aluno.

Texto original:

Cidadãos com cidadania

Ruy Castro

RIO DE JANEIRO - Um chiclete ou toco de cigarro jogado na rua atrai outro 
chiclete ou toco de cigarro. Uma garrafa pet atirada na pista pela janela de 
um carro induz a que outro cretino, passando de carro, atire outra garrafa. 
Um monte de lixo não recolhido na calçada leva o indivíduo a despejar mais 
lixo na calçada, achando que o ponto está liberado para vazadouro.
Uma faixa com os dizeres “Maricotinha, te amo” ou “Obrigado a santo 
Agapito pela graça alcançada”, estendida de poste a poste, de um lado 
a outro da rua, estimula que alguém pendure outras faixas apregoando 
“Vendem-se túmulos” ou “Jazigos abaixo do custo”, como já vi perto de 
cemitérios, penduradas de árvore a árvore.
Uma tabuleta na porta de um açougue prometendo “Coxão mole a xis reais 
o quilo”, empatando metade da calçada, é um convite a que farmácias, 
lanchonetes, locadoras de vídeo etc. atravanquem o resto da via pública com 
seus anúncios. Um carro estacionado com duas rodas no passeio está a um 
passo de botar as outras duas rodas no passeio e interrompê-lo de vez.
Uma pichação na fachada de um prédio leva outro pichador a emporcalhar 
o prédio ao lado ou a tentar competir com o primeiro, pichando os andares 
mais altos. Um grafi teiro autorizado a cobrir uma parede com seus horrendos 
desenhos estará apenas se prevalecendo da coação que sua categoria 
impõe ao poder público -ou este libera o grafi te, por ser uma “arte”, ou os 
grafi teiros vão na marra e pintam do mesmo jeito.
Tanta imundície revela abandono e é uma porta aberta para a criminalidade 
-bandidos sentem-se bem em meio a ela. Algumas prefeituras fazem sua 
parte, mas os cidadãos precisam ajudar, exercendo a cidadania. Embora 
pertença a todos, o espaço público não é a casa-da-mãe-joana.
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Aula 60: Adivinhas

Segundo a socióloga Denise Mazza (USP, 2006), as adivinhas estão 
mais envolvidas na cultura brasileira do que sabe nossa vã fi losofi a. Em 
seu artigo, Mazza apresenta dados de um estudo de Florestan Fernandes 
em que ele aponta as contribuições das adivinhas para o desenvolvimento 
social de diferentes grupos, seja por seu caráter lúdico, seja por seu viés 
integrador. Neste trabalho, Florestan emprestou dos folcloristas a defi nição 
da adivinha entendendo-a como “um jogo de palavras, no qual vem 
compreendida ou suposta qualquer coisa que não se diz, ou uma descrição 
engenhosa e aguda da coisa semelhante, de qualidades e caracteres 
gerais que se pode atribuir a outra coisa tendo ou não aquela semelhança 
ou analogia”.

Florestan Fernandes defende que as adivinhas se constituem em 
resíduos culturais do folclore em desintegração, as quais poderiam ser 
tomadas como vestígios da evolução por que passou a realidade cultural 
brasileira. O autor postula que as adivinhas teriam desempenhado no 
passado rural brasileiro um signifi cado existencial de atualização poético 
dramática em situações grupais. Hoje, no meio urbano, elas se aproximariam 
da mentalidade individualista e secularizada deixando de ser aceitas por 
causa da tradição, como herança sagrada dos ancestrais e encontrando uma 
expressão adequada à vida social urbana e um sentido atual nas regras de 
sociabilidade. Para o autor, “a técnica recreativa da formulação de adivinhas 
não só se conformou, socialmente, às condições da vida urbana, mas ainda 
satisfaz, em seu seio, a certas necessidades características das relações 
humanas na cidade. Isso esclarece por que a grande parte das adivinhas 
tradicionais se perpetua e por que não se estancaram defi nitivamente, pelo 
menos até agora, as suas fontes de criação ou de renovação”.

O trabalho com adivinhas cria um ambiente motivador para o 
desenvolvimento psicosocial e cognitivo, pois resulta em uma resposta 
explícita exigida pela interação que se estabelece através da linguagem 
verbal, que acarreta uma outra resposta de cunho afetivo dada ao próprio 
interlocutor, pelo fato de ele se sentir capaz e valorizado intelectualmente.

 Por outro lado, as adivinhas propiciam a discussão de conceitos 
que são evocados pelas referências temáticas evidenciadas. Com isso, 
pode-se compreender a retextualização do gênero adivinha em verbete 
como um processo de retomada temática, que visa a mudança de propósito 
comunicativo, representando, assim, a dinâmica constitutiva da elaboração 
dos textos com os quais interagimos na sociedade. Afi nal, como diz Bakhtin 
(2000), todo texto está sempre em diálogo com outro texto, seja pelo 
conteúdo temático, seja pelo propósito ou por qualquer outra razão.
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Sequências discursivas: 
  
          Na adivinha, predomina a sequência dialogal. Esta caracteriza-se pela 
existência de turnos da fala em alternância. Compreende-se como turno a 
intervenção dos participantes da interação em um contexto de fala. No caso da 
adivinha, os turnos caracterizam-se por perguntas e respostas principalmente.
 No verbete, dependendo do foco, cabe qualquer sequência na elabo-
ração do verbete. Convém confrontar exemplos de verbetes em dicionários de 
áreas distintas. 

Objetivos:  
- resgatar a cultura popular inerente à prática das adivinhas;
-  explorar diferentes estratégias de leitura necessárias à compreensão de 
uma adivinha;
- distinguir características do gênero adivinha e da sequência discursiva 
dialogal, que predomina em sua composição;
- exercitar a habilidade de leitura, através da identifi cação de características 
e atributos da palavra foco da adivinha;
- inferir o sentido das palavras a partir de determinadas pistas dadas pelo 
contexto e pela descrição das características de um objeto ou de uma 
ação;
- compreender a importância de se observar traços semânticos, inerentes 
a uma palavra, como um mecanismo cognitivo utilizado na elaboração de 
conceito;
- atribuir conceito a palavras provenientes de adivinhas, através da 
elaboração de verbete;
- vivenciar procedimentos estratégicos para a leitura e a elaboração de 
verbetes.
- experienciar o processo de retextualização de gêneros textuais, para 
efeito de reconhecimento do diálogo travado entre os vários textos que 
circulam socialmente.

Tipos de questão:
1 – Além da leitura silenciosa, a primeira questão pretende ativar 
duas estratégias de leitura: primeira, a utilização do conhecimento 
prévio do aluno, a fi m de que ele levante hipóteses sobre o tema 
da adivinhação, usando como base o seu conhecimento de mundo; 
segunda, o estabelecimento da relação entre particularidades e um todo.
          Para Solé (1998), os conhecimentos prévios podem ser defi nidos 
como o conjunto de esquemas de conhecimento que um indivíduo possui, 
em um dado momento, a partir dos quais novas experiências cognitivas se 
desenvolvem, ampliando esses próprios esquemas.

2 – A segunda questão permite uma interação entre os alunos, pois ao 
apresentar sua resposta, cada aprendiz confrontará com a dos seus 
colegas, para que possa chegar à confi rmação ou refutação das hipóteses 
levantadas na questão anterior. Além disso, trabalhará outras habilidades 
leitoras, como a análise de informações e a capacidade para elaborar 
inferências sobre o tema das adivinhas lidas.

3 – Na terceira questão, ao se familiarizar com a estrutura do verbete, 
através da leitura, o aprendiz vai se apropriar, mais conscientemente, das 
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características do objeto referente à resposta da adivinha. Ao produzir o 
verbete, utilizará esse conhecimento, para acrescentar informações novas 
ao texto e, a partir de então, construir conceitos. 

4 – Nesta questão, o professor deve levar o aprendiz a perceber os 
diferentes sentidos que uma palavra apresenta e como estas informações 
são organizadas no dicionário.  Ao identifi car as diferentes acepções, o 
professor pode mostrar, através de exemplos, que o signifi cado de uma 
palavra pode ser explorado de diferentes maneiras.
Ex.: Na expressão “não confunda alhos com bugalhos”, o professor pode 
explorar com os alunos em que sentido a palavra alho foi usada e como 
eles chegaram a esta conclusão. Naturalmente, neste caso, o professor 
proporcionará à classe a oportunidade de observar que a palavra alho está 
sendo usada com o sentido de uma coisa e a expressão bugalhos está 
signifi cando outra coisa.
 
5 – Esta questão enfoca, principalmente, a organização de uma página de 
dicionário, considerando as suas características estruturais, tais como o 
cumprimento da ordem alfabética, o uso das palavras-guia da página e da 
palavra de entrada do verbete.  Assim, o aprendiz se apropria da estrutura 
do dicionário e passa a localizar as informações de que ele necessita de 
modo mais produtivo.

6 – Reconhecer ou compreender a metalinguagem utilizada em um dicionário 
é o propósito básico desta questão. Além de lidar com o sentido da palavra, 
o verbete explora a categoria gramatical, a origem e outras particularidades 
da palavra que valem a pena serem levantados pelo professor junto à 
classe.  O uso de siglas e de abreviaturas é importante para que se possa 
tirar maior proveito das informações encontradas no verbete. 

7 – A sétima questão pretende levar o aprendiz a refl etir sobre os objetivos 
de leitura da adivinha e do verbete, identifi cando a fi nalidade de cada texto, 
além de trabalhar diferentes habilidades leitoras, tais como a localização de 
informações específi cas e a habilidade para inferir os diferentes sentidos de 
uma mesma palavra pelo contexto, entre outras. Neste momento, o professor 
pode levar a classe a descobrir as semelhanças entre os dois gêneros 
textuais explorados – a construção de conceitos –  e as diferenças entre 
eles –  a sequência predominante em cada um, o propósito comunicativo e 
a circunstância em que os dois são utilizados.

Observação: Ao discutir as respostas dadas às questões objetivas, nossa 
orientação é de que o professor busque no aluno a justifi cativa para suas 
respostas, mostrando que a construção de sentido(s) para um texto está 
atrelada, principalmente, a interatividade estabelecida entre o texto e o 
leitor.

 
Conteúdo: 

a) conteúdo temático: conteúdo sugerido pelas adivinhas e pelos 
verbetes; 
b) conteúdo textual/linguístico: gêneros textuais: adivinhas e verbete; 
sequências discursivas dialogal, descritiva; expositiva etc; semelhanças 
e diferenças entre o verbete e a adivinha; características e atributos de 
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uma dada palavra; diferentes sentidos de uma palavra em função do uso 
e do contexto em que ela aparece; organização de informações em um 
dicionário.

Respostas das questões: 

1ª questão:
1.1. estrada      1.2.segurança 1.3. semáforo          1.4. segredo
1.5. segundo    1.6.barbeiro  1.7. abacaxi              1.8. verbete

2ª questão: Na internet, para a adivinha da questão 1.1. são apresentadas 
várias respostas. Logo os alunos podem conhecer algumas delas. A troca 
entre eles vai permitir que o grupo chegue à resposta mais adequada 
que é ESTRADA, por conta da própria formulação da adivinha. Logo, as 
características apresentadas dão pistas aos aprendizes para que eles 
cheguem à resposta, utilizando seus conhecimentos prévios.

3ª questão: O objetivo desta questão é a produção de um verbete, tendo a 
adivinhação escolhida pelo aluno como base para a criação do texto.

4ª questões: Após o verbete ser produzido, o resultado deve ser revisado. 
Nesse momento, o professor já pode pedir aos alunos que identifi quem 
diferenças e semelhanças entre o verbete que eles elaboraram e a adivinha 
que eles escolheram como tema para o trabalho.

5ª questão: Nesta questão, os alunos utilizarão as respostas das adivinhas 
da primeira questão.

5.1. estrada – segurança – semáforo – segredo – segundo – barbeiro – 
abacaxi – verbete.

5.2. segurança – segredo – segundo. 
Justifi cativa: Ao observar a ordem alfabética, todas as palavras se iniciam 
com a mesma letra e, para colocá-las na sequência adequada exigida para 
o dicionário, a ordem terá como ponto de referência a quarta letra de cada 
uma dessas palavras.

5.3.a. Palavra-guia inicial: segredo
5.3.b. Palavra-guia fi nal: segurança
Justifi cativa: A palavra-guia inicial é aquela que se encontra no topo da 
página do dicionário, sem nenhuma palavra que possa antecedê-la pela 
ordem alfabética. Já a palavra-guia fi nal ocupa a última posição na página 
do dicionário, também em função da ordem alfabética.  
 
Observação: Este é um momento indispensável para o professor orientar 
o uso adequado do dicionário, a partir de considerações acerca da ordem 
alfabética das palavras de entrada que compõem os verbetes.

6ª questão:
Resposta:
 b. categoria gramatical da palavra
 c. a origem da palavra
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- Justifi cativa: O verbete acrescenta informações que não aparecem na 
adivinha, tais como: 
b. s.m. é substantivo masculino /  suf.   nom.   (categorias gramaticais) 
c. do lat.  aculum (origem da palavra)

7ª questão: 

a. Adivinha                                                b. Verbete

 a. ênfase na leitura recreativa            
 b. ênfase na leitura para aprofundamento de conteúdo
 a. desenvolvimento de raciocínios mais complexos
 a. leitura considerando as entrelinhas
 b. leitura mais ao pé da letra  
 a. exploração da habilidade de raciocínio              
 b. localização de informação específi ca   

Para melhor compreensão do conteúdo abordado nesta atividade, 
consultar:
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 
2000.

BUARQUE-DE-HOLANDA, Aurélio. Dicionário da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.

DELL`ISOLA, Regina Lúcia Péret. Retextualização de gêneros escritos. 
Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.

FÁVERO, L.L.; ANDRADE, M.L.C.V.O.; AQUINO, Z.G.O. Oralidade e 
escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. São Paulo: Cortez, 
2000.

MEURER, J.L.; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH (orgs.). Gêneros: teorias, 
métodos, debates. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998).
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Aulas 13 e 14: O tempo e as suas durações

Nestas aulas busca-se trabalhar as diferentes durações de tempo, sem 
nos prendermos à noção de tempo linear; o objetivo fundamental é entender 
que aspectos da política, economia e cultura de cada sociedade interferem 
na percepção da passagem do tempo, processo que convencionamos 
representar , de acordo com o proposto pelo historiador Fernand Braudel,  
em três durações: curta, média e longa. 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

− Compreender a categoria de tempo como uma construção social.

− Perceber as diversas temporalidades: noções de curta, média e longa 
duração.

− Identifi car as características utilizadas para representar as durações.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

A leitura do texto pode seguir roteiros diversos, desde a leitura individual 
com debates em grupos à leitura e debates coletivos. 

Sugerimos, se for possível, trabalhar com algumas imagens do fi lme 
indicado “Tempos Modernos”, como um modo de estimular o debate sobre a 
percepção do tempo no mundo contemporâneo.

Questão 1

Objetivo: exercitar a interpretação do texto.
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: assinalar a alternativa correta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aqueles presentes no texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá compreender que a 
duração do tempo depende de como o sentimos. A opção correta é a d).
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Questão 2

Objetivo: identifi car as ideias centrais do texto.
Nível de profi ciência: média.
Tipo de questão: assinalar a alternativa verdadeira a partir da defi nição de 
enunciados verdadeiros e falsos.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aqueles presentes no texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá, a partir da interpretação 
do texto, defi nir as alternativas corretas que falam sobre as múltiplas 
temporalidades: curta, média e longa duração. Os itens II e III são os 
verdadeiros, sendo a letra a), portanto, a resposta correta.

Questão 3

Objetivos: experimentar a escrita de forma criativa.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: as diferentes noções de tempo 
na vivência cotidiana.
Resposta com notas explicativas: não há uma única forma correta de 
responder. O objetivo do exercício é privilegiar a criatividade, capacidade 
de análise e interpretação do texto. No entanto, o aluno deverá relacionar 
seus exemplos com o conhecimento construído em aula. Para ilustrar a 
pergunta e estimular as respostas pode-se escolher um aluno e perguntar-
lhe sobre sua experiência de vida, pedindo a ele que eleja 3 alguns eventos 
importantes e associá-los às noções de duração de tempo.
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Aulas 15 e 16: Cada história tem seu tempo próprio

Nessas aulas os alunos terão oportunidade de refl etir acerca dos 
períodos em que a História tradicionalmente é dividida. Partindo do 
“recorte” consagrado da História ocidental em Pré-História, História Antiga, 
Medieval, Moderna e Contemporânea, é sugerida ao aluno uma refl exão 
crítica quanto a essa forma de se estudar o passado, lembrando que esse 
não é o único “recorte” histórico possível.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

− Reconhecer a divisão tradicional dos períodos da História ocidental em 
Pré-História, História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea;
− Compreender que essa forma de periodização histórica é uma convenção 
dos historiadores;
− Analisar criticamente algumas implicações dessa maneira tradicional de 
“recorte” temporal;
− Compreender que outras trajetórias históricas implicam em outras 
periodizações.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

É recomendável que a leitura e, sobretudo, a resolução dos exercícios 
dessas aulas sejam feitos de forma coletiva para que o/a professor(a) possa 
intervir sugerindo debates e resolvendo eventuais dúvidas. Por se tratar de 
conteúdo de grande importância para o aprendizado da ciência da História, 
recomenda-se o máximo do aproveitamento do tempo das aulas. Há que se 
observar que a resolução dos exercícios também promove o desenvolvimento 
de novos conhecimentos, sendo assim necessário o auxílio do/a professor(a) 
passo a passo. 
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Questão 1

Objetivo: exercitar a leitura do texto. 
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: completar frases.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura competente do texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente 
identifi car no tempo os trechos de onde foram retiradas as frases para 
copiar as palavras a) PRÉ-HISTÓRIA, ANTIGA, MEDIEVAL, MODERNA 
e CONTEMPORÂNEA, b) COLONIAL, MONÁRQUICO (ou IMPERIAL) e 
REPUBLICANO, e c) CONVENÇÕES e HISTÓRIAS. Observe que a frase 
b) não se encontra no texto, devendo o aluno resolvê-la a partir de seus 
próprios conhecimentos. 

Questão 2

Objetivo: reconhecer a linha do tempo e identifi car o período da História 
do Brasil.
Nível de profi ciência: média.
Tipo de questão: marcar com caneta o período solicitado.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: ter noção da correspondência 
dos períodos da História ocidental e da História do Brasil.
Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno preencha com 
caneta, na linha inferior, para a alternativa a), o trecho correspondente à 
História Moderna e Contemporânea que, na verdade, marca a História do 
Brasil desde o chamado “Descobrimento”, para a alternativa b) o trecho 
correspondente à História Moderna e Contemporânea que, na verdade, 
marca a História da América desde a época da Conquista e, fi nalmente, 
para a alternativa c) o trecho correspondente à História Moderna e 
Contemporânea, sendo que, nesse caso, o trecho marcado não coincide 
exatamente com o trecho da História do Brasil, haja vista a colonização do 
território cearense ter sido tardia. No entanto, é compreensível que o aluno 
não cumpra com esse nível de precisão.

Questão 3

Objetivo: exercitar a leitura do texto.
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: relacionar colunas.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura competente do texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá relacionar 
adequadamente as colunas obedecendo a correspondência dos períodos 
históricos. A ordem da segunda coluna deverá ser C, A, E, B e D.

Questão 4

Objetivo: refl etir sobre a duração cronológica dos períodos históricos.
Nível de profi ciência: difícil.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão crítica a partir dos 
conhecimentos dos próprios alunos.
Resposta com notas explicativas: não há uma resposta padrão prevista. 
Espera-se que o aluno seja capaz de observar que os períodos históricos 
não possuem a mesma duração de tempo cronológico, sendo a Pré-História 
muito mais longa que os outros períodos. Naquelas respostas melhor 
articuladas, possivelmente os alunos observarão que em momentos da 
História as mudanças são mais rápidas e em outros, mais lentas.
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Aulas 17 e 18: As Sociedades e a História

Procura-se nessas aulas discutir a matéria de História como uma 
forma de conhecimento das sociedades. Partindo de nossa percepção como 
seres humanos e sociais, os textos chamam atenção para a importância de 
conhecermos as sociedades e para a História como um conhecimento de 
nossa realidade. Fazem ainda uma refl exão sobre a globalização e suas 
implicações nas sociedades atuais. 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

• Percebermo-nos como seres sociais;
• Compreender a coexistência de diferentes sociedades ao longo da 

História;
• Observar que a História é uma ciência que, mais do que decorar 

datas e fatos, preocupa-se em conhecer as sociedades humanas;
• Compreender a existência de diferenças no interior das sociedades 

e entre sociedades diferentes;
• Reconhecer algumas implicações da globalização nas sociedades 

atuais.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

Essas aulas foram elaboradas com a intenção de, principalmente, fazer 
com que os alunos discutam suas concepções sobre a sociedade. Portanto 
foram planejadas para privilegiar o debate oral mais do que o exercício escrito. 

Observe que para trabalhar o texto “Nós e a sociedade”, os estudantes 
deverão se reunir em grupos para leitura e discussão. É importante orientar 
os alunos para anotarem suas conclusões para que, em seguida, os grupos 
exponham suas ideias para toda a turma. 

No trabalho com o texto “Em tempos de globalização”, novamente os 
estudantes deverão reunir-se em grupos, porém desta vez, após a leitura e 
discussão do texto, deverão responder a exercícios. 
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Questão 1

Objetivo: compreender as características da globalização.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão sobre a era da 
globalização a partir da discussão do texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente 
marcar a alternativa correta – alternativa c). 

Questão 2

Objetivo: compreender as características da globalização.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão sobre a era da 
globalização a partir da discussão do texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente 
marcar a alternativa correta – alternativa d).

Questão 3

Objetivo: refl etir sobre a característica da História para o conhecimento 
das sociedades.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: observar que a História é 
uma ciência das sociedades e não se limita ao estudo dos períodos 
antigos.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente 
marcar a alternativa correta – alternativa a).

Questão 4

Objetivo: refl etir sobre como a História pode contribuir para o 
conhecimento crítico da realidade social. 
Nível de profi ciência: 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 os alunos se refi ram 
às características da História como uma ciência das sociedades. Não 
há, porém, uma maneira única de elaborar a resposta.
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Aulas 19 e 20: Das Aldeias às Civilizações

Buscamos nessas aulas apresentar o percurso das sociedades na 
história. Trata-se de compreender a existência de aldeias e comunidades 
como tipos de sociedades diversas, defi nindo-as como sociedades simples 
e sociedades complexas. Pretendemos com isso levantar refl exões sobre a 
presença de diversas aldeias indígenas no Brasil contemporâneo.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

• Compreender as diferentes formas de organização em sociedade;
• Perceber os contrastes entre aldeias/comunidades e civilizações   
 complexas;
• Enfatizar o papel da Historia na refl exão sobre as sociedades;
• Refl etir sobre a relação entre portugueses e nativos no processo de  
 formação do Brasil;
• Reconhecer a resistência dos povos indígenas e identifi car a   
 permanência de aldeias e comunidades indígenas.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

Nessas aulas os textos poderão ser lidos individualmente, seguidos de 
debate, ou coletivamente dependendo do contexto de sala. Observe que a intenção 
é levar refl exões sobre os processos de organização da vida em sociedade, 
seja em pequenas comunidades baseadas no mundo rural ou em sociedades 
mais complexas e urbanas, considerando a construção do saber histórico e sua 
mediação entre as rupturas e permanências que podemos encontrar em tais 
organizações sociais.

No segundo texto “As aldeias indígenas hoje”, após a leitura, o exercício 
pode ser executado em dupla ou equipe. O seu objetivo é estimular o debate em 
pequenos grupos e depois expor as conclusões dos mesmos, que podem ser 
apresentadas oralmente ou através da produção de cartazes ou teatralização. 
Para refl exão e levantamento de documentos a respeito dos povos indígenas é 
interessante indicar as seguintes páginas na internet: www.museudoindio.org.br 
(Museu do Índio) e www.funai.gov.br (Fundação Nacional do Índio).
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Questão 1

Objetivo: compreender as características das aldeias e das civilizações
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: caça-palavras seguido de preenchimento de lacunas.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreender os contrastes entre 
aldeias e civilizações a partir da compreenção do texto.
Resposta com notas explicativas: as palavras que devem ser encontradas 
são as seguintes:
a) SISTEMA e CONHECEREM;
b) POPULAÇÃO, TRABALHO e AGRICOLA;
c) CIVILIZAÇÕES, ATIVIDADES, DIFERENÇAS e INDIVÍDUOS;
d) SOCIEDADE, MESOPOTÂMIA e CHINA.

Questão 2

Objetivo: exercitar a capacidade de elaboração e compreensão de 
conceitos.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: associação de colunas.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de refl etir a respeito 
da relação e interação entre indivíduo e a sociedade.
Resposta com notas explicativas: o estudante deverá assinalar as 
resposta na seguinte ordem: C-B-D-A. 

Questão 3

Objetivo: refl exão sobre a existência de povos indígenas no Brasil.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: análise do mapa do Brasil e do 
processo de formação da população.
Resposta com notas explicativas: não há um roteiro pré-determinado da 
resposta. Busca-se dar vasão à análise critica dos estudantes. Dependendo 
das condições da escola, observar a possibilidade de consultar os sites 
indicados anteriormente (museu do índio e FUNAI).
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Aulas 21 e 22: Nossa Herança Africana

Partindo de uma breve refl exão crítica sobre os preconceitos de cor e 
raça, esta aula discute como o conhecimento da História contribui para uma 
visão menos preconceituosa sobre a origem africana do povo brasileiro. Ao 
tratar do continente africano, desmistifi ca a ideia de África como uma terra 
apenas de miséria e destituída de cultura. Por fi m, ressalta a importância 
da lei 10.639, recentemente aprovada, que obriga o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira nas escolas.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

• Levar a uma refl exão crítica sobre nossos próprios preconceitos de cor;
• Compreender nossa condição de povo afro-descendente;
• Observar a riqueza da cultura africana;
• Pontuar a importância da lei 10.639 para a valorização de nossa   
 origem africana.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

O texto permite tanto uma leitura individual quanto coletiva, fi cando a cargo 
do/a professor/a a defi nição de qual a forma mais apropriada durante a aula. 

Observe que os exercícios não abordam exatamente o que o texto 
apresenta, mas solicitam a refl exão crítica dos alunos quanto ao assunto tratado. 
Por serem, tanto o texto quanto os exercícios, de fácil compreensão, a leitura e 
resolução de exercícios podem ser feitos sem o acompanhamento constante dos 
professores. 

Questão 1

Objetivo: identifi car a porcentagem de negros na sociedade brasileira.
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão sobre o assunto do 
texto.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá simplesmente marcar 
a alternativa correta – alternativa b). 
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Questão 2
Objetivo: fazer o aluno expressar sua opinião sobre o preconceito de cor.
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão sobre o assunto do 
texto.
Resposta com notas explicativas: não há alternativa correta porque o 
exercício propõe simplesmente a expressão de uma opinião. 

Questão 3
Objetivo: testar o conhecimento dos alunos sobre a cultura afro-
descendente.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: múltipla escolha.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aquele do senso comum da 
cultura brasileira.
Resposta com notas explicativas: o estudante deverá marcar aquelas 
expressões culturais afro-descendentes, ou seja, alternativas a), b), e), f), 
g), e i). 

Questão 4
Objetivo: reconhecer, no cenário brasileiro, algumas fi guras públicas 
negras, observando suas profi ssões.
Nível de profi ciência: média.
Tipo de questão: preenchimento de colunas.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: saber reconhecer algumas 
fi guras públicas negras no cenário brasileiro.
Resposta com notas explicativas: não há um repertório de respostas 
prévio. Apenas o aluno deverá relacionar corretamente o nome da pessoa 
negra com sua profi ssão.

Questão 5
Objetivo: estimular a expressão da opinião crítica do estudante sobre o 
assunto.
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão sobre o assunto do 
texto.
Resposta com notas explicativas: não há conteúdo de resposta previsto. 
Apenas o aluno deverá entender que os negros têm menores oportunidades 
sociais e esboçar uma breve explicação.

Questão 6
Objetivo: fazer o aluno pensar sobre a relação do conhecimento histórico 
com a construção dos preconceitos de cor.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: refl exão sobre o assunto do 
texto.
Resposta com notas explicativas: não há conteúdo de resposta previsto, 
mas o estudante deverá argumentar porque o conhecimento da História 
contribui para diminuir o preconceito de cor.
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Aulas 23 e 24: Migrações e Fronteiras

Partindo do auto-reconhecimento dos estudantes, pois possivelmente 
alguns sejam de famílias de migrantes, nessas aulas será mostrada como 
a migração pode ser um assunto a ser estudado nas aulas de História. 
Concluíndo o eixo temático Cultura e Sociedades, essas aulas mostram 
como a História contempla também a vida das pessoas comuns.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

• Reconhecer o fenômeno da migração nas sociedades;
• Observar as diferenças de comportamento das sociedades tradicionais  
 e modernas;
• Relacionar o aumento das migrações com o desenvolvimento do   
 capitalismo;
• Compreender as diferentes formas de migração.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

Nestas aulas, os alunos deverão ser estimulados a focar sua atenção na 
resolução dos exercícios. Algumas questões abordam conhecimentos que podem 
ser  melhor alcançados em colaboração com outros. É, portanto, aconselhável 
que seja resolvido ou em dupla ou em grupo de três ou quatro componentes. 

Questão 1

Objetivo: reconhecer o fenômeno da migração na própria sala de aula.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: consulta do grupo sobre o local 
de origem de cada um.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá escrever, primeiramente, 
a quantidade de alunos que não nasceram no local onde estudam, 
relacionando, em seguida, os locais de origem dos colegas que migraram.
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Questão 2

Objetivo: contribuir com a leitura e interpretação competente do texto.
Nível de profi ciência: fácil.
Tipo de questão: completar frases com palavras retiradas do texto.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: as informações do texto.
Resposta com notas explicativas: o estudante deverá preencher as 
lacunas com as palavras: a) SOCIEDADES e LUGAR, b) CAPITALISMO e 
INDÚSTRIA e c) LUCRO, MIGRAÇÕES, NORDESTINOS e EMPREGO.

Questão 3

Objetivo: compreender o signifi cado dos termos “migração”, “emigração” 
e “imigração”.
Nível de profi ciência: difícil.
Tipo de questão: resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: consulta a dicionário ou 
discussão de grupo.
Resposta com notas explicativas: o aluno deverá escrever, ao lado de 
cada termo, o seu signifi cado.

Questão 4

Objetivo: fazer uso dos conceitos de “emigração” e “imigração”.
Nível de profi ciência: médio.
Tipo de questão: marcar alternativa correta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão do signifi cado 
dos conceitos trabalhados e competência na sua identifi cação em casos 
concretos.
Resposta com notas explicativas: o estudante deverá refl etir e marcar 
as alternativas: “EMIGRANDO” no enunciado a), “IMIGRAVAM” no b) e  
“IMIGRANTE” no c).
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Cara professora, caro professor,

estamos lhe apresentando o segundo caderno de textos do conteúdo de Filosofi a do 
Primeiro, Aprender! No primeiro, apresentamos uma introdução ao discurso fi losófi co; 
agora, apresentamos conteúdos próprios à refl exão fi losófi ca. Tentamos não fechar 
os problemas a partir de alguma escola ou pensador em particular; embora, agora, 
já façamos citações de autores e/ou obras fi losófi cas. Os quatro textos tentam refl etir 
sobre problemas gerais acerca da arte, da ciência, da ética, da política e da sexuali-
dade (dois textos).

Caderno da Professora e
do Professor
Aulas 7 a 12

Filosofi a
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Aula 7: Questão de gosto se discute?

O objetivo desse texto é mostrar a possibilidade de uma refl exão 
fi losófi ca sobre os objetos artísticos. Nesse sentido, parte-se da noção 
clássica de juízo de gosto. A intenção é frisar o contraste entre o caráter 
subjetivo de nossos gostos com a pretensão de universalidade a que se 
remete todo juízo.

 Quando apreciamos algo, com direito, ambicionamos que essa 
apreciação seja universal ou conforme o universal: “Como? Você também 
não gosta disso?” É quase um absurdo que o outro também não sinta assim. 
Mas é precisamente isso que ocorre; nossas sensações sempre remetem 
para o particular que elas são. Nós não podemos, com arrogância, com 
autoritarismo, pretender que todos sintam como nós. 

 A refl exão fi losófi ca sobre o belo artístico sempre está, portanto, 
entre esses dois, opostos: de um lado o caráter insubstituível da obra de 
arte (ninguém poderia escrever as letras que Renato Russo fez, da mesma 
forma como ninguém poderá escrever as que ele não fez, devido a sua 
morte prematura) e, de outro, a necessidade de falar dela [da obra de arte] 
conforme o universal que caracteriza a linguagem fi losófi ca (como vimos 
no caderno anterior).

 Aqui, podemos novamente acentuar que a busca fi losófi ca por 
respostas não implica em encontrar A ou UMA resposta; a refl exão fi losófi ca 
sobre a arte pode ser exemplo de uma busca por uma resposta que, no 
entanto, sempre nos escapa.  

Dinâmica para a AULA 7

 Antes de iniciar a leitura do texto o professor poderá escrever as palavras 
mais difíceis no quadro: assim, JUÍZO, UNIVERSAL e SUBJETIVO podem ser 
escolhidas como as palavras mais difíceis. Pergunte o que os alunos sabem 
sobre o significado dessas palavras. Após algumas respostas (ou se não houver), 
relacione (se nenhum aluno tiver feito isso antes) JUÍZO com JULGAR, UNIVERSAL 
com UNIVERSO e SUBJETIVO com PARTICULAR (contrastando com universal; 
se ninguém perceber relacione PARTICULAR com PARTE). Essas palavras se 
encontram no vocabulário ao final do texto, mas devido a dificuldade delas é 
que recomendamos esse exercício preparatório.
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Comentários das questões

Questão 1 
Questão de V ou F de fácil resolução. Deseja-se que os alunos retomem 
algumas idéias centrais do textos. Essa questão, no entanto, não possui 
nenhuma difi culdade particular, a seqüência correta (V,F,V,F) é descoberta 
com uma rápida consulta ao texto.

Questão 2 
Questão baseada na técnica do cloze. Trata-se de uma questão de nível 
médio de resolução. Embora ou pouco mais difícil que a anterior, também 
não possui nenhuma difi culdade particular; visando consolidar informações 
fornecidas no texto. Assim temos a seguinte seqüência correta: juízos; 
estética; válidos; universal; subjetivos. 

Questão 3 
Mais complexa que as anteriores por exigir uma tomada de posição por parte 
do aluno. Espera-se que ele seja capaz de expor argumentos a partir do 
texto ou de informações que ele mesmo já possua. Sem resposta objetiva.

Questão 4 
Essa questão insere um novo texto. Não possui nenhuma difi culdade 
particular, afora o fato de se requerer a compreensão desse novo texto, que 
faz uma ligação entre a estética e a ética. A resposta correta é a letra C.

Questão 5 
Essa questão não é propriamente difícil, porém mais complexa que as 
anteriores. Requer a capacidade de articular informações escritas com 
visuais; mais do que a exigência de expor um conteúdo fi losófi co, pensamos 
que se deve contribuir para que nossos alunos possam fazer leitura de 
informações artísticas. Sem resposta objetiva (Professor, essas imagens 
– e muitas outras- das pinturas de Van Gogh estão disponíveis em www.
dominiopublico.gov.br).
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Aula 8: Inquietação, investigação e ciência

O objetivo deste texto é apresentar algumas características do 
conhecimento científi co. A intenção é mostrar como, a partir da curiosidade, 
da inquietação, constitui-se esse tipo de conhecimento. Nessa inquietação 
o homem busca conhecer as coisas que o rodeiam. Essa busca pelo 
conhecimento das coisas denomina-se investigação, uma atitude científi ca. 
A investigação científi ca, conforme vai indicar o texto parte das evidências, 
daquilo que aparece imediatamente e é captado pelos sentidos. Mas 
a atitude investigativa pretende justamente ir além destas evidências, e 
nesse ir além da aparência, pretende ainda estabelecer conhecimentos 
verdadeiros que sejam objetivos, expressem o conhecimento sobre os 
objetos, sobre as coisas investigadas. 

Indica-se ainda neste texto uma aproximação entre ciência e fi losofi a. 
Ambas são atividades humanas que precisam do raciocínio, ou seja, a 
ciência e a fi losofi a são atividades do pensamento. Todavia, ao fundar-
se na experiência, a ciência diferencia-se da fi losofi a. A validade dos 
conhecimentos científi cos é adquirida por meio da experiência, experiência 
que não constitui a refl exão fi losófi ca, que se dá no interior do pensamento 
mesmo. 

Como a ciência caracteriza-se pela busca do conhecimento objetivo, 
pelo conhecimento dos seus objetos, ela vai se apresentar distintamente 
classifi cada conforme o objeto ao qual investiga. 

Dinâmica para AULA 8

O(a) professor(a) apresenta aos alunos, por alguns segundos, um desenho 
(uma fi gura, uma imagem) com muitos detalhes. Em seguida pede que eles falem 
sobre o desenho, apresentando as suas características. Depois, reapresenta 
o desenho e destaca as características não percebidas pelos alunos. Pede 
então que eles falem sobre a dinâmica, se quiserem. Por fi m, diz que às vezes 
nos enganamos sobre o conhecimento das coisas, das pessoas, por nos 
basearmos apenas em evidências que se nos mostram imediatamente. Para 
nos aproximarmos do conhecimento verdadeiro dessas coisas, é preciso ir além 
da aparência. A aula 6 tratará de uma forma de conhecimento que tem por base 
a investigação. Ela parte da aparência, mas pela investigação, pelo raciocínio e 
pela experiência, busca descobrir o verdadeiro conhecimento dessas coisas.
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Comentários das questões

Questão 1 
O objetivo dessa questão é chamar a atenção para a atitude investigativa. 
Por meio da associação de números com letras, indicam-se as pistas para 
a construção de uma defi nição de ciência. A frase a ser construída é: A 
ciência formula conhecimentos com uso do raciocínio e da experiência. 
Questão relativamente fácil. 

Questão 2 
Como em outras lições, essa questão tem por objetivo o destaque de 
algumas palavras geradoras presentes no texto. Tais palavras apresentam-
se em uma primeira coluna indicadas por um número específi co. Em uma 
segunda coluna, encontram-se frases do texto que indicam o sentido 
dessas palavras. O que se espera é que os alunos associem corretamente 
as palavras com seus devidos sentidos. A seqüência correta é a seguinte: 
3, 1, 5, 6, 4, 2.

Questão 3 
Questão de V ou F. É uma retomada da questão 2. Procura-se fazer uma 
relação entre as palavras geradoras, acrescentando algumas informações 
não contidas diretamente na questão anterior.  Ora essa relação é falseada, 
ora ela é posta em sua veracidade. Embora exija um pouco mais da 
compreensão do texto, considera-se uma questão de difi culdade média. A 
resposta aparece da seguinte forma: F, V, V, F, V, V. 

Questão 4 
Esse exercício tem por propósito destacar algumas aproximações e 
algumas distinções entre fi losofi a e ciência. Apresenta umas idéias básicas 
possíveis de serem deduzidas das lições 1 a 4  (como indicado na própria 
questão) e da própria lição 6. Nível médio de resolução, busca desenvolver 
a capacidade dos alunos no estabelecimento da relação entre as formas 
de conhecimento. Ela é estruturada na forma de 6 itens em algarismos 
romanos. Seguem-se a esses itens letras que vão de “a” a “e”. Tomando-
se como exemplo a forma estrutural de uma das questões correntes nas 
provas de vestibular, objetiva-se também familiarizar o aluno com este tipo 
de questão. Sendo apenas o item III falso, o aluno deve marcar a letra “d”.
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Aula 9: Ética e Moral

Nessa aula, pretende-se partir de uma pré-compreensão que os 
nossos alunos têm do que seja ética e do que seja moral. São termos que 
aparecem todos os dias nas manchetes de jornais, nos noticiários de TV e, 
mesmo, nas nossas conversas cotidianas. 

A intenção é apresentar uma distinção comum, mas não universal, 
entre moral, como discurso normativo e imperativo, e ética, como discurso 
normativo mas não imperativo. 

Essa distinção, embora usual, não é acompanhada por todos os 
fi lósofos ou professores de fi losofi a (talvez o colega tenha uma visão 
diferente da que apresentamos), mas pareceu-nos extremamente didática 
a partir da perspectiva do Primeiro, Aprender!  Com ela, acreditamos, poder 
apresentar uma introdução sobre a necessidade ou não de construirmos 
valores universais.

Dinâmica para a AULA 9

  Professor(a), diga aos seus alunos que o texto da aula de hoje vai 
falar sobre o tema “Ética e moral”. Converse um pouco sobre os dois 
termos com seus alunos, ou seja, sobre em que situações do dia-a-dia 
eles costumam aparecer. Agora, divida os alunos em grupos (de três) e 
realize a dinâmica “chuva de ideias” (já utilizada na aula 1). Entregue a 
cada grupo uma folha de papel e peça para escreverem no papel o que lhes 
vier à mente sobre a palavra ética. Faça o mesmo com a palavra moral. Em 
seguida, peça para cada grupo apresentar oralmente suas ideias. Pergunte 
se houve semelhanças ou diferenças de signifi cados dos termos ética e 
moral apresentados pelos grupos. 

Comentários das questões

Questão 1 

Questão de verdadeiro ou falso tem como objetivo afi rmar alguns conceitos 
centrais ao texto. A sequência das respostas é V, V, V, F. A resolução desta 
questão pressupõe apenas uma compreensão superfi cial do texto. É uma 
questão fácil. 
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Questão 2 

Questão de múltipla escolha. Trata, novamente, de identifi car ideias contidas 
no texto a partir da exposição de três afi rmativas verdadeiras e uma falsa. A 
opção a ser marcada é a alternativa c. Nível fácil.

Questão 3 

Primeira questão dissertativa, requer dos alunos uma compreensão da 
principal distinção presente no texto. Embora dissertativa, as respostas 
devem fazer referência à oposição entre valores universais ou relativos. 

Questão 4 

A questão exige uma tomada de posição por parte do aluno. Dissertativa, 
ele deverá argumentar contra ou a favor da existência de valores universais. 
Nível médio.

Questão 5 

Do mesmo modo que a questão anterior, esta exige uma tomada de posição 
por parte do aluno. Dissertativa, ele deverá argumentar contra ou a favor da 
relatividade dos valores. Nível médio.

Questão 6 

Essa não é propriamente uma questão. O professor poderá avaliar se seria 
realizada em sala de aula ou não. Havendo tempo, o professor poderá 
pedir uma pequena redação sobre as questões sugeridas. Não havendo, 
poderá fi car como refl exão para os nossos alunos elaborarem em casa. 
No entanto, optamos por acrescentar essa refl exão a mais para os nossos 
alunos. Trata-se de uma refl exão difícil, pois exige uma tomada de posição 
diante de textos consagrados.  
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Aulas 10: Política, nas origens, direta; hoje, representativa

 O texto pretende mostrar as características da política 
contemporânea a partir de um contraste com a experiência da democracia 
direta ateniense. As modernas democracias representativas precisam de 
um aparelho com um funcionamento relativamente autônomo diante da 
sociedade. O aparelho de Estado aparece, portanto, como separado e 
autônomo (para poder cumprir com suas funções). Para isso, utilizamos 
(pela primeira vez) o recurso a citações de fi lósofos. Trata-se, portanto, de 
um texto mais difícil que os anteriores, quer pela exposição conceitual, quer 
pela sua própria compreensibilidade. 

 Recomendamos uma particular atenção à ideia de Maquiavel 
de que o príncipe (ou seja, o governo) tem interesses próprios (as razões 
de Estado) contrastantes com o que é moral ou mesmo com os interesses 
imediatos do povo. Da mesma forma, a ideia de Hobbes acerca da 
representação política: o Estado moderno só pode existir a partir do princípio 
da representação política. O representante é sempre um substituto, ele 
REpresenta, é um “como se”. 

Dinâmica para AULA 10
 

  Professor(a), diga aos seus alunos que o texto da aula de hoje vai 
falar sobre Política. Por isso, pergunte aos seus alunos se participam da 
política e quais são as suas formas de participação. Pergunte, por último, 
se eles conhecem formas políticas de outros lugares ou de outros tempos 
históricos. 

Comentários das questões

Questão 1 

Questão de verdadeiro ou falso tem como objetivo reafi rmar alguns 
conceitos centrais ao texto. A sequência das respostas é V, V, V, F, V. A 
resolução desta questão pressupõe apenas uma compreensão superfi cial 
do texto; no entanto, pela redação, alguns itens exigem uma releitura do 
texto. 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 sequência correta é a seguinte: democracia – assembléia 
– governado – manutenção – representação. Nível relativamente baixo 
de difi culdade.

Questão 3 

Questão de múltipla escolha. Trata, novamente, de identifi car ideias contidas 
no texto a partir da exposição de três afi rmativas verdadeiras e uma falsa. A 
opção a ser marcada é a alternativa d. Nível fácil.

Questão 4 e 5 

Primeiras questões dissertativas. Essas questões possuem o mesmo 
formato. Sugerem-se uma citação de Maquiavel (questão 4) e outra de 
Hobbes (questão 5) e espera-se que os alunos sejam capazes de relacioná-
las com as citações de Maquiavel e Hobbes presentes no texto. Embora 
dissertativa, os nossos alunos devem desenvolver seus textos sobre 
a ideia da lógica da manutenção do governo em Maquiavel e para a da 
representação política em Hobbes; de todo modo, tratam-se de questões 
relativamente difíceis.

Questão 6 

Questão difícil. O aluno é convidado a ler dois textos (que serviriam como 
inspiração e não como norma) e, em seguida, desenvolver uma pequena 
redação tomando posição diante do que ele entende por política.      
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Aulas 11 e 12: A fi losofi a e a sexualidade I e II

Os textos pretendem levantar o problema das relações entre amor e 
sexo, alma e corpo. A ideia é potencializar a refl exão em torno do desejo 
humano a partir destas separações, buscando mostrar como em nossa 
cultura a ideia grega expressa na separação entre alma e corpo, ao 
encontrar-se com a tradição cristã, reforça, de um lado, um certo ascetismo 
e uma certa negação da sexualidade e, de outro, os lugares do masculino 
e do feminino ligados a tais representações, ainda que de um modo 
aparentemente contraditório.

Considerando as relações entre a sexualidade, a divisão dos gêneros 
e a estrutura patriarcal dominante na história, é possível perguntar por 
certas associações, presentes na cultura bem como na refl exão fi losófi ca 
entre sexo, feminilidade e erro, entre sexo e culpa (o mito de adão e Eva), 
de um lado; e de outro lado entre verdade e masculinidade.

Pensando na divisão de gêneros oriunda da sociedade patriarcal, 
as fi guras do feminino e do masculino são representadas ora a partir da 
associação entre desejo sexual e culpa, ligados à fi gura da mulher (nos mito 
de Eva ou de Pandora) ora na sua “elevação” espiritual, na cultura, como 
lugar do afeto, do amor, em oposição a uma predominância do puramente 
sexual, no homem. 

A alternância entre inocência e culpa, entre verdade e erro, ora ligados 
ao feminino ora ao masculino, são expressões históricas e teóricas desse 
binarismo sexual que corresponde ao binarismo da divisão alma e corpo.A 
ideia é potencializar a discussão sobre a fi xidez dos papéis e a evidente 
separação, em cada indivíduo, provocada pelo fato de que se tenha que 
assumir uma ou outra dimensão como “verdadeira”, em detrimento da outra, 
pensada como falsa. 

Parece que a fi losofi a ocupa nisso um papel contraditório. De um lado, 
ela ajuda a des-naturalizar a relação entre os gêneros e a sexualidade, 
quando levanta o problema dos valores, isto é, o fato de que a sexualidade, 
o desejo e os afetos humanos são maiores que o puramente corpóreo e 
animal. De outro lado, contudo, ao tratar dos valores a partir do binarismo 
“alma e corpo”, ela parece repor esta mesma “naturalização”, pois assume 
uma certa representação sobre os gêneros, baseada na divisão dos sexos, 
que reproduz a divisão binária entre alma e corpo, correspondendo à 
divisão entre verdade e erro. Essa divisão passa por diferentes formas, 
mas mantêm em todas elas uma certa predominância da alma sobre o 
corpo, da verdade sobre o erro, do masculino sobre o feminino.

Eros
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É interessante observar, por exemplo, como entre os gregos, que 
viviam uma experiência social na qual a fi gura feminina era associada à 
pura natureza, os valores – e o amor – aparecem associados ao masculino, 
amor que em sua forma mais alta se encontra com o saber e a razão.

Na Idade Média, ao contrário, a partir do século XII, principalmente, 
a ideia de que o feminino encarnaria esses valores determinará uma re-
articulação da relação entre o feminino e a natureza. Neste período a fi gura 
da mulher será associada não mais à pura “sensação” ou ao corpo, mas ao 
“sentimento” – mulheres amam – ao passo que o masculino será associado 
à esfera da pura sensação – homens gostam de sexo. Esta separação, 
operada principalmente a partir da construção de uma certa ideia de amor 
romântico divide também a partir dos gêneros as faculdades da alma. A 
imaginação, mais próxima aos afetos, às afecções sensíveis, seria assim 
tipicamente feminina, ao passo que as faculdades superiores da alma, o 
entendimento e a razão, seriam propriamente masculinos. 

Mostrar que a separação entre alma e corpo é relacionada à separação 
entre os gêneros, os quais são resultados de construções sociais, culturais, 
históricas poderá ajudar a pensar que a crítica a esta separação é necessária 
se queremos ter uma relação com o humano que não mutile a experiência 
que podemos ser de corpos com alma, de corpos com sentido.

Dinâmica para a AULA 11

Professor(a), diga aos seus alunos que o texto da aula de hoje vai falar 
sobre o que a fi losofi a disse sobre a sexualidade humana. Porém, converse 
antes com eles a respeito do assunto. Escreva na lousa as declarações 
abaixo e em seguida, peça-os para classifi cá-las como falsa ou verdadeira, 
justifi cando a resposta oralmente. Diante de opiniões divergentes, não 
esqueça de pedir esclarecimentos a respeito.

(   ) sexo e amor são a mesma coisa

(   ) as práticas sexuais humanas são diferentes das dos animais

(   ) O amor tem relação com a alma e o sexo com o corpo  

Comentários das questões da AULA 11

Questão 1 

Essa primeira questão é uma provocação em direção ao tema do texto. Ela 
pode ser tomada, também, como dinâmica inicial da aula. O(a) professor(a) 
pode solicitar que os(as) alunos(as) refl itam por alguns instantes, escrevam 
sua resposta no local indicado e em seguida compartilhem com os(as) 
demais colegas. Busca-se com essa questão, realizar um distanciamento 
e, ao mesmo tempo, uma refl exão sobre a articulação do senso-comum 
com o tema da sexualidade. A resposta deve ser livre, já que a questão é 
subjetiva.
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Questão 2 

Questão relativamente fácil. Essa questão visa o reforço de uma ideia 
que vai ser trabalhada no texto do início ao fi m. Busca-se que, a partir de 
uma associação de palavras, os(as) alunos(as) preencham corretamente 
as lacunas de forma a manter o sentido do texto original. A resposta para 
as lacunas dessa segunda questão segue a seguinte ordem: sentido – 
princípios – simplesmente– fundamento – perspectiva.

Questão 3 

Essa questão é o desenvolvimento da anterior. Deve realizar-se a partir do 
entendimento do parágrafo exercitado na questão 2. Pretende-se a partir 
dela promover a discussão sobre a sexualidade em sua articulação com 
a separação entre alma e corpo como um processo de des-naturalização 
do sexo. Espera-se que os alunos articulem com suas próprias palavras 
esta ideia desenvolvida no item anterior. Portanto, espera-se que os(as) 
alunos(as) desenvolvam uma resposta que apresente, com base no texto, 
essa concepção de sexualidade humana que é social (fundada em valores, 
pré-noções, etc) e não meramente natural. 

Questão 4 

É uma questão de nível relativamente fácil. Procura-se desenvolver aí 
a capacidade de julgar proposições e posicionar-se a respeito de sua 
veracidade. Deve-se salientar que o critério desse julgamento deve ser o 
conteúdo expresso no texto, de forma que a resposta para essa para essa 
questão apresente-se numa ordem de cima para baixo como: V – V – V – 
F – V.

Questão 5

Essa questão também tem como foco introduzir a discussão do texto 
subseqüente. Num certo nível de difi culdade pelo qual se apresenta 
exige, além de uma elevada compreensão do texto, um considerável 
nível de abstração. Tendo como texto introdutório a letra de uma música, 
busca destacar alguns aspectos pelos quais se apresentam a concepção 
que separa e distingue amor e sexo. Dividida em dois itens, a questão 
intenta ainda pensar a relação dessa separação com os critérios para o 
estabelecimento de um modelo de sexualidade e de gênero. Por apresentar-
se por temas polêmicos podem ser gerados diálogos bem interessantes em 
torno de questões como a misoginia, a homofobia, o machismo etc.
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Dinâmica para AULA 12
  
Professor(a), diga aos(às) seus(suas) alunos(as) que o texto da aula de hoje 
vai dar continuidade ao tema “fi losofi a e sexualidade humana”. Portanto, 
é interessante que as refl exões feitas anteriormente sejam retomadas, 
destacando os pontos mais importantes. Em seguida, peça para os alunos 
escreverem uma frase que seja um resumo do que compreenderam do 
assunto até o momento. Por último, convide alguns alunos para lerem suas 
frases.

Comentários das questões da AULA 12

Questão 1 

Tendo como resposta o item e, essa questão elucida a partir do primeiro 
parágrafo do texto a defi nição de amor platônico.

Questão 2 

Essa segunda questão procura, assim como no texto, identifi car no 
cristianismo a separação entre corpo e alma semelhante àquela elaborada 
pela fi losofi a grega. A pergunta pelas práticas sexuais que ainda podem ser 
relacionadas a essa separação procura desenvolver uma refl exão crítica 
do senso comum na discussão sobre gênero e sexualidade. Resposta 
pessoal.

Questão 3 

O item que preenche de forma correta as lacunas dessa questão é o item 
c: separação – apartamos – relacionar – razão – modo.

Questão 4 

A quinta questão intenta estimular, através da interpretação das letras das 
músicas, uma refl exão crítica a um modelo de sexualidade ligado à culpa. 
Em Splish Splash é o erro  que parece ser banalizado e ao mesmo tempo 
admirado. Em Mulheres de Atenas, Chico Buarque apresenta a imagem 
da mulher grega entregue à mera reprodução sexual e as tarefas do corpo 
em oposição ao homem que é amante de Atenas e provedor da história e 
da vida espiritual. Interessante reproduzir as músicas antes de realizar a 
atividade, e também, dentro das possibilidades, levá-las para ser ouvidas 
pela turma. 

Questões 5 e 6 

Essas são questões que podem ser trabalhadas a partir de uma atividade 
interdisciplinar. Essa atividade pode ocorrer na mesma aula, fazendo o 
professor uma articulação com as disciplinas de literatura e história, ou 
numa “aula temática” a ser combinada com as aulas dessas disciplinas. 
Na questão 5, a intenção é fazer ver como esteticamente apresenta-se 
a separação entre corpo – alma e amor – sexo discutida nos textos. Na 
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questão 6 a ideia é pensar, com base na crítica da cultura, a busca por, 
e a possibilidade de, momentos de realização da sexualidade fora dessa 
separação.

Mais Informações sobre as obras, as datas e os eventos podem ser 
consultadas na Wikipédia (www.wikipedia.org).



Arte





Caderno da Professora e
do Professor
Aulas 7 a 12

Arte

Prezado(a)  Professor(a),

Apresentamos o segundo módulo do material didático referente à disciplina de 
Arte, como parte integrante do projeto Primeiro Aprender, Ler Bem Para Aprender 
Bem!

Este módulo explora conceitos, linguagens e referências de produções artísticas 
nos âmbitos da dança e da música, estabelecendo conexões entre a arte contemporânea 
e a arte brasileira.

Esse recorte histórico promove refl exões sobre mudanças na forma de se 
pensar e produzir arte na atualidade. Esse link da arte com o cotidiano como ele se 
apresenta tem sido tema de várias criações artísticas por ser um campo bastante fértil 
de possibilidades estéticas. 

Se por um lado, a arte contemporânea promove maior interação entre o objeto 
de arte e o público, pensando na arte contemporânea como uma linguagem pautada 
no dia a dia do homem, por outro lado,  as produções contemporâneas se utilizam de 
símbolos e metáforas carregadas de subjetividades, que exigem do espectador novas 
formas de leituras e compreensões. 

Tal paradoxo, desafi a e amplia a capacidade de pensamento dos nossos alunos, 
como também proporciona uma rede de possibilidades interessantes nas atividades 
de criação e produção executadas com eles. 

 
                                                      Um ótimo trabalho!
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Aula 7:  Dança da Nossa Gente

Objetivos:  - Contextualizar a formação de ritmos brasileiros na dança.
                    - Explorar características da dança dos séculos XX  e XXI.
 

     
" Toda dança é uma espécie de roteiro febril, um 

gráfi co do coração." - (Martha Graham)

D i c a s ...

Professor, segue sugestão para trabalhar o texto Dança da Nossa Gente 
com os 
  alunos. Veja:
    
 -  Divida os alunos em grupos. 

 -  Peça que os alunos façam uma rápida leitura silenciosa do texto.   
 (combine com os alunos o tempo disponível para essa ação).

-   Após a leitura silenciosa, cada grupo lê em voz alta um trecho do   
 texto.

-  Solicitar breves comentários sobre entendimentos a respeito do texto  
 lido.

-  Em seguida, entregue para cada grupo um parágrafo do texto   
 (copiado ou digitado) em uma folha de papel. Cada grupo vai   
 receber um pedaço do texto. Ao sinal, um representante de cada   
 grupo vai para o meio da sala com o pedaço do texto para ordenar   
 com os demais representantes, o texto na sua sequência original.

 E x p e r i m e n t a n d o  1
Objetivos:   -  Trabalhar noções de síntese das ideias do texto.
     -  Estabelecer correspondências com informações extraídas do texto.
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Resposta Experimentando 1: 

Dança brasileira  = Dança com infl uências africana, européias e indígenas.

Forró =  Estilo musical que utiliza a sanfona.

Dança folclórica = Dança referente à cultura de um lugar.

Dança contemporânea = Dança do século XX e XXI.

  D i c a s ...
 
 No quadro Sabendo Mais... temos informações sobre a companhia de 
dança de uma coreógrafa bastante conhecida no Brasil, chamada Deborah 
Colker.

 A coreógrafa e dançarina trabalha com uma pesquisa de dança 
contemporânea incluindo estudos de outras artes como o teatro na 
concepção dos seus experimentos corporais. Deborah Colker também 
monta coreografi as para shows  e peças teatrais. 

 Essa é apenas uma das várias referências de profi ssionais brasileiros 
que fazem trabalhos inovadores e mundialmente reconhecidos. Se houver 
possibilidades, acesse sites de companhias de danças com os alunos. 
Incentivar a pesquisa é sempre uma estratégia riquíssima de leitura, 
autonomia e aquisição de conhecimentos.

 E x p e r i m e n t a n d o  2 

Objetivo:  -  Identifi car  informações contidas no texto.

Resposta – Experimentando 2:  

1.  Africanos   e   Europeus.
Folclórica.2. 
Transmissão de sentimentos e movimentos com uso de improvisações.3. 

 E x p e r i m e n t a n d o  3 

Objetivos:  - Identifi car vocabulário utilizado no texto.
                    - Explorar a compreensão das ideias do texto.

Resposta Experimentando 3: Seguindo a numeração de cada espaço em branco:

1.  Variadas.
2.  Folclóricas.
3. Aumenta.
4. Século XX.
5. Improvisações.
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E x p e r i m e n t a n d o  4 
Objetivos:  - Realizar leituras visuais e interpretativas de imagens. 
            - Explorar a análise e síntese através do uso da escrita.

Resposta Experimentando 4:

Professor (a), as respostas serão de cunho pessoal do aluno. 
Verifi que itens como coerência, clareza de ideias, criatividade, como elementos 
importantes.  Estimule a produção de todos os alunos e incentive a apreciação 
de todos os trabalhos em sala de aula. 

 

       Querido(a) professor(a),          
                                                                                     sfgp.no.sapo.pt

Você é um fi o condutor importante entre os alunos e as experiências 
proporcionadas nesse intercâmbio de ideias, afetos e descobertas. 

A escola deve ser um lugar para a inventividade, trocas e prazer!
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Aula 8: Dança na Contemporaneidade

 
A dança contemporânea não é uma escola, tipo de aula ou dança específi ca, 

mas sim um jeito de pensar a dança.  Forjada por múltiplos artistas no mundo, teve 
nas propostas da Judson Church, em Nova York, na década de 60, sua mais clara 
formulação de princípios.

A liberdade trazida pela perspectiva da dança contemporânea não dispensa 
ideias fortes e a inventividade das grandes obras de qualquer forma artística, 
nem um domínio técnico (ainda que isso não caiba mais apenas nas esferas do 
aprendizado de passos corretos).

A dança contemporânea evidencia que escolhas estéticas revelam posturas 
éticas. Numa época de tantas barbáries impostas ao corpo, é preciso recuperar esta 
ética quando se escolhe fazer arte com o corpo – seja o seu, seja (principalmente) 
o dos outros.

O corpo em movimento estabelece sua própria dramaturgia, sua musicalidade, 
suas histórias, num outro tipo de vocabulário e sintaxe.

Por Airton Tomazzoni  ( jornalista, coreógrafo e professor do curso de Graduação 
em Dança da  Fundarte UERGS)·  Texto  escrito para a revista Aplauso (nº 70).

Links de outros artigos de Airton Tomazzoni: 
 http://idanca.net/lang/pt-br/2008/10/21/a-danca-ofi cialmente-na-escola-entraves-
e-batalhas-ainda-necessarias/9077/
http://idanca.net/lang/pt-br/2008/12/22/a-geracao-que-nao-vinha-the-generation-
that-wasnt-coming/9575/

Professor(a),

A abertura da aula 8: Dança na Contemporaneidade, propõe uma leitura 
visual de uma imagem do espetáculo “Nó” da Companhia de Dança Deborah 
Colker. 

 Como o exercício da leitura de imagens exige observação, estabeleça 
na sala de aula um tempo para esse observação individualizada. Em seguida, 
converse com os alunos da importância de fazer relações de elementos da 
imagem com outras imagens e sensações.

 A escrita, de cada aluno, será um registro dessas descrições, analogias 
e sensações formuladas pela percepção visual. Incentive a leitura oral dessas 
produções em sala!

Você pode reunir todas as frases sobre dança criadas pelos alunos, 
propostas na abertura,  e exibi-las fi xadas na sala durante as aulas de dança.

              

               
                     www.fashionstock.blogspot.com            img.olhares.com/data/big/49/498069.jpg
   



106 Arte

  D I C A S ... 

 Veja a sugestão para o trabalho com o poema, Dança: 
 
   -  Solicite uma leitura silenciosa do texto.
   -  Organize todos os alunos em círculo, de pé.
   -  Peça que cada aluno leia uma frase do poema em voz alta, seguindo  
 a ordem do texto. Um inicia e o seu vizinho continua a frase seguinte  
 e assim sucessivamente.
   -  Realize perguntas de compreensão literal e não literal, para    
 possibilitar diferentes articulações do pensamento de cada aluno.

  E x p e r i m e n t a n d o 1

Objetivos:  - Estimular a leitura de diferentes gêneros textuais.
                    - Explorar níveis de compreensão literal e não literal.
                    - Incentivar a criatividade e a síntese, através da escrita.

Respostas Experimentando 1: 

(  1. X  )  Poema

      2.  (  X  )  Os prazeres, sensações e magias do ato de dançar.
  

   3.  Imagem 1.    

 E x p e r i m e n t a n d o 2
Objetivos:  -  Trabalhar a compreensão e análise do textual.
                  -  Ampliar o vocabulário.
 
Resposta  Experimentando 2:  Seguindo a ordem das lacunas:

                  Signifi car  -  observar  -  assunto  -  esboçadas .
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 E x p e r i m e n t a n d o  3

Objetivo: -  Leitura e reconhecimento de palavras signifi cativas ao assunto 
trabalhado.

Resposta Experimentando 3:   Espaço – corpo – gestos – pés – dançar. 

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

 E x p e r i m e n t a n d o  4

Objetivos:  -  Estimular compreensão e crítica através da leitura.
                   -  Produzir textos escritos fazendo uso de inferências.

Resposta Experimentando 4: Transcrição de um trecho de escolha do aluno.
                                                 Interpretação escrita. Resposta pessoal.

Caro(a) Professor(a),
Tenha uma ótima aula !!
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Aula 9: Os Sons no Mundo 

Objetivos: - Perceber o som como propriedade física e componente sonoro.
                  - Compreender a música como expressão cultural.
                - Conhecer e distinguir conceitos sobre música vocal e  instrumental. 

       D i c a s ...

  
Solicite aos alunos uma leitura silenciosa do texto individualmente. 
Em seguida, divida os alunos em 3 grupos. 
Cada grupo fi ca com 3 estrofes do texto e faz a leitura em voz alta para 
todos da sala. 
Ao fi nal da leitura, cada grupo realiza comentários de interpretação sobre 
o texto.
Após a leitura do texto, convide os alunos para que todos ouçam, 
atenciosamente, os sons do ambiente. Leve para a sala de aula diferentes 
materiais como garrafas plásticas com grãos dentro (arroz, milho ou feijão), 
latas, sacos, pauzinhos feitos de cabos de vassoura entre outros a sua 
escolha. Os alunos devem manipular todos os objetos e experimentarem 
a sonoridade que cada material produz.

    E x p e r i m e n t a n d o  1
Objetivos:  -  Estimular a análise textual.
                   -  Explorar níveis de compreensão não-literais do texto.

Respostas  Experimentando 1: 

1. Seguindo a ordem das lacunas de cima para baixo:
 

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

2. Resposta pessoal. A questão 2 solicita que o aluno escolha uma estrofe e  
justifi que para o grupo o motivo de sua escolha. Solicite comentários de um ou          
mais representantes de cada grupo sobre as estrofes escolhidas. 
         A oralidade dos alunos é muito importante nas tomadas de consciências de 
suas ações, como também na integração e participação no grupo social.  
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S a b e n d o   M a i s

                                  Sobre  Literatura de Cordel

Na Europa do século XV, já se publicavam textos avulsos em forma de versos 
rimados. Contavam histórias de príncipes, romances, aventuras, contos 
moralistas, e notícias dos reinos que lá existiam. Havia também, os menestréis 
e trovadores que contavam suas histórias de lugar em lugar nas feiras de cada 
cidade ou dos feudos. Muitas dessas narrativas foram publicadas em prosa e 
verso e vendidas juntamente com outras histórias em folhas soltas penduradas em 
barbantes, daí Cordel. Os portugueses, ao colonizarem o Brasil, trouxeram para 
cá essa forma de narrar a vida. Da Bahia, primeira capital da nação, disseminou-
se, principalmente no Nordeste, retomando sua principal característica, o verso 
popular. Os cordéis ainda são vendidos em feiras, algumas das quais ainda 
preservam a tradição de pendurar em barbantes os folhetos, bancas de revista 
e eventos culturais.
                  

                                                                           
                                     a-noir.net                                          www.melhordetodos.com.br

   E x p e r i m e n t a n d o  2
Objetivo: -  Identifi car níveis de compreensão literal do texto.

Resposta  Experimentando 2: 
  
Item  B)  A música é uma invenção humana.

   E x p e r i m e n t a n d o  3
Objetivo:  -  Explorar níveis de compreensões literais do texto.
                       
Resposta 1 –Duas opções de escolha: 
 Estrofe  número  3.  Tem som do passarinho, da chuva,  Vento e trovão.
                          Som de bicho e bichinho, do inseto ao gavião.

Estrofe número 4. Da água que murmureja à explosão do vulcão  
  Todo o som na natureza, causa sempre impressão.

Resposta 2 – Estrofe número 7.  
  É música de todo jeito Cada qual tem qualidade,

 Tem cantada, instrumental Tem do campo e da cidade,
  Atravessando a história Dá brilho à humanidade.
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 D i c a s ...

                            

                

Realize uma atividade prática de música durante esse mês com os seus 
alunos.
Faça uma coleta, juntamente com os alunos, de coquinhos (a parte interna 
do côco).  A quantidade deve ser pensada em 2 dois coquinhos para cada 
aluno. 
Escolha diferentes músicas para que todos os alunos, em círculo, toquem 
os coquinhos acompanhando o ritmo da música. Na sequência, os alunos 
podem cantar e tocar os cocos simultaneamente.

  

   E x p e r i m e n t a n d o  4

Objetivos:   - Verifi car o nível de compreensão do texto.
                    -  Explorar inferências do aluno
                    -  Estimular o pensamento sintético, utilizando a escrita. 

Resposta  Experimentando 4:  Resposta pessoal. 

Para Pesquisar!!  

              
 www.shutterstock.com

A arte se manifesta na capacidade do ser humano descobrir poesia 
nas coisas mais simples da vida!! 

                                                         Prezado(a) Professor(a),
                                                         Ótimo trabalho e  até breve!!

Sites para pesquisa sobre música:

http://www.musicaeeducacao.mus.br/
http://educacaomusical.no.sapo.pt/
http://www.mundosites.net/musica/
http://www.musikcity.mus.br/artistas.html
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Aula 10: Propriedade do Som e Gêneros Musicais

Objetivos:  - Compreender as propriedades do som.
                    - Ampliar o conhecimento teórico sobre música.
                    -  Distinguir os gêneros musicais.
              

"A música está em tudo. Do mundo sai um hino."  (Victor Hugo)

Caro(a) Professor(a),

A aula 10 aborda dois pontos importantes no estudo sobre música: o som enquanto 
aspecto físico e elemento constitutivo da música e os gêneros musicais apontando as 
variações e estilos sonoros diferenciados. 

Veja, a seguir, um texto que nos aponta um breve histórico sobre a relação do 
estudo sonoro com a arte musical:   

  “Quando falamos de som e música, raramente pensamos em física e na 
análise científi ca necessária para entender a propagação do som e suas nuanças, 
nas propriedades físicas do som e nos detalhes ligados ao processo que antecede a 
apreciação da arte musical.

  A ligação da música com a ciência - em outras palavras, a associação da estética 
musical à teoria dos números – remonta à Escola Pitagórica, no século VI a.C. O ponto 
de partida era a relação entre os comprimentos das cordas de uma lira e as notas 
musicais e a percepção de que cordas mais curtas emitiam sons mais agudos. A partir daí 
foi desenvolvida uma teoria completa, relacionando comprimentos de cordas, escalas, 
intervalos, notas, números inteiros e frações. Em particular, a associação de uma fração 
a um dado intervalo musical mostrou-se um dos princípios mais fecundos da acústica e 
em cima dele montou-se praticamente toda a teoria da música ocidental.

  A relação entre a Física e a Música começou a aparecer de maneira mais 
sistemática junto com a criação da teoria ondulatória, estabelecida nos sécs. XVII e 
XVIII, e sedimentou-se quando Jean Batiste Fourier criou, no início do séc. XIX, uma 
ferramenta matemática para estudar fenômenos periódicos, hoje conhecida como 
análise de Fourier.”

   Por Carlos Alexandre Wuensche de Souza, astrofísico, doutor e pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais. Link: http://www.cea.inpe.br/~alex/FisicadaMusica/fi smus_
introducao.htm

D I C A S...
 

Professor (a), 
Para a leitura do texto Por Dentro do Som você poderá seguir os seguintes 
passos:
- Divida os alunos em quatro grupos. (grupos com quantidades   
 equivalentes).
- Todos juntos fazem uma leitura em voz alta do texto.
- Em seguida, cada grupo faz a leitura de um parágrafo do texto.
- O professor solicita que a cada leitura do parágrafo, o grupo diga,   
resumidamente, o que entendeu das ideias expressas naquele parágrafo. 
- Finalize a exploração do texto com algumas perguntas rápidas sobre  
 as ideias centrais contidas nele.
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    E x p e r i m e n t a n d o  1
Objetivos:   - Estimular raciocínio lógico dedutivo através do uso de legendas.  
                    - Explorar ações de correspondências entre palavras, sons e o 
contexto semântico.
 
Resposta  Experimentando 1: 

Leitura e decifração do código sonoro proposto. Esse momento será de 1. 
descoberta do código, individualmente.
Execução do código sonoro coletivamente.2. 
Narração descritiva de um enredo sugerido a partir da história sonora depois 3. 
da execução coletiva dos grupos.

   E x p e r i m e n t a n d o  2
Objetivo:   -  Identifi car níveis de compreensão do texto.
                  
Resposta  Experimentando 2:     F – V – F – V - F
  
Cada aluno, mesmo estando em grupo, responde individualmente. Após o tempo 
previamente determinado e combinado com os alunos, faça a leitura de cada 
item e solicite a resposta dos alunos em voz alta.

OBS: É de fundamental importância que você estabeleça a duração de cada 
atividade executada na aula, para otimizar o tempo, garantir maior dinamismo e 
o cumprimento de todas as atividades propostas.

     E x p e r i m e n t a n d o  3
Objetivos:  -  Incentivar a produção criativa dos alunos.
                  -  Estabelecer uma conexão entre código visual (escrita) e execução  
  sonora.

Resposta  Experimentando 3:
Resposta pessoal, de acordo com a pulsão criativa de cada aluno. 
Essa proposta estimula a criação espontânea de histórias sonoras, dentro dos 
mesmos princípios básicos da leitura de partitura ou de cifras. Neste caso, a 
experiência se constitui em transformar um código visual em uma história 
sonora.
 

   E x p e r i m e n t a n d o  4

Objetivo:  - Explorar o raciocínio lógico e a compreensão das ideias do texto.

Resposta  Experimentando 4:  Itens  C e E.
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     E x p e r i m e n t a n d o  5

  Objetivos:  -  Estimular a inferência a partir da leitura do texto lido.
                    - Explorar a escrita como ferramenta de produção textual.

Resposta -  Experimentando 5:
 
  Resposta pessoal,  na qual o aluno escreve sobre ideias particulares, a partir 
da afi rmação contida no texto: Nosso corpo é musical.   

            

    "O vaso dá uma forma ao vazio e a música ao silêncio." 
  www.argoncilhe.rcts.pt
                            (Georges Braque)                                         
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        Caro (a) Professor (a), você é bom decifrador de adivinhas?  Então vejamos:

 Sou divertido e alegre
 E distinto cantador.
 Uso casaca de rabo 
 E barretinho de cor.

     Somos sete e todas nós
     Boa harmonia formamos.
     Os nossos nomes
     Dependem do lugar que     
    Ocupamos.

  Arredondado como uma pera
  e fundo como um balde.  
  Quem quiser que ele fale
   A sua cauda terá de puxar.

Aula 11:  Elementos Musicais

Objetivos:  - Conhecer os elementos que constituem a música.
                   -  Compreender conceitos sobre cada elemento musical abordado.

O texto de abertura da aula 11 explora o gênero textual diálogo, como 
forma de diversifi car a leitura através de diferentes portadores de texto. Através 
do texto em forma de diálogo, muitas possibilidades de execução de leitura e 
compreensão são sugeridas. Segue uma delas:

D I C A S...

-  Divida os alunos em três grupos: Em personagens (Ramiro, Tiago e  
 Pedro).
-  Cada grupo representando um personagem, ler suas respectivas falas  
 de acordo com o texto.
-   Em seguida, cada grupo escolhe um representante para fazer uma   
 nova leitura, desta vez, dramatizando cada cena.
-   Realize uma interpretação coletiva, com todos sentados na roda,   
 sobre as informações contidas no texto.
-   Direcione perguntas que explorem a compreensão literal e não-literal  
 dos alunos.

        

   E x p e r i m e n t a n d o  1

Objetivo: - Trabalhar diferentes níveis de compreensão do texto lido.  
                    Informações  explícitas e implícitas contidas no texto.
                   
Resposta Experimentando 1

       A)  (  X  )  Elementos musicais: Melodia, harmonia, ritmo e andamento.
    
       B)  (  X  )  Ramiro.

       C)  (  X  )  Descontraído.

       D)  (  X  )  Dois. O avô e o pai de Pedro.
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   E x p e r i m e n t a n d o  2

 Objetivos:  - Corresponder conceitos musicais à sonoridade de 
                        Instrumentos musicais.
                      -  Compreender e ordenar as informações contidas no texto.

Resposta Experimentando 2:   
1.

       - Ritmo

              -  Harmonia

             -  Melodia

2. Melodia é a combinação sucessiva de sons e harmonia é a combinação 
    simultânea de sons.

   E x p e r i m e n t a n d o  3

Objetivo: -  Estimular a criação explorando a escrita sonora.

Resposta pessoal. A elaboração de cada legenda musical, seguirá  a 1. 
capacidade inventiva de cada aluno. É importante o estímulo à liberdade de 
criação e originalidade.  
Execução da legenda musical criada por cada aluno. Momento de apreciação 2. 
coletiva das produções.
Opiniões pessoais e inferências sobre ideias extraídas da citação de Robert 3. 
Browning.
Resposta pessoal. Criação individual.4. 
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D I C A S...

  Professor (a),

 Incentive a oralidade em sala como importante exercício de compartilhar, 
escutar o outro, manifestar opiniões, respeitar as diferenças, a partir das 
discussões sobre cada assunto abordado.    
Gerar a necessidade de descobertas e produções é o nosso grande 
desafi o! 
Um abraço!

Resposta das adivinhas: o galo – As notas musicais – O sino.
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Aula 12: Musicando...

Objetivos:

- Explorar ideias de interpretação, composição e canto.
- Explorar um breve histórico sobre a música brasileira.

                   

Professor, escreva aqui um trecho de uma canção que você gosta muito:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

D I C A S...

 
 Sugestão para trabalhar a leitura do texto Viva a Música Brasileira. Veja:
 
* Divida os alunos em dois grupos. Coloque-os em pé em cantos opostos na sala.
* Cada grupo faz a leitura de um parágrafo do texto, alternando entre si.
* Após a leitura, cada grupo diz, resumidamente, o que entendeu do texto lido.

 OBS: Proponha ao grupo que cantem, todos juntos, uma música bem bacana! 

E x p e r i m e n t a n d o  1

Objetivos:

- Analisar níveis de compreensão sobre o texto lido.
- Ampliar a capacidade de pensamento sobre ideias do texto.

Resposta -  Experimentando 1:  V – F – V – F - F



118 Arte

D I C A S...

No Experimentando 1, oriente os alunos para que leiam com atenção 
cada sentença, garantindo assim, melhor compreensão do que está 
escrito em cada item.
Cada sentença exige uma refl exão sobre as ideias expostas no texto.

 Após o tempo de execução da atividade, comente com os alunos as 
respostas dadas.

 

E x p e r i m e n t a n d o  2

Objetivos:  

- Situar artistas da música brasileira cronologicamente.
- Explorar nomes expressivos da música popular brasileira.

              
Resposta  - Experimentando 2:

Ary Barroso ( 1940)
Elis Regina e Jair Rodrigues ( 1950)
Legião Urbana ( 1980)
Racionais MC’S  ( 2000)

D I C A S...                  

O  quadro Sabendo Mais... comenta sobre um dos grandes compositores 
da história da música brasileira: Raul Seixas. 
Você pode solicitar que algum aluno faça a leitura em voz alta para a 
turma ou você mesmo pode realizar a leitura. 
Solicite comentários dos alunos sobre o artista e veja se alguém na sala 
conhece músicas do cantor. 

E x p e r i m e n t a n d o  3

Objetivos: 

- Explorar  operações de lógica e dedução.
- Estimular leitura e compreensão de diferentes gêneros textuais.                     
-  Explorar níveis complexos de abstrações do raciocínio.

Resposta -  Experimentando 3:

Resposta pessoal.  Solicite a leitura das respostas dadas, sempre 
incentivando a escrita e tecendo comentários sobre os assuntos abordados 
por eles.
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2.  (   X   )   1960 a 1980           

3.   (   F   )    (   F   )    (   V   )    (   V   )

4.  Resposta pessoal. 

E x p e r i m e n t a n d o  4

Objetivos:  

- Incentivar o desenho como representação gráfi ca e sensitiva.
-  Proporcionar um elo entre o texto e o universo do aluno.

Resposta - Experimentando 4:  

Resposta  pessoal em forma de escrita.

D I C A S...

Durante a execução da atividade 4, circule pela sala e observe a 
produção dos alunos, incentivando a todos. 

Ao término da atividade, solicite que os alunos circulem pela sala e 
mostrem seus respectivos desenhos uns aos outros.

Prezado professor,

Aproveite todos os recursos disponíveis para que sua aula seja 
divertida e recheada de êxitos!!  Sucessos!

“Onde há música não pode haver maldade.”
                                                            (Miguel de Cervantes)
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Aula 7: Raça ou etnia?

Objetivos:
•  Introduzir a discussão dos conceitos de raça e etnia.
•  Perceber e refl etir sobre as diferenças dos discursos referentes aos 

conceitos de raça e etnia.
•  Estimular a compreensão das especifi cidades de cada conceito.

Dicas:
Professora e professor, aqui vão algumas ideias para a utilização e ampliação 
das potencialidades do material.

• Antes de iniciar a leitura do texto, indague aos estudantes se já conhecem 
os termos de etnia e de raça, se existem diferenças entre os termos e 
quando esses termos são utilizados. Pergunte se eles já utilizaram esses 
termos antes em suas falas.

•  Promover um debate sobre o tema separando a sala em dois grupos, 
onde um defenderia o conceito de “raça” e o outro o de etnia pode ser um 
modo dinâmico de envolvê-los com o tema.

• Debata também sobre a importância do processo de miscigenação do 
povo brasileiro.

• Filmes para trabalhar a temática de Raça e etnia:
- O Povo Brasileiro (2000) Direção, Isa Grinspum Ferraz, duração 280 
min.
Documentário que recria narrativa do antropólogo Darcy Ribeiro (1913-
1997). Discute a formação dos brasileiros, sua origem mestiça e a 
singularidade do sincretismo cultural que dela resultou. Com imagens 
captadas em todo o Brasil, material de arquivo raro e depoimentos, a série 
é um programa indispensável para interessados em conhecer um pouco 
mais sobre o nosso país. 
- Pirinop: meu primeiro contato (2007) Brasil, Direção Mari Corrêa e 
Karané Ikpeng 82 min. Os índios Ikpeng relembram os acontecimentos 
dos anos 60 quando tiveram pela primeira vez contato com o homem 
“branco”. Em Pirinop trafegamos em direção ao resgate do tempo e do 
espaço. A narração dos personagens verdadeiros é uma espécie de 
recriação do próprio espaço, que se encontra, no entanto, fora de seu 
tempo. O retorno é um novo contato, como se fosse esse um primeiro, o 
olhar não capta o que era esperado, a visão é a do presente, diferente do 
que fi cou no pretérito. 
- Brava gente brasileira (2000). Direção Lúcia Murat. 
A fi cção passa-se no atual Mato Grosso do Sul, quando no fi nal do século 
XVIII, um grupo de portugueses designados para fazer um levantamento 
topográfi co na região do Pantanal se envolve com o estupro de índias 
da tribo kadiwéus, um ramo dos guaicurus. No fi lme, a diretora focaliza 
o confl ito cultural entre brancos (colonizadores) e nativos (colonizados), 
tendo como tema principal a difi culdade de compreensão cultural, 
retratada na relação entre a personagem do ator português Diogo Infante, 
um libertário apaixonado pelo que vai conhecendo dos índios, e a amada 
prisioneira. 
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• Saiba mais lendo,
BROOKSHAW, D; Trad. CHRIST, M. Raça e a cor na literatura brasileira. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983.

FREYRE, G. Casa-grande e senzala, em quadrinhos. São Paulo: Global, 
2005

RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 
2a.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

Comentário e Resposta das Questões

1.  Resposta pessoal
Procure discutir sobre a formação do povo brasileiro e o processo de 
miscigenação.

2.  Espera-se que a resposta seja desenvolvida a partir da afi rmação de 
Bemotire: “eu fui amamentado com leite indígena, assim o meu sangue é 
indígena, e a minha saliva e o meu esperma”.

3.  (X) justifi car a dominação de um povo por outro.

4. 
a) O termo raça surge principalmente para justifi car a dominação de um 
povo por outro.
b) Uma etnia é defi nida por suas afi nidades linguísticas, tradições, religião, 
etc.
c) A atualmente alguns estudiosos preferem usar o termo etnia para 
defi nir as diferentes culturas.
d) O conceito de raça está baseado na coe de pele, constituição física, 
traço facial, etc.

5. Resposta pessoal.
Trata-se de uma questão que visa estimular a refl exão e o posicionamento 
critico frente à ideia de “pureza racial”. Sugerimos que após ouvir as 
respostas, a professora ou professor relembre a época da Alemanha 
nazista e cite as práticas de Hitler para manter a “pureza da raça ariana” 
bem como busque fazer referências a outras experiências históricas de 
etnocídio.

6. Resposta pessoal.
Essa questão tem como objetivo retomar algumas ideias centrais do texto. 
Nela a aluna e o aluno são solicitados a refl etir sobre as diferenças entre 
“raça” e etnia.
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Aula 8:Segregação racial

Objetivos:
• Identifi car e descrever atitudes de segregação racial.
• Incentivar um posicionamento crítico frente à discriminação baseada na 

ideia de raça.
• Valorizar e estimular uma postura anti-racista.

Dicas:
Professora e professor,

• Estimule o debate a partir de palavras, piadas e posturas racistas no 
Brasil.

• Para que a refl exão sobre o tema seja mais enfática peça que a aluna 
e o aluno citem exemplos de discriminação racial presentes em seu 
cotidiano.

• Aproxime as discussões do contexto histórico brasileiro.
• Pode sugerir uma pesquisa em grupo sobre fatos históricos que 

exemplifi quem tipos de segregação racial. 

• Sugestão de fi lmes: 
- Hotel Ruanda ( 2004). Direção, Terry George, 121 min. 
Paul Rusesabagina é gerente do um hotel de luxo Milles Collines em 
Ruanda. Seu país é uma ex-colônia belga, dividia entre duas etnias: os 
hutus e os tutsis. Quando estoura o confl ito entre as duas etnias, o hotel 
Milles Collines torna-se refúgio de muitos, que acreditam na importância 
da sua clientela internacional. É nesse momento do fi lme que se revelam 
as atitudes preconceituosas antes encobertas pela diplomacia.
- Amistad (1997). Direção Steven Spielberg, 154 min.
No século XIX, um navio espanhol é capturado na costa americana, 
contendo 53 escravos negros amotinados a bordo. Ao chegar em território 
americano, eles são levados a um grande julgamento que cria polêmica 
entre os abolicionistas e os conservadores do país. 
- A cor púrpura (1985). Direção Steven Spielberg, 156 min.
Uma jovem de 14 anos é violentada pelo pai e torna-se mãe de duas 
crianças. Sem poder mais procriar, ela logo é separada de seus fi lhos e é 
doada a um homem que a trata como escrava e companheira. 

• Saiba mais lendo,
AZEVEDO, Célia. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das 
elites-século XX. Rio de Janeiro: Paz E Terra, 1987. 
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Racismo na história do Brasil: mito e 
realidade. São Paulo: Ática, s.d. 
DOS SANTOS, J. O que é racismo. São Paulo: Brasiliense, 6 ed. 1980.
GORENDER, J. Brasil em preto e branco. São Paulo: Editora Senac, 
2000.
PINSKY, Jaime. A Escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 1988. 
(Repensando a História). 
VALENTE, Ana Lúcia E. F. Ser negro no Brasil hoje. São Paulo: Moderna, 
s.d.  (Polêmica). 
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Comentário e Resposta das Questões

1. 
b) (X) As piadas sobre negro são encaradas como brincadeira.
d) (X) O racismo foi uma prática que existiu no passado.

2. 
(3) Regime de segregação racial da África do Sul.
(2) Ação de afastar ou isolar algo ou alguém.
(1) Pensamento que serviu e serve para justifi car a dominação de um 
povo sobre o outro.

3. 
O racismo ocorre quando existe a convicção de que alguns indivíduos, 
através de suas características físicas e manifestações culturais 
apresentam diferenças biológicas que lhes defi nem como superiores 
a outros.

4.  Resposta pessoal.
Aproveite a imagem para estimular um debate com a turma com o 
objetivo de refl etir sobre o preconceito existente na formação de nosso 
país, preconceito que persiste ainda no momento atual da sociedade 
brasileira.

5.  Resposta pessoal.
Ao responder a essa questão as alunas e alunos devem pensar em 
seu dia-a-dia e exemplifi car, com base em suas experiências, tipos de 
discriminação racial. Essa questão tem o propósito de identifi car e refl etir 
sobre atitudes preconceituosas presentes na sociedade brasileira. 

6.  Resposta pessoal.
Esta questão pede que alunos e alunas se posicionem crítica e 
criativamente, a partir do conhecimento de que racismo é crime. Procure 
aprofundar a questão pedindo que pesquisem detalhes da lei.

7. 
 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Resposta pessoal 

Todos os itens da sétima questão têm como objetivo estimular @ jovem a 
perceber, identifi car e refl etir sobre atitudes preconceituosas presentes em 
situações corriqueiras que fazem parte de seu cotidiano. Tente estimular 
um debate em sala sobre as atitudes que mais incomodam a cada um.
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Aula 9: Etnocentrismo

Objetivos:
• Introduzir o conceito de etnocentrismo.
• Estimular a compreensão de como o etnocentrismo se estabelece como 

discurso sobre a realidade.
• Identifi car e descrever atitudes etnocêntricas.
• Incentivar um posicionamento crítico frente ao etnocentrismo.

Dicas:
Professora e professor,

• É importante oferecer à aluna e ao aluno total liberdade para especular, 
segundo suas referências, sobre a defi nição possível de etnocentrismo.

• Para iniciar a discussão sobre etnocentrismo, peça para a classe imaginar 
como seria um encontro de terráqueos e extraterrestres. O que acha que 
aconteceria? Que tipo de atitude cada um teria? Depois relembre com 
a turma o momento da chegada dos portugueses ao Brasil. Questione 
como os povos indígenas e os europeus agiram no encontro. A partir disso 
introduza o termo etnocentrismo.

• Sugerimos que seja desenvolvida com as alunas e alunos uma pesquisa 
sobre a origem e as consequências do Holocausto.

• Sugestões de fi lmes: 
- Babel (2006). Direção Alejandro González Iñárrtu, 143 min.
Um trágico acidente envolvendo um casal norte-americano no Marrocos é o 
ponto de partida dessa produção. O fi lme conta a história de gente comum, 
permeada de ingenuidade, preconceitos, estupidez e intolerância, vivendo 
em um mundo em constante transformação. A trama se desenvolve em 
diferentes locais do globo com personagens que em algum momento se 
cruzam em situações aparentemente banais, mas que levam a desfechos 
inesperados, que afetarão a vida de todos. 
- Crash - No limite (2004). Direção Paul Haggis, 113 min.
O fi lme mostra o encontro de vários personagens totalmente diferentes nas 
ruas de Los Angeles: uma dona-de-casa e seu marido, promotor público, 
da alta sociedade; um lojista persa; um casal de detetives da polícia — 
ele afro-americano, ela latina —, que também são amantes; um diretor 
de televisão afro-americano e sua esposa; um mexicano especialista em 
chaves; dois ladrões de carros da periferia; um policial novato; e um casal 
coreano de meia-idade. Um acidente de carro em Los Angeles provoca a 
colisão entre esses personagens. A cultura de cada um, seus julgamentos 
e crenças serão colocados agora em confl ito, em uma sólida análise dos 
confl itos raciais nos Estados Unidos.
- Borat (2006). Direção Larry Charles, 83 min.
O fi lme “Borat – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão 
Viaja à América” é daqueles que fazem rir ao explorar, transgredir e até 
desafi ar as fraquezas institucionais e pessoais. Com ótima atuação 
de Sacha Baron Cohen, o repórter do Cazaquistão que vai fi lmar um 
documentário nos Estados Unidos, a comédia brinca com o bizarro e com 
as diferenças culturais, satirizando o etnocentrismo e principalmente o 
“American way of life”.
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• Saiba mais lendo,
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. São Paulo: 
Brasiliense, 1994.

Comentário e Resposta das Questões

1. (V) Cada cultura desenvolve seus próprios valores.
(F) Atitudes etnocêntricas nunca são violentas.
(F) Os valores da sociedade brasileira são os melhores da América 
Latina.
(V) Conviver com as diferenças é um desafi o para a humanidade.

2.  Resposta pessoal.
É uma questão que visa a reconstrução das ideias presentes no texto 
a partir de palavras-chave. Procura também perceber a capacidade de 
organizar as palavras para que se estabeleça uma comunicação com a 
leitora ou leitor.

3. a) Resposta pessoal.
b) Resposta pessoal.

4.  a)         E  T  N  I  A
b)  A  P  A  R T  H  E   I  D
           N
           O
c)      R A  C   I  S  M O
d)                   E  T  N O C Ê  N T  R I C A
                      N
                      T
e)                   R A  Ç A
                       I
                      S
                      M
f)     H O L  O C A  U S  T  O

5.  Resposta pessoal
Essa questão é dissertativa. Nela a aluna e o aluno são solicitados a refl etir 
sobre as atitudes etnocêntricas e como elas afetam o seu cotidiano. Esse 
é um momento privilegiado para dimensionar a compreensão d@ alun@ 
sobre o assunto abordado. 

6.  Resposta pessoal.
Esse item exige da aluna e do aluno maior atenção na análise da 
questão. Incentive a turma a perceber os elementos que caracterizam 
o etnocentrismo presente na declaração do comandante das Forças 
Armadas norte-americanas, tais como o racismo que ligar a cor (“os 
amarelos”) a comportamentos que inferiorizariam social e humanamente 
os vietnamitas. O que em outros contextos seria considerado prova de 
bravura (a resistência à ocupação de seu país) por exemplo, é apresentado 
como “não dar valor à vida”.
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Aula 10

As Faixas Etárias como Construção Sociocultural e Histórica

Objetivos:
• Levar o aluno a perceber as faixas etárias como construções sócio-

históricas e culturais;
• Discutir as diferenças e semelhanças existentes entre pessoas de idades 

diferentes;
• Levar o aluno a refl etir sobre as peculiaridades e os desafi os da fase de 

vida em que se encontra, analisando as diferenças e semelhanças entre 
ele(a) e os outros(as) jovens.

Dicas: 
Professor(a),

• O quadro Fique Sabendo dessa aula traz algumas informações sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). É importantíssimo que 
os alunos conheçam o conteúdo desse documento que dispõe sobre 
os direitos das pessoas menores de 18 anos. O ECA tem sido alvo de 
muitas polêmicas, dentre elas a questão da maioridade penal. Procure ler 
o Estatuto e incentive seus alunos a conhecê-lo. Proponha um debate em 
sala de aula sobre seu conteúdo e sobre a questão da maioridade penal.   
Busque informações acerca da polêmica que envolve essa questão.

• Procure letras de músicas que falem sobre crianças, jovens, adultos e/ou 
velhos e leve para a sala de aula para debater com os alunos a concepção 
que essas músicas passam acerca das idades da vida.

• Filmes para completar a discussão sobre as idades da vida:

1. Sobre Juventude e Confl itos Geracionais:
- Juventude Transviada (1955)  - dirigido por Nicholas Ray, o fi lme retrata 
a juventude dos anos 50, enfatizando os confl itos entre pais e fi lhos e suas 
consequências sociais. Assim, pode ser usado em sala de aula para mostrar 
a dimensão histórica da juventude, bem como para discutir os confl itos 
geracionais.
- Hair (1979) do diretor Milos Forman. O fi lme é ambientado nos anos 70, 
esse musical mostra a juventude hippie da época e pode ser uma forma 
interessante de discutir as culturas juvenis a partir de uma perspectiva 
histórica. Mostrar as diferenças entre os jovens de ontem e os de hoje é 
fundamental para se perceber a heterogeneidade que o termo juventude 
comporta.  
- Pro Dia Nascer Feliz (2007) documentário de João Jardim que aborda 
a questão da educação no Brasil a partir dos depoimentos de jovens de 
diferentes camadas sociais de 03 regiões do país que cursam o ensino 
médio. Apesar de o tema central ser educação, esse documentário é uma 
ótima forma de mostrar as diferenças existentes entre as “juventudes” no 
Brasil contemporâneo.

2. Sobre Velhice: 
- Chuvas de Verão (1977) fi lme brasileiro dirigido por Cacá Diegues que 
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trata das questões relacionadas à terceira idade ao abordar o amor e sexo 
entre pessoas dessa faixa etária.
- Copacabana (2001) fi lme brasileiro dirigido por Carla Camurati que mostra 
um idoso relembrando sua vida no dia do seu aniversário. 
- A Balada de Narayama (1983) fi lme dirigido pelo japonês Shohei Iamamura 
que mostra a realidade dos idosos de um vilarejo japonês no fi m do século 
XIX. Nesse lugar, o morador que completa 70 anos de idade deve subir ao 
topo de uma sagrada montanha e aguardar por sua morte. Aquele que se 
recusa a cumprir a tradição traz a desonra para sua família.

3. Sobre as Idades da Vida:
- O Curioso Caso de Benjamin Button (2008) dirigido por David Fincher 
o  aborda o caso de Benjamin Button que nasce com oitenta e poucos 
anos e vai rejuvenescendo a cada dia que passa. Ainda assim, Benjamin 
é um homem como qualquer outro, que não pode parar o tempo e precisa 
percorrer seu caminho, vivendo a sua história ao lado das pessoas que 
conhece e os lugares que freqüenta durante a sua jornada. Mas sua história 
é, principalmente, sobre o amor, e a difi culdade de estar ao lado de uma 
bela mulher, que envelhece enquanto ele fi ca mais jovem.

Obs: Os dois primeiros fi lmes aqui sugeridos podem ser utilizados também 
para as aulas 11 e 12.

• Livros que podem ser usados para trabalhar a temática dessa aula:
ABRAMO, Helena Wendel, FREITAS, Maria Virgínia, SPOSITO, Marília 
Pontes. Juventude em Debate. São Paulo: Cortez, 2000.
ALMEIDA, Maria Isabel Mendes, EUGENIO, Fernanda (orgs.). Culturas 
Juvenis – Novos mapas do afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
NOVAES, Regina, VANNUCHI, Paulo. Juventude e Sociedade: trabalho, 
educação cultura e participação. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo e Instituto Cidadania, 2005.

Comentários e Respostas das Questões

1. 
1.1. Infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice (ou terceira 
idade)
1.2. São categorias construídas em função da idade cronológica dos 
indivíduos e servem para classifi car os indivíduos de acordo com a idade e 
também a delimitar os papéis, atitudes, formas de comportamento e até o 
modo de vestir das pessoas que pertencem a cada faixa etária.

2. (F), (V), (V), (F), (V), (V)

3. 
a) nomear
b) servir
c) demarcar
d) formar
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4. A resposta a essa questão pode ser deixada a critério dos alunos. No 
entanto, destacamos aqui algumas frases do texto que explicam o título:
- “Além de servir para classifi car os indivíduos de acordo com a idade, as 
faixas etárias prestam-se também a delimitar os papéis, atitudes, formas 
de comportamento e até o modo de vestir que se espera das pessoas que 
pertencem a cada uma delas.” (linha 5 a 8)
- “Essa forma de ver as faixas etárias é comum no mundo ocidental, mas 
essa visão pode mudar de acordo com a cultura e com a época.” (linhas 12 
e 13)
- “Cada sociedade e cada época histórica tem a sua maneira própria de 
pensar e tratar as idades da vida.” (linhas 13 e 14)
- “Por isso dizemos que as faixas etárias e o que a sociedade espera de 
cada uma delas são construções socioculturais e históricas, ou seja, não 
são estabelecidas pela ‘natureza’ dos indivíduos e das idades.” (linha 16 a 
linha 19)
- “Portanto, devemos pensar que nem todas as crianças são iguais, nem 
todos os adolescentes são imaturos e irresponsáveis ou não trabalham e 
só estudam.” (linhas 19 e 20)

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

6. 
6.1. A resposta a essa pergunta é de cunho pessoal, no entanto o professor 
deve incentivar os alunos a ver os adjetivos utilizados pelos autores das 
frases para falar da velhice ou da juventude para que, a partir daí, o aluno 
possa tirar as suas conclusões sobre as imagens de juventude e velhice 
que as frases passam.
6.2. Pessoal
6.3. Pessoal
6.4. Pessoal
6.5. Pessoal

7. Pessoal

8. “O homem, pois ele engatinha quando pequeno, anda com as duas 
pernas quando é adulto e usa bengala na velhice.”

9. Tanto o tema da aula quanto o enigma da Esfi nge tratam das idades da 
vida humana.

10. A resposta é pessoal, mas o professor pode ajudar os alunos a 
descobrirem que a Esfi nge é o próprio tempo. “Decifra-me ou devoro-te!” 
é uma alusão ao tempo, que nos devora se não o conseguimos decifrar, 
como quando nos deixarmos levar pela preocupação demasiada com ele 
(o tempo) que nos impede de vivê-lo. 
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Aulas 11 e 12

As Gerações

Obejtivos:
• Discutir as relações entre as gerações;
• Levar o aluno a perceber de forma crítica os confl itos geracionais;
• Situar o aluno na discussão sobre as relações intergeracionais no mundo 

contemporâneo, levando-o a perceber como ele próprio se relaciona com 
as pessoas de faixas etárias diferentes e com as da sua própria faixa 
etária.

Dicas:
• Procure ter acesso ao livro do antropólogo Hermano Viana do qual foi 

retirado o texto dessa aula para aprofundar as discussões com seus 
alunos;

• No quadro Procure Saber colocamos uma sugestão de pesquisa para 
seus alunos. Como o texto e os exercícios constantes desse bloco 
referem-se às aulas 11 e 12, você pode pedir aos alunos para realizarem 
a pesquisa como exercício de casa da aula 11. Além de conversar com 
pessoas mais velhas, você pode sugerir aos alunos que peçam fotos que 
mostrem essas pessoas quando jovens. Analisar as imagens é uma ótima 
forma de perceber as peculiaridades da juventude de outros tempos.

Comentários e Respostas das Questões

1. Porque “o conceito de juventude parece ter “colonizado” todo o espaço 
social. Os “confl itos geracionais”, que embalaram muitos sonhos de 
revoluções de costumes e mudanças políticas, perdem grande parte de 
sua relevância quando, para quase todas as idades, “ser jovem” ou “se 
manter jovem” (“de corpo e alma”) passou a ser um objetivo permanente”. 
Ou seja, na sociedade atual, todos querem ser jovens, independente da 
idade cronológica.

2.  
(     ) É muito fácil defi nir o que seja a juventude no mundo contemporâneo.
(  X ) Os confl itos geracionais tornarem-se menos presentes na sociedade 
porque todas as pessoas querem ser jovens.
(     ) As diferenças entre jovens e velhos aumentaram nos dias atuais.
(  X  ) O rock atualmente é uma música que agrada pessoas de todas as 
idades.
(  X ) Através das cirurgias plásticas e das roupas as pessoas procuram se 
manter sempre jovens.
(     ) A calça jeans desbotada sempre foi um símbolo das pessoas adultas.

3. “Defi nir o jovem, nas sociedades atuais, é uma tarefa cada vez mais difícil. 
O conceito de juventude parece ter invadido todo o espaço social. Os 
“confl itos geracionais”, que embalaram muitos desejos de revoluções de 
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costumes e mudanças políticas, perdem grande parte de sua importância 
quando, para quase todas as idades, “ser jovem” ou “se manter jovem” 
(“de corpo e alma”) passou a ser um propósito permanente. A juventude 
se transformou numa espécie de produto comercializado em clínicas de 
cirurgia plástica, livros de auto-ajuda e lojas de departamentos.”

4. Questão para o aluno responder com suas próprias palavras a partir das 
refl exões que o autor apresenta no texto.

5. Pessoal

6. 
6.1. Pessoal
6.2. Pessoal
6.3. Pessoal

7. 
7.1. Pessoal
7.2. Pessoal

8. 
8.1. Do confl ito entre mãe e fi lha por causa do tipo de música que a fi lha ouve 
e a infl uência que a mãe acha que essa música tem sobre a jovem.
8. 2.  Porque a fi lha agora só quer saber do tal de Roque Enrow.
8.3. Pessoal
8.4. Pessoal
8.5. É um estilo de música chamado Rock in Roll. 
8.6. 

      (  X  ) Começou a fumar
     (     ) Não sai mais de casa
     (  X  ) Não pensa no futuro
     (    ) Estuda o tempo inteiro
     (  X  ) Dança o dia inteiro

     9. 
9.1.  Porque era um mundo diferente do de hoje onde não existia televisão, 
aviões a jato, viagens espaciais, homens caminhando na Lua, espaçonaves 
visitando Marte, energia nuclear, carros elétricos e a hidrogênio e 
computadores com grande capacidade de processamento.
9.2. Pessoal
9.3. Questão para ser respondida com base nos resultados da pesquisa 
sugerida no quadro Procure Saber.
9.4. Pessoal
9.5. Pessoal
9.6. Incentive os alunos a buscarem no dicionário o signifi cado da palavra 
arrogante para responder essa questão que deve ser discutida com os 
demais colegas.

10. Pessoal
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Caderno da Professora e
do Professor
Aulas 7 a 12

Educação Física

Cara amiga professora, caro amigo professor,

Vencida a primeira etapa e os primeiros desafi os que esse projeto apresentou, 
estamos de volta desejosos de que as seis primeiras aulas tenham sido 
signifi cativamente bem compreendidas e efetivamente bem vivenciadas pelos alunos. 
Os temas que temos apresentado seguem uma tendência pedagógica voltada para a 
resolução de problemas do cotidiano escolar e por conseguinte da vida dos alunos. 
Assim, cabe-nos a primeira refl exão antes de iniciarmos as novas atividades: Como o 
colega professor analisa os resultados até aqui obtidos? Os textos têm se mostrado 
sufi cientemente interessantes para os alunos? O tempo destinado à aplicação da 
aula é adequado? Como os alunos têm participado das aulas? Há entusiasmo? 
Você notou algo de diferente em suas aulas?  Bem, essas são perguntas que faço 
ao colega na expectativa de que suas respostas possam contribuir para que o seu 
trabalho avance de forma segura. Essa refl exão deve confi gurar-se em momento 
de possíveis mudanças a serem implementadas a partir do que ora mostramos no 
segundo momento de apresentação dos textos e atividades a serem desenvolvidos 
por você com os novos temas. Cada aula aqui tratada passa a pertencer ao colega 
e de maneira co-responsável, juntos iremos com a Educação Física contribuir para 
que o Primeiro Aprender  possa transformar alunos antes com sérias difi culdades de 
leitura, em novos leitores capazes de ler e interpretar textos.

As aulas aqui apresentadas seguem o mesmo formato das anteriores, no entanto, 
faz-se necessário que as dinâmicas a serem utilizadas em sala sejam criativamente 
modifi cadas para manutenção da atenção dos alunos. Desejo ao colega sucesso, 
reafi rmando que a metodologia aplicada é da inteira responsabilidade e competência 
do professor, sendo o que passamos a escrever adiante sugestões para que o colega 
possa montar suas aulas.

Abordaremos questões  detectadas nas escolas públicas da capital e interior do 
Estado no tocante à importância do professor de Educação Física para que os jovens 
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desenvolvam uma auto-estima positiva  e cuidados com seu bem estar. Iniciamos 
essa nova etapa com o texto EXERCÍCIO AERÓBICO. Apresentamos os benefícios 
das atividades aeróbias para a manutenção de bons níveis de saúde do coração e 
pulmão, incentivando os alunos a adotarem hábitos saudáveis. O texto seguinte fala 
de um problema de saúde pública que cresce em todos os espaços de prática da 
Educação Física, quer seja em treinamento desportivo ou academias de ginástica. 
Os ANABOLIZANTES colocam em risco a vida de milhares de jovens, sendo esta 
população o alvo predileto. Compreendendo que só com informação sobre os reais 
danos à saúde podemos alertar nossos alunos, o tema é importante de ser abordado 
na escola e deve ser motivo de seminários e painéis de discussão com profi ssionais 
da saúde, para que sirva como um alerta também aos professores e pais de alunos. A 
OBESIDADE já se transformou em epidemia em vários países e no Brasil as mortes 
resultantes do excesso de peso matam mais que a aids. Necessário se faz uma 
discussão sobre o tema na escola. Não defendemos que seja função da Educação 
Física escolar a promoção de  sessões  de treinamento para perda de peso, mas que 
é nossa obrigação como profi ssionais da área da saúde e educação, orientar  nossos 
alunos para que pratiquem um estilo de vida saudável.

ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA é tema recorrente a ser tratado como 
possibilidade de educar as novas gerações para o contato harmonioso com a 
natureza. Tem este tema ainda para as aulas de educação física a apresentação 
de um novo espaço para a dinamização das atividades, o que em se tratando de 
alunos adolescentes, o espaço torna-se desafi ador e atraente à sua participação Em 
CORPOREIDADE travamos um diálogo sobre os modelos corporais a que somos 
levados a conquistar, negando o modo subjetivo com que se constrói a identidade de 
cada pessoa. O LAZER COMO DIREITO traz o entendimento de que o lazer deve fazer 
parte da vida das pessoas e que este é um meio para educar crianças e jovens para as 
boas práticas de convivência. Estamos juntos  e mais uma vez à disposição do colega 
para ouvir suas sugestões e novas idéias, e assim, melhorar nossa participação nesse 
projeto.  Volto a afi rmar que para a Educação Física o Primeiro Aprender pode contribuir 
para que possamos consolidar uma imagem de compromisso e responsabilidade com 
os problemas da educação na rede pública de ensino do Ceará. 

Saudações!
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PROFESSORA, PROFESSOR,
Apresentaremos a seguir as questões que foram sugeridas aos alunos, 

em que o alcance do êxito depende efetivamente, além do interesse dos 
discentes, da ação pedagógica por você desenvolvida. É o colega que 
será o dinamizador das atividades e, por isso, colocará sua criatividade 
e experiência para transformar e ampliar o que está sendo apresentado, 
adaptando-o às particularidades de sua escola e à necessidade de cada 
turma.

QUESTÕES E ATIVIDADES PRÁTICAS

 Aula 7

EXERCÍCIO AERÓBICO: O mínimo é 30 minutos.
O seu coração agradece e lhe devolve saúde e bem-estar.

A proposta é que após a exploração do texto e diálogos iniciais, o 
professor desenvolva uma atividade prática. É necessário que se faça uma 
conexão constante entre o que foi explorado na leitura e as reações que as 
práticas promovem nos alunos. Seguem algumas sugestões:

Vivência 

1. Os alunos serão conduzidos ao espaço das aulas práticas. Ficarão dispostos 
livres no espaço. O professor solicita que identifi quem onde os batimentos 

do coração são perceptíveis. Após todos identifi carem, combine que marcará um 
tempo e que os alunos deverão contar as batidas.

2. O professor marcará 15 segundos e avisará para os alunos interromperem 
a contagem. Multiplica os batimentos por quatro perfazendo 60 minutos. O 

número de batimentos identifi cados será a frequência cardíaca de partida dos 
alunos.

3. Os alunos serão esclarecidos sobre o que é frequência cardíaca e que a 
máxima para o exercício será identifi cada pela fórmula Fcmax= 220-idade.

I- Como vivência inicial sugerimos um jogo de pique. Divide-se o grupo em 
três. Nomeia A,B,C. Inicia a atividade assim: A pega, B defende C que 
foge de A. O professor marca um tempo e ao fi nal desse tempo conta 
quantos foram pegos. Muda a ordem, para que todos os grupos possam 
ser pegadores, defensores e fugitivos.
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II. Prosseguindo, vamos jogar bola em uma das seguintes modalidades 
esportivas: basquete, handebol ou futebol. Agora A joga com B e C fi ca 
mantendo a posse de bola não permitindo que as duas equipes progridam 
na marcação de pontos. Utiliza-se a mesma dinâmica de rodízio para que 
todos joguem e todos possam fi car um momento mantendo a posse de 
bola. As ações propostas ocorrem simultaneamente.

AGORA,
Reúna todos os alunos e novamente faça a tomada de frequência cardíaca. 

Comente o resultado com a turma, ampliando os conhecimentos sobre as reações 
do organismo ao exercício físico de características aeróbicas
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AULA 8

ANABOLIZANTES

Para ter um corpo “sarado”  temporariamente vale a pena perder 
a saúde?

Antes de iniciar as respostas das questões, é importante que o 
professor exponha seus conhecimentos que possam ampliar as discussões 
sobre o tema.

Questões:

1.Preencha os espaços constantes na coluna da esquerda, com os números 
correspondentes na coluna da direita. Relacione as idéias em conformidade 

com as informações do texto.

[ 2 ]  Os anabolizantes  [ 1 ] se esconde danos irreparáveis à saúde

[ 3 ] Desenvolvidos para o  [ 2 ]estimulam o desenvolvimento dos tecidos
 tratamento de doenças 

[ 1 ] atrás de resultados rápidos [ 3 ] prescrito e acompanhado por médicos

Estimular o aluno a fazer correlação partindo das informações contidas no 
texto é o objetivo dessa questão. 

2. Dê resposta curtas com sua opinião relacionada às afi rmativas abaixo:

a. Antes da leitura do texto você já tinha informações sobre 
anabolizantes?
__________________________________________________________.

b. É mais importante ser saudável ou ter um corpo com músculos fabricados        
sob a ação de anabolizantes? 
__________________________________________________________.

c. Com o conhecimento adquirido com a leitura do texto, que orientação 
você daria a alguém que resolveu fazer uso de anabolizantes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3.Após a leitura do texto qual a sua posição em relação ao uso de anabolizantes 
por jovens em academias que buscam modelar o corpo e por atletas que se 

utilizam desse mecanismo para tirar vantagens em performance desportiva?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

O professor poderá promover um “Painel” de discussão entre dois grupos na 
sala. 1. Divida a turma em dois blocos, posicionando um grupo em cada lado.
2. Faça um exercício com seus alunos onde em um dado momento, um grupo 
“defende” e outro “condena” as afi rmações da questão, invertendo a situação no 
momento seguinte.

4. Marque a opção que apresenta somente os malefícios do uso de 
anablizantes.

(    )  interrupção do crescimento, tumores, resfriado, acne, danos ao  
  fígado
(    ) calvície, atrofi a da mama e do útero, artrose, doenças cardíacas,  
  esterilidade
( X)  atrofi a dos testículos, esterilidade, câncer de próstata, tumores,  
  pelos no rosto
(    )  desenvolvimento mamário, câncer de próstata, danos ao fígado,  
  meningite

Com as informações colhidas com as respostas dos alunos, podemos 
avaliar o grau de conhecimento de nossos alunos sobre o tema e projetar o 
impacto do conhecimento adquirido sobre atitudes futuras.
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Aula 9

OBESIDADE

No Brasil as mortes resultantes do excesso de peso matam mais que 
a aids.

Oriente a turma a formar duplas para a resolução das questões.

1. Consultando o texto, preencham as palavras cruzadas com base no tema 
OBESIDADE.

I – Doença relacionada ao excesso de peso.
II – Contribui para o aumento da obesidade no Brasil.
III – É importante para uma boa alimentação.
IV – Auxilia a perda de peso e contribui para uma vida saudável.

O

D I A B E T E S

E

S E D E N T A R I S M O

I

D

F R U T A S

D

E S P O R T E S
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2. Utilizando seus conhecimentos e com suas palavras, escreva sobre as 
possíveis difi culdades que uma pessoa com excesso de peso enfrenta em 

nossa sociedade, além das doenças relacionadas à obesidade?

A questão deve contribuir para o despertar crítico dos alunos em relação a 
posturas sociais  estereotipadas  sobre a pessoa  obesa. 

3. De acordo com as informações contidas no texto marque a opção que julgar 
correta na complementação das frases a seguir:

a)  A obesidade na infância e na adolescência cresceu muito no Brasil

(     )   pelo aumento da população.

(  x )   pelo mal hábito alimentar e sedentarismo.

b) É comum relacionar  a obesidade 

( x )  ao aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, cardíacas.

(    )  ao esporte popular do japão denominado sumo

c) Para combater a obesidade devemos

(  ) colocar todas as pessoas com excesso de peso em um regime de 
emagrecimento.

( x ) mudar a atitude frente à alimentação e à adoção de hábitos 
saudáveis.

4.Observando o que você consome de nutrientes em sua casa, escreva 
os alimentos que fazem parte de suas refeições em conformidade com o 

quadro abaixo:

ALIMENTOS SAUDÁVEIS ALIMENTOS QUE PODEM TRAZER 
RISCOS À SAÚDE
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Essa questão tem a intenção de trazer a discussão sobre o conhecimento  
da alimentação saudável e sua infl uencia na mudança de atitude na escolha de 
alimentos pelos alunos.

5.Analisando o quadro acima, você se considera uma pessoa que se 
alimenta de forma saudável? Justifi que.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Finalize sua aula fazendo seus alunos pensarem e agirem sobre a infl uência 
da alimentação na conquista de seu peso ideal para manutenção da saúde.

O Professor poderá ensinar seus alunos que o peso ideal de cada pessoa 
é identifi cado pelo Cálculo do Índice de Massa Corporal  - IMC, dividindo-se o 
peso em quilogramas pela altura em metros ao quadrado. Pesquise a tabela que 
mostra o percentual aceitável para manter-se saudável e ajude seus alunos a 
identifi car seu índice.
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Aula 10

ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA
O prazer pela aventura e o desafi o

Sabemos das difi culdades de realizar as atividades em ambientes 
naturais. No entanto, esse exercício de co-responsabilidade poderá 
trazer boas experiências e crescimento da turma com relação às 
questões ambientais.

Aula Prática

As atividades a serem vivenciadas na natureza requerem uma preparação 
prévia para que possam ser realizadas. Sugerimos aqui algumas atividades para 
que o professor conjuntamente com os alunos e de acordo com as condições 
oferecidas pelo ambiente e pela escola, possa dinamizar essa prática.

Vivência I

Caminhada em um espaço natural próximo da escola, onde professor e 
alunos identifi carão ações de preservação e depredação da natureza. Após a 
caminhada, refl etir sobre as atitudes do homem no meio em que vive e o que 
poderia ser realizado pela escola para a melhoria das condições ambientais.

Vivência II

Material: pedaços de tecidos para vendar os olhos dos alunos.

Organização: em duplas.

Desenvolvimento: 

1. Os alunos devem ser conduzidos a um ambiente com elementos da natureza 
que pode ser na escola ou fora. 
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2. Um dos componentes da dupla terá os olhos vendados.

3. O aluno vendado será conduzido pelo colega até uma árvore. Irá tocá-la com 
o objetivo de pelo tato conseguir identifi car as características como, forma 

e  espessura. Procurar sentir o cheiro da árvore e  tudo que suas percepções 
permitir.

4. Em seguida devem retornar ao lugar de partida.

5. Agora sem a venda, os alunos deverão procurar a árvore que foi tocada. O 
colega confi rmará caso o aluno consiga identifi car a árvore tocada.

6. Após os primeiros alunos identifi carem as árvores, é a vez de inverter os 
papéis e quem conduziu será conduzido.

Vivência III

1. Os alunos serão levados a um ambiente onde se possa ouvir sons da 
natureza. Não sendo possível, existem músicas que reproduzem esses 

sons e a atividade pode ser realizada em um espaço na escola.

2. Sentados em círculo de modo confortável, o professor irá solicitar que todos 
fechem os olhos, amplie a respiração tornando-a mais profunda e passe a 

procurar ouvir os sons.

3. Após um tempo, o professor solicita que abram os olhos e inicia uma conversa 
sobre os sons que vem da natureza e porque nem sempre ouvimos. Falará 

de poluição sonora e da necessidade que temos de ter um momento de parar um 
pouco em nosso dia-a-dia para re-equilibrar nossas energias.  
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Aula 11

CORPOREIDADE

Quando o respeito e a aceitação do corpo nega os padrões impostos 
de estética 

Toda atividade que lida com as relações entre as pessoas oferece risco. 
O risco da falta de conhecimento e reprodução de valores ultrapassados. Ao 
professor, lançamos o desafi o de desvelar junto com seus alunos os benefícios 
desse exercício de convivência, respeito e autoconhecimento.

Vivência I

Material: som e música com ritmo bem marcado.

Organização da turma: dispersos em área livre(sala,pátio,quadra).

Desenvolvimento:

1. O professor colocará a música e solicitará aos alunos que  identifi quem a 
batida mais forte e acompanhem com palma ou pé.

2. Após ser identifi cado o tempo forte da música, os alunos passam a caminhar 
pelo espaço, mudando de direção ou parando bruscamente em cada batida 

forte da música. Continuando, o professor solicita que a cada batida, agora o 
aluno faça um gesto expressivo.

3. A música continua tocando e o professor pede que formem duplas. Os 
alunos passam a dançar no ritmo da música juntos, sempre estando ligado 

por alguma parte do corpo.

4. Encerrando todos juntos em um circulo ligados pelas mãos evidenciando 
novamente o tempo forte da música. Os alunos vão se revezando na oferta 

de movimentos.
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Vivência II

Material: som com música suave.

Organização: alunos sentados no chão em dupla frente ao colega de preferência 
em lugar sem grande trânsito de pessoas ou barulho externo à aula.

Desenvolvimento:

1. Para o passo seguinte, os alunos serão orientados sobre a importância 
de tocar e ser tocado pelo colega. O corpo é um mundo de sensações 

prazerosas a serem  descobertas e o tocar o outro com respeito é um exercício 
de civilidade e harmonia entre as pessoas.

2. Frente a frente com o colega, o professor solicita que a dupla una as mãos. 
Agora de olhos fechados, com a música suave, os alunos passam a respirar 

profunda e lentamente e a medida que vão relaxando devem procurar igualar 
sua respiração com a do colega. Sempre em silêncio, procurar trabalhar suas 
percepções.

3. Em seguida, organizar os alunos em um círculo, sentados um atrás do outro 
e com as mãos nas costas do colega que está à frente. Será solicitado 

que com as mãos em forma de “concha”, os alunos passem a tamborilar as 
costas e o ombro do colega à frente. Em seguida solicita-se que os alunos façam 
movimentos circulares como uma massagem nas costas do colega.

4. Ao término, a turma deve fi car à vontade sentada no chão e o professor 
inicia uma conversa sobre as reações que os alunos tiveram. Foi 

prazeroso? Incomoda ser tocado? Incomoda tocar o colega? É importante para o 
autoconhecimento? Entre outros questionamentos a serem feitos por professores 
e alunos.
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Aula 12

O LAZER COMO DIREITO

Com a leitura do texto, a proposição de atividades de lazer será 
apreciada pelos alunos e o colega professor deve dar ênfase à compreensão 
de que o lazer é um direito que deve ser conquistado e inserido na vida das 
pessoas.

Festival de Jogos e Brinquedos Populares

1. Promova uma pesquisa a ser realizada pelos alunos com os pais, tios, avós 
ou membros mais antigos do bairro onde pertence, sobre as brincadeiras e 

os brinquedos que faziam parte da  infância e adolescência dessas pessoas.

2. De posse dos resultados, eleja com seus alunos os jogos a serem realizados 
e os brinquedos a serem levados à escola pelos alunos para que todos 

possam brincar em uma aula.

Esse tipo de vivência traz recordações, descobertas e refl exões sobre a 
necessidade do lazer para as pessoas.

Cine Educação Física

1. O professor irá propor uma sessão de cinema com os alunos, a ser realizada 
na escola.

2. Providencie para que dentro das condições da escola possa ser feito pipoca 
para os alunos.

3. Como sugestão, o fi lme Meu Nome é Rádio. O fi lme utiliza o esporte como 
meio de inclusão, desenvolvimento pessoal, relações humanas e ética, bons 

temas para um debate com os alunos. Happy Feet e Billy Eliot discutem valores 
e preconceito. Clube do Imperador fala de oportunidades na vida e ética.

Passeio Cultural

Observando as características culturais de sua região, e as possibilidades 
oferecidas por sua escola, o professor poderá propor um passeio que possa 
promover um maior conhecimento dos aspectos históricos de sua cidade.
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Aulas 13 e 14
Superando difi cultades

 Pré-leitura

Caro(a) professor(a):

— Solicite que os alunos leiam a frase que representa o texto 1, em pré-
leitura, e exponham suas impressões, falando sobre o que acreditam 
que será abordado nessa unidade.

— Questione os alunos sobre o que seria “minusválidos” e, após informar-
lhes o signifi cado dessa palavra usada no contexto do idioma espanhol, 
peça-lhes que falem sobre o que acharam da expressão, se para eles 
pareceu uma palavra com tom pejorativo.

— Estimule o debate sobre a importância da prática de esportes para uma 
vida mais saudável e conduza a discussão para o público específi co dos 
portadores de necessidades especiais, principalmente de ordem física.

— Fale com os alunos sobre os exemplos de superação, nos esportes, de 
pessoas portadoras de necessidades especiais.

— Você pode ainda aproveitar a oportunidade para esclarecer que atualmente 
se usa mais a expressão “portador de necessidade especial” em lugar 
de “defi ciente físico”, pois essa última, em geral, denota preconceito. 

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 superação de difi culdades e limitações 
por portadores de necessidades especiais, dentro do contexto das práticas 
esportivas.

c) Uso de léxico relacionado ao mundo dos esportes, adjetivos e 
números cardinais, apresentados no decorrer da unidade de forma 
contextualizada.

d) Exercícios de perguntas e respostas dentro da temática apresentada.

 Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

a. Uso das estratégias de leitura

Nesta unidade, desenvolveremos a leitura de forma compartilhada,fazendo 
uso de estratégias de leitura como pré-leitura, identifi cação de palavras conhecidas 
e cognatas, uso do conhecimento de mundo e  inferências que dão ao leitor uma 
visão panorâmica do texto.
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b. Utilização dos gêneros textuais – Texto tipo manchete, texto 
informativo e texto literário.

 Atividades propostas:

— Previsão do assunto do texto.
— Refl exões sobre as informações apresentadas pelo texto.
— Identifi cação e síntese de idéias principais e secundárias.
— Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos.
— Discutir sobre as mensagens trazidas pelos textos da unidade.
— Identifi car semelhanças entre os textos da unidade.
—Incentivar a habilidade de organização de idéias e sua explanação de forma 

oral ou escrita.
— Atividades com uso de aspectos gramaticais de forma contextualizada.

 Despertando signifi cados:

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora

Objetivos:

— Ativar o conhecimento prévio do aluno permitindo-lhe expor suas idéias sobre 
o que ele acredita que será tratado pelo texto, com base nas informações 
fornecidas pelo título da unidade e pelo texto da pré-leitura.

— Fazer uso da habilidade de selecionar as idéias principais do texto, que são 
fundamentais para a compreensão adequada de sua mensagem.

— Identifi car 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 uso da habilidade de refl exão sobre as informações fornecidas 
pelos textos.

Tópico B: Focalizando a gramática: Adjetivos e Números Cardinais

Objetivos:

— Revisar e aperfeiçoar o uso de adjetivos, agora identifi cando-os e 
relacionando-os como um novo contexto, o das práticas esportivas.

— Identifi car e utilizar os números cardinais de forma adequada. 

Tópico C: Ampliando e aprimorando os conhecimentos

Objetivos:
— Estimular o trabalho em grupo e a trabalhar a conscientização da sua 

importância.
— Incentivar a pesquisa e a capacidade de síntese de idéias e seleção de 

informações dentro de uma temática proposta.
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Avaliação:

Sugerimos a avaliação diagnóstica, que deve ser feita por meio da 
observação da participação do aluno, nas atividades propostas, como também 
que algumas dessas atividades, como a elaboração do mural sugerida como 
dica, as participações orais nas quais o aluno exponha seu ponto de vista, a 
atividade do tópico C, possam ser utilizadas como método de avaliação, por 
considerar-se que para sua execução é necessária que haja a compreensão do 
conteúdo proposto. 

Chave de respostas

Tópico A: 1-c; 2-d; 3-Amengual: marroquino, pesca submarina, bicampeão 
mundial / Garrincha: brasileiro, futebol, bicampeão mundial / Esther Williams: 
americana, natação, não informa como se destacou / Wilma Rudolf: americana, 
sprint, ganhou os 100 e 200 mts e participou dos 4 x 100./ Arnie Boldt: canadense, 
salto, saltou a 1,96metros; 4- b; 5-O incrível recorde ronda o assombro e a 
comiseração, aconteceu na cidade de Arnhem.; 6-O perigo está nos limites. O 
restante da resposta é de caráter pessoal.; 7- O fracasso para um atleta portador 
de necessidades especiais pode ser muito mais prejudicial. O restante da resposta 
é pessoal.; 8-Resposta pessoal.; 9- a)años, b)aún, c) campeón, d)futbolista, e)
estrella, f)reina, g)superación, h) ahora, i)increíble, j) hasta, l)medallas, m)peligro; 
10-a)baloncesto, b)natación, c)boxeo, d)ciclismo, e)balonvolea, f)carrera, g) salto 
con pértiga, h) esgrima, i)béisbol, j)carrera de vallas, k) tênis, l)lanzamiento, m)
equitación, n)fútbol, o)pesca, p)automovilismo.; Texto 2: 1-lagarta, minhoca,larva; 
2-Estúpido y lento; 3-(x)negativa; 4-b; 5-Resposta pessoal.

Tópico B: 1-a) grandes/minusválidos b)doble/mundial/submarina c)mejores 
d)negra/norteamericana e)increíble/canadiense f)distintos g)normal h)minúscula 
i) estúpido/lento j)inteligente/hermoso 2- un(o)(a), dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siente, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. diecisiete, 
dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún(o)(a), veintidós, veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y un(o)
(a), cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, ciento uno, 
ciento noventa y seis, doscientos(as), doscientos treinta y tres, cuatrocientos(as), 
quinientos(as), seiscientos(as), setecientos(as), ochocientos(as), novecientos(as), 
mil, mil trescientos cuarenta y cinco, dos mil ocho.

Tópico C:Resposta pessoal.
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Aulas 15 e 16
Animales

PRÉ-LEITURA

Professor(a):

- Faça perguntas para verifi car se os alunos têm animais em casa, quais 
são os benefícios e os problemas em ter um animal doméstico.

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

a) Leitura do texto e suas devidas técnicas de leitura, correção da pronúncia, 
compreensão e esclarecimento de possíveis dúvidas de vocabulário.

b) Perguntas e respostas.
c) Nesta unidade o aluno aprenderá o vocabulário necessário para determinar 

o nome de vários animais em espanhol. É conveniente que o professor(a) 
não se detenha somente nos nomes dos animais que já aparecem nos 
exercícios.

TÓPICO A – ATIVANDO A ATIVIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA

1. Uso das Estratégias de leituras

Nesta unidade, desenvolveremos a leitura utilizando as estratégias de 
leitura, como: pré-leitura, correções de pronúncia, identifi cação de palavras 
cognatas e correção das respostas a partir das perguntas propostas.

2. Leitura de outro texto que relata o mesmo tema: “Os atos heróicos dos 
animais”.

Aqui será feita a leitura de outro texto com um tema parecido ao do primeiro 
texto, porém tendo como personagem principal não mais um cão e sim um 
gato.

ATIVIDADES PROPOSTAS

a) O professor poderá no início da aula, colar no quadro fotografi as de cães e 
gatos e fazer perguntas a respeito de que tratará o texto;

b) Fornecimento de informações a respeito de vocábulos estrangeiros;
c) Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos informativos;
d) Atividades que proporcionam mais conhecimento a respeito do vocabulário 

explorado nesta unidade;
e) Aprimorar o aprendizado dos conhecimentos gramaticais aqui estudados 

utilizando exercícios de aplicabilidade;
f) O professor também poderá explorar com os alunos quais são os animais 

da nossa fauna que correm risco de extinção.
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DESPERTANDO SIGNIFICADOS

TÓPICO A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora.

Objetivos:

- Utilizar questionamentos para uma melhor compreensão dos textos.
- Identifi car palavras cognatas.
-Verifi car através de exercícios propostos na unidade a compreensão textual.

TÓPICO B: Focalizando a gramática: Pronomes possessivos

Objetivos:

- Conhecer os pronomes possessivos em espanhol e seus usos.

TÓPICO D: Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos.

- Pesquisar sobre a origem do nome da raça “São Bernardo”.

Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades 
propostas.

CHAVE DE RESPOSTAS

A – Texto 1 – 1) Es enorme, pesa alrededor de 80 kilos, tiene el cuerpo 
peludo para calentar las víctimas; 2) Servía para llevar coñac para las víctimas; 
3) El San Bernardo fue entrenado por monges suizos para salvar víctimas de 
deslizamientos y soterramientos; 4) Calienta a las víctimas; 5) Resposta pessoal; 
6) (a) fi lme, (b) desenho, (c) ao redor, (d) pendurado, (e) pescoço, (f) treinada, (g) 
esquentar, (h) cachorro, (i) corpo;  7) (a) desta (de esta), (b) do (de el), (c) na (en 
la), (d) pelo (por el); (f) das (de las).

B – Resposta pessoal.

TEXTO 2 – 1) Del fuego en un pequeño edifício; 2) Con sus mallidos; 3) 
Avisó a los moradores y llamó a los bomberos; 4)  Se olvidaron de él.

5) Horizontais: BOMBEROS, FELINO, INCENDIO, ESCALERA, 
MAULLIDOS, GATO.

Verticais: FUEGO, PERSONAS, MUJER, TRABAJAR.
C – 1. a) mi; b) mío; c) nuestro; d) Su; e) vuestra; f) nuestra / nuestra / 

suya.
1.1. mi / 2. mis / 3. mi / 4. mi / 5. mi

Tópico D – Origem do nome São Bernardo
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Aulas 17 e 18

Aprendiendo sobre el Mercosur

 Pré-leitura

Caro(a) professor(a):

— Incite a habilidade de observação e de levantamento de hipóteses de 
seus alunos a partir do conhecimento de mundo que eles detêm.

— Estimule a troca de idéias sobre o questionamento levantado através da 
pré-leitura.

— Questione os alunos sobre o tipo de relação que se pode estabelecer 
entre os países destacados no mapa e quais os refl exos da união desse 
grupo no contexto global.

— Peça aos alunos que falem o que sabem sobre o MERCOSUL.
— Discuta com seus alunos sobre os possíveis aspectos positivos e 

negativos, para o Brasil, frutos dessa aliança. Destaque a questão da 
língua mais usada pelo MERCOSUL, a necessidade de se conhecer e 
usar adequadamente o espanhol.

Desenvolvimento da temática

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, seu uso e importância 
na compreensão e interpretação textual. 

b) Apresentação: Informações sobre o MERCOSUL e relações sócio-políticas 
entre os países envolvidos, assim como sobre os refl exos das ações 
tomadas por conta dessa aliança.

c) Exercícios de perguntas e respostas dentro da temática abordada, com 
estímulo à habilidade de compreensão e interpretação textual, como 
também à organização de idéias.

d) Exposição e compreensão do uso de léxico usado nos textos, destacando-
se os dias da semana e verbos no presente do indicativo (com destaque 
para algumas das irregularidades mais comuns), apresentados na unidade 
de forma contextualizada.

 Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

a. Uso das estratégias de leitura

Nesta  unidade,  desenvolveremos  a  leitura  de  forma  compartilhada, 
fazendo uso de estratégias de leitura como pré-leitura, identifi cação de palavras 
conhecidas  e  cognatas,  valorizando-se  o  conhecimento  prévio  do  aluno, 
que dá ao  leitor uma visão panorâmica do texto, fazendo-se também uma leitura 
com o objetivo de encontrar informações específi cas.
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b. Utilização dos gêneros textuais – Mapa e texto informativo.

 Atividades propostas:

— Previsão do assunto do texto.
— Refl exões sobre as informações apresentadas pelo texto.
— Identifi cação e síntese de idéias principais e secundárias.
— Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos.
— Discutir sobre os refl exos das relações internacionais representadas pelos 

textos.
— Estabelecer relações temáticas entre os textos da unidade.
— Estimular a habilidade de organização de idéias bem como sua exposição 

oral ou escrita.
— Atividades com uso de aspectos gramaticais de forma contextualizada.

 Despertando signifi cados:

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora

Objetivos:

— Estimular o questionamento e uso do conhecimento de mundo dos alunos 
com o intuito de facilitar a compreensão geral do texto.

— Usar o texto como ferramenta de atualização do aluno quanto a informações 
inerentes ao mundo contemporâneo.

— Incentivar a identifi cação de palavras conhecidas e cognatas que permitam 
uma melhor compreensão da mensagem do texto.

— Estimular a leitura visando compreender o que o texto se propõe transmitir 
e diferenciar informações principais de secundárias.

Tópico B: Focalizando a gramática: Verbos no presente do indicativo 
e Dias da Semana

Objetivos:

— Identifi car e usar, adequadamente, verbos no presente do indicativo, 
compreendendo as principais ocorrências de irregularidades, sendo capaz 
de usá-los em outras situações de contexto.  

— Reconhecer e usar os dias da semana, em espanhol, relacionando-os com 
sua origem e aos correspondentes em português.

Tópico C: Ampliando e aprimorando os conhecimentos

Objetivos:

— Estimular a habilidade de investigação e organização de informações do 
aluno.

— Incentivar a discussão em grupo de temas da atualidade.
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Avaliação:

Sugerimos a avaliação da participação e entrosamento do alunos nas 
atividades propostas, destacando-se as atividades que comportem um resumo 
da temática abordada com as atividades de debate, trabalhos em equipes e as 
sugeridas no tópico C.

Chave de respostas

Tópico A: 1- Informações sobre o surgimento, formação e propósitos do 
MERCOSUL. 2-Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. 3-Mercado Comum do Sul. 
4- A partir do Tratado de Assunção. 5-É o projeto internacional mais importante 
no qual esses países estão envolvidos. 6- A comunhão de valores que os países 
envolvidos no MERCOSUL compartilham se expressam em suas sociedades 
democráticas, pluralistas, defensoras das liberdades fundamentais, dos direitos 
humanos, da proteção do meio ambiente, assim como seu compromisso com 
a consolidação da democracia, a segurança jurídica, o combate à pobreza e 
o desenvolvimento econômico e social em igualdade. 7- os países associados 
do MERCOSUL buscaram a ampliação de seus mercados nacionais a partir da 
base fundamental de coincidências relacionadas aos seus interesses, citados 
na questão anterior. Essa ampliação é fundamental para acelerar o processo 
de desenvolvimento econômico com justiça social. 8-o principal objetivo do 
MERCOSUL é a integração dos quatro Estados que o compõem que se pretende 
alcançar a través da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, 
o estabelecimento de uma taxa de juros externa comum e a adoção de uma 
política comercial comum. 9- Resposta pessoal. 10-a)proyecto, b)comunión, c)
expresión, d)libertad, e)derechos, f)protección, g)desarrollo, h) sustentable, i)
compromiso, j)consolidación, k)dimensiones, l)justicia, m)integración, n)libre, o)
servicios, p)adopción. 11-a)(x)fazem  parte, b)(x)taxa, tarifa, c)(x)alcançar. Texto 
2: 1-Brasil e Argentina. 2-Telefone, a conversa durou mais de 10 minutos. 3- A 
crise fi nanceira internacional. 4-Resposta pessoal. 5-b

 Tópico B:1-Constituye: 3ª pessoa do singular, constituir / encuentra: 3ª 
pessoa do singular, encontrar / conforman: 3ª pessoa do plural, conformar. 2- 
segunda coluna:E,D,B,F,A,C/terceira coluna:D,B,F,A,C,E / frases: b)Nuestro 
próximo exámen comienza a las 8 de la mañana. c)Los correos cierran los fi nes 
de semana. d) Como trabajo mucho no duermo más que 6 horas por día. e)
Nosotros sentimos mucho que no conseguiste aprobar. f)Los domingos encuentro 
mis amigos y familiares. 3-e,f,a,g,b,d,c. 4-domingo, lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado. 

Tópico C:Resposta pessoal.



162 Língua Inglesa162 Língua Espanhola

Aulas 19 e 20
Película

PRÉ-LEITURA

Professor(a),

-  Ative através de perguntas quais são os gêneros de fi lmes de que os 
alunos gostam, a seguir reforce o tema pedindo que os alunos citem o 
nome de alguns fi lmes.

TEXTO 1 – Mar Adentro

a) Leitura do texto.

b) Trabalho de compreensão do vocabulário utilizado através de exercícios.

c) Perguntas e respostas.

d) Uso de aspecto gramatical de forma contextualizada.

TÓPICO A – ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA

1. Uso das Estratégias de Leituras
Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada. Utilizaremos 
técnicas como: pré-leitura, vocabulário e como gênero textual – artigo de 
opinião.

TEXTO 2 – El salto a Hollywood – Artigo de Opinião

ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Opinião pessoal a respeito de gêneros de fi lmes.

b) Leitura do texto.

c) O professor poderá sugerir vários títulos de fi lmes.

d) Gramática voltada para o uso de opinião.

DESPERTANDO SIGNIFICADOS

TÓPICO A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora:

Objetivos:

- Utilizar questionamentos para uma melhor compreensão do assunto, através 
de perguntas.

- Compreender o vocabulário utilizado.

- Intensifi car gêneros de fi lmes conhecidos.
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FOCALIZANDO A GRAMÁTICA – Usos do verbo: GUSTAR.

Objetivos:

- Fazer com que o aluno saiba usar a formas: GUSTA e GUSTAN através de 
explicações e exercícios de aplicação.

TÓPICO B: Ampliando e aprimorando conhecimentos

Objetivos: Proporcionar a possibilidade de interação entre os alunos, bem 
como a curiosidade para assistir alguns fi lmes o que possibilitará a realização de 
redações.
Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS

PRÉ-LEITURA: 1 a 5. Resposta pessoal.

TEXTO 1 – 1. Después de un accidente; 2. A los 26 años; 3. A La eutanasia; 
4. Resposta pessoal; 5. Es una película brillante; 5. a) 5, b) 6, c) 7, d) 1, e) 3, f) 
4, g) 2; 7. Drama; 8. Do item a ao b. Respostas pessoais; 10. Película, ver, tipo, 
es, gustan, prefi ero, parece, perfecto, cómo, quedamos, cine. 9. a) película, b) 
guión, c) dirección, d) derecho, e) mantaje.

TEXTO 2 – 1. Carmen y Hable con ella; 2. Uma comedia romántica; 3. 
Español e inglés; 4. Problemas de comunicación; 5. B; 7. E; 8. Respostas 
pessoais.

Tópico C: Resposta pessoal.
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Aulas 21 e 22
Consumismo

 Pré-leitura

Caro(a) professor(a):

—Faça uso da temática para aproximar o aluno do assunto que será 
abordado ao longo da unidade pedindo-lhe que expresse verbalmente o 
que signifi ca consumismo para ele.

—Peça que os alunos falem sobre como o consumismo está presente em 
suas vidas.

— Estimule o debate pedindo que os alunos pensem e compartilhem suas 
refl exões sobre as várias formas de consumo existentes em nossa 
sociedade identifi cadas por eles.

— Defi nam juntos alguns aspectos positivos e negativos em torno do 
consumismo, centrando-se em sua prática pelo público jovem. 

Desenvolvimento da temática

a) Utilização das noções básicas de estratégias de leitura, interpretação e 
compreensão textual. 

b) Apresentação: informações sobre o forte consumismo entre o público jovem 
com destaque para suas conseqüências negativas e associação dessas 
informações com a realidade dos jovens brasileiros.

c) Perguntas e respostas orais e escritas.

d) Uso de aspectos gramaticais apresentados de forma contextualiza e 
relacionada aos conteúdos temáticos propostos.

e) Debates em torno da temática do consumismo entre os jovens.

 Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

a. Uso das estratégias de leitura
Nesta unidade, partiremos do uso do conhecimento prévio dos alunos 

sobre o tema proposto trabalhando a pré-leitura do tema. Em seguida usaremos 
esse conhecimento para contribuir na compreensão das idéias centrais do 
texto e possibilitar ao aluno uma leitura que contemple o texto como um todo, 
identifi cando as palavras conhecidas e cognatas e distinguindo informações 
secundárias das primárias. 

b. Utilização dos gêneros textuais – Perguntas associadas à imagem, 
texto informativo e tirinha.

 Atividades propostas:

— Discussão prévia com base nas inferências feitas sobre o tema da 
unidade.
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— Refl exões pautadas nas informações apresentadas pelo texto.
— Identifi cação e síntese de idéias principais e secundárias.
— Exercícios de compreensão leitora e interpretação textual.
— Associar as idéias do texto à realidade dos jovens brasileiros.
— Discutir sobre as diferenças e semelhanças comportamentais, relacionadas 

ao consumo, entre os jovens brasileiros e os de origem hispânica.
— Estimular o debate entre o grupo em relação ao tema da unidade.
— Atividades com uso de aspectos gramaticais de forma contextualizada.

 Despertando signifi cados:

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora

Objetivos:

— Estimular o questionamento e uso do conhecimento de mundo dos alunos 
com o intuito de facilitar a compreensão geral do texto.

— Explorar o texto como instrumento de informações comportamentais sobre 
o público jovem, usando os dados do texto para trabalhar a conscientização 
em torno do consumo.

— Trabalhar a identifi cação de palavras conhecidas e cognatas que permitam 
uma melhor compreensão da mensagem do texto.

— Estimular a leitura com um posicionamento crítico em relação ao tratamento 
dado, pelo texto, ao assunto proposto.

Tópico B: Focalizando a gramática: Uso de “muy” e “mucho” 

Objetivos:

— Diferenciar as situações de uso das expressões “muy” e “mucho”, utilizando-
as de forma correta, segundo o contexto na qual serão inseridas. Fazendo-
se uso de informações complementares sobre seus usos, pelo professor.

Tópico C: Ampliando e aprimorando os conhecimentos

Objetivos:

— Relacionar as peças do vestuário ao tema do consumismo, dada a 
informação do texto de que os jovens gastam boa parte do seu dinheiro em 
roupas, trabalhando assim a aquisição desse novo léxico.

— Estimular o trabalho de pesquisa de campo e engajamento dos alunos na 
discussão em torno dos hábitos de consumo dos jovens.

Avaliação:

Sugerimos a avaliação da participação e entrosamento dos alunos nas 
atividades propostas, destacando-se as atividades que contemplem debates, 
trabalhos em equipes e as sugeridas no tópico C.
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Chave de respostas

Tópico A: 1- O grupo composto pelos jovens, dentro desse grupo as 
mulheres se destacam. 2-Do consumo irrefl exivo ou desnecessário, caracterizado 
por graves problemas de compras ou falta de autocontrole econômico. 3-A 
inquietude do tipo de sociedade na qual viveremos. 4- O estudo é do psicólogo 
espanhol Javier Garcés. 5-d. 6- a)46% dos jovens tem problemas em relação ao 
consumo.b) As mulheres são mais consumista do que os homens. c)Os números 
se baseiam em um estudo espanhol. 7- (x)desafi os. 8-Pode prejudicar o bem-
estar individual, familiar e social de uma pessoa. 9- O aprisionamento do cidadão 
por hábitos de consumo e de gastos inadequados. 10-a)Impor limites aos fi lhos. 
b)Aprender a impor limites a si mesmos. 11-(x)quando os jovens passam a se 
impor limites.12- a)auto-controle b)viciados c)mais d)prejudicar Texto 2: 1-Não, ele 
gosta de andar de carro. 2-O hábito de seu cachorro de perseguir carros tomando 
um taxi. c-O cachorro foge à regra de correr e latir atrás dos veículos automotivos 
para pegar um taxi, gastando o dinheiro de seu dono desnecessariamente.

 Tópico B:1-La sociedad Del futuro va a necesitar modifi car muchos hábitos 
de consumo. 2- Claro…es muy común en ellos... 3-a)muy b)mucho c)muy d) 
mucho e)mucho f)muy g)mucho h)muchos i)muy j)muchas. 

Tópico C:1- 1ª coluna: M/FM/C/C/FM/M/F/F/FM/C/F 2ª coluna:C/C/C/Z/M/
C/F/F/C/M/FM 3ª coluna:Z/FM/FM/C/FM/C/C/FM/

C/FM/Z 2- Respostas pessoais.
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Aulas 23 e 24
Características Físicas

PRÉ-LEITURA

TEXTO 1

Professor(a):

- Questione com os alunos qual é a opinião deles a respeito das diferenças 
físicas, como: cor da pele, estatura, peso e se isso gera algum tipo de 
preconceito.

- Verifi que com os alunos se para eles, com a vitória do candidato Barack 
Obama à presidência dos Estados Unidos, o preconceito racial tão 
comum no mundo irá mudar.

DESENVOLVENDO A TEMÁTICA:

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicação e 
função para compreensão e interpretação dos textos utilizados;

b) Perguntas e respostas;

c) Ativando e ampliando os conhecimentos de vocabulário.

d) Uso do conteúdo gramatical através da conjugação dos verbos: CONOCER 
e TENER.

ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO LEITORA

1. Desenvolveremos a leitura compartilhada utilizando as estratégias de 
leitura, como: pré-leitura, estudo do vocabulário e a utilização dos gêneros 
textuais – notícia.

2. Utilização do gênero textual – diálogo.

ATIVIDADES PROPOSTAS

a) Previsão do assunto do texto.

b) Exposição de fotografi as de pessoas públicas e com características físicas 
presentes.

c) Perguntas e respostas.

d) Exercícios baseados no estudo do vocabulário.

e) Atividades utilizando a gramática.

f) Elaboração de um pequeno texto utilizando o vocabulário estudado.
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DESPERTANDO DIGNIFICADOS:

TÓPICO A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora

Objetivos:

- Utilizar perguntas para ativar o que será visto no texto.
- Identifi car palavras conhecidas para melhor compreensão do texto.

TÓPICO B: Focalizando a Gramática – Verbos: CONOCER e TENER

Objetivos: Fazer com que o aluno conheça a conjugação e utilize 
corretamente as formas verbais descritas.

TÓPICO C: Promovendo a Interatividade e Ampliando Conhecimentos

Objetivos: Repassar o vocabulário utilizado na unidade.

Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS:

PRÉ-LEITURA: Resposta livre.

TEXTO 1: 1. Ser el presidente de Estados Unidos; 2. Porque ella será la 
primera mujer en la presidencia de Estados Unidos y él, el primer negro; 3. El 
país más poderoso de la tierra; 4. Al Partido Demócrata; 5. Africana; 6. Resposta 
pessoal.

B  - 1. Inteligente / pelado / joven / mayor; 2. a) bajo, b) delgado, c) guapo, 
d) joven, e) corto; 3. Maradona - gordo, bajo, blanco, pelo negro y ondulado. 
Obama – negro, alto, delgado, pelo negro y risado. Britney – baja, delgada, 
blanca, rubia. Ivete Sangalo – alta, morena, pelo liso, largo y negro. Lula – bajo, 
gordo, moreno, canoso.

TEXTO 2: 1. Alto, delgado, no tiene barba ni bigote y es rubio; 2. Pelirroja, 
ojos verdes, baja; 3. Muy bonita; 4. 1) El mejicano, 2) Es baja, rubia, ojos claros, 
inteligente y sincera; 3. No. Nadie exige carta con foto.

GRAMÁTICA 1. a / c / a / b

Tópico C: Resposta pessoal.
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Caderno do Professor
e da Professora
Aulas 13 a 24

Língua Inglesa

Caríssimo(a) Professor(a),

No Volume II estamos enfatizando temas bastante pertinentes ao cotidiano do 
nosso aluno tais como: Música, Televisão, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Para 
tanto, nos reportamos aos PCN, entre outras leituras. Com relação às aulas 13, 14 e 
15,  incentivamos o uso da música por funcionar como fator motivador e efi caz  nas 
aulas de Língua Inglesa, favorecendo, assim, uma melhoria no desempenho do nosso 
aluno nos mais diversos aspectos. No que diz respeito às aulas 16, 17 e 18, utilizamos 
um texto e uma imagem que nos fará refl etir sobre o uso exagerado da televisão no 
dia a dia das nossas crianças e adolescentes. De forma que, a televisão, dependendo 
do seu uso, pode ser um meio de comunicação que pode gerar tanto efeitos maléfi cos 
como benéfi cos. Quanto às aulas 19, 20 e 21 trabalhamos a cidadania, fazendo assim, 
interface  com a Sociologia, a História e a Geografi a. Já com referência às aulas 22, 
23 e 24 introduzimos o Tema Transversal – Meio Ambiente, tentando, dessa forma, 
sensibilizar, esclarecer e conscientizar o nosso aluno de males que nós, como cidadãos, 
provocamos à natureza. Ao utilizar estes temas, tão instigantes à sociedade atual, 
vemos a necessidade de nos juntarmos à Geografi a e à Biologia, bem como a outras 
disciplinas, até mesmo à Matemática, por que, não? Ao falarmos de televisão, direitos 
humanos, impactos ambientais, efeito estufa, reciclagem, queimadas, refl orestamento, 
entre outros assuntos, estamos nos reportando à qualidade de vida e ao respeito ao 
próximo – E isto é tudo que o ser humano precisa para viver bem.

Este material foi elaborado, portanto, com a fi nalidade de despertar o gosto e o 
interesse do nosso aluno pelas aulas de inglês, por se tratarem de temas tão instigantes 
à realidade dele. Porém, você professor é a mola mestra que irá nos ajudar a conduzir 
este material de forma que o seu aluno venha se envolver nesta empreitada e neste 
desafi o. Sabemos que podemos contar com você.

Com o volume III chegaremos à reta fi nal do Projeto Primeiro, Aprender. Nesse 
volume estaremos ofertaremos as últimas 12 aulas de Língua Inglesa. 

Para a elaboração desse volume, fi zemos uma escolha bastante criteriosa com 
relação aos temas abordados. Assim, indicamos temas como Carreira (Profi ssão), 
Alimentação e Saúde, Dependência Química X Qualidade de Vida e, fechamos com o 
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Aulas 13, 14 e 15
DESCRIBING PEOPLE AND THINGS

PRÉ-LEITURA

Caro(a) professor(a)

– Nesta unidade, além de trabalhar a interpretação de texto, utilizando o 
trecho da letra da música “You’re beautiful” do cantor inglês James Blunt, 
sugerimos que utilize a letra completa desta, trabalhando com texto 
lacunado, preenchendo espaços com as pessoas do verbo “to be” e os 
pronomes pessoais, como um exercício de “Listening”. 
– Ative, também, o conhecimento de mundo do aluno e desperte seu 
interesse, motivando-o a estudar a língua inglesa, através da utilização 
desta música e de outras. 

Tex 1 -  Trechos da música “YOU’RE BEAUTIFUL”  by James Blunt                     
• DESENVOLVIMENTO  DA TEMÁTICA: 

a) Utilização de um CLOZE/Texto lacunado,para completar a letra da 
música.

tema voltado para o Humor (cartoons e piadas). Apresentamos estes temas, 
como sugestões e, os professores da rede acataram prontamente.

Desta forma, nas aulas 25 a 27 estaremos expondo situações 
relacionadas à vida profi ssional, na qual você, professor, pode explorar 
outros assuntos como emprego, desemprego, trabalho, salário. Nas aulas 
28 a 30 abordaremos o tema transversal Saúde com informações acerca 
de uma boa alimentação, mostrando como hábitos alimentares podem nos 
proporcionar uma vida saudável ou não. Já nas aulas 31 a 33 trabalharemos 
um tema bastante delicado e polêmico – Dependência Química X Qualidade 
de Vida. Tema este que pode trazer bastante refl exão para a sala de aula. 
Finalmente, para fechar este módulo, apresentaremos as aulas 34 a 36 
recheadas de momentos de descontração através de tirinhas e piadas. 

Como você pôde perceber, professor, no projeto de Língua Inglesa 
utilizamos a abordagem instrumental como forma de consolidar o 
desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora. É importante 
salientar, no entanto, que o uso da abordagem instrumental não invalida o uso 
que se pode fazer das quatro habilidades de ensino de línguas estrangeiras: 
falar, ouvir, ler e escrever.

Gostaríamos, também, de fazer uma ressalva acerca da apresentação 
do Volume I (p.206) quanto à organização em 36 aulas e não em 08 
Unidades. 

Esperamos que este material possa lhe ser útil e que seu aluno possa 
ter um bom desempenho e um olhar mais cheio de entusiasmo para estudar 
a Língua Inglesa. 

Despedimos-nos cheios de esperança, acreditando que cada um de 
nós tem sua contribuição a dar, melhorando este trabalho e buscando o  
aperfeiçoamento do ensino. 

Tenha um bom trabalho e muito sucesso!
Um grande abraço.

  Os autores
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b) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade 
e funcionalidade na compreensão e interpretação do texto utilizado.
c) Apresentação: informações – como descrever pessoas, coisas e 
lugares.
d) Perguntas e respostas 
e)Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando 
explicações necessárias sobre o conteúdo a ser estudado.

• 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, Identifi cação de Palavras Conhecidas, Scanning 
e, a utilização do gênero textual – trecho de letra de música e Cloze. 

Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer in-
ferências, explorando título, subtítulo, fi guras, gráfi cos, ilustrações, etc., ativando 
o conhecimento prévio do aluno e,  estimulando o seu interesse e a sua curiosi-
dade pelo conteúdo de um texto que o tópico sugere. 

Scanning: é uma estratégia de leitura não-linear em que o leitor busca objetiva-
mente aquilo em que está interessado, assim, ele encontra informações especí-
fi cas, 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 signifi ca 
examinar, prescrutar e, na informática escanear.

Cognate Words: essa estratégia explora o que o aluno já sabe, facilita a per-
cepção, 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 dos Gêneros Textuais – Trecho de letra de música e Cloze.

• ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;
b) Utilização de um CLOZE como atividade de audição e de compreen-
são;
c) Fornecimento de informações descrevendo pessoas, lugares e coisas; 
d) Preenchimento do Quadro com pronomes pessoais, pessoas e formas 
do verbo “To be”.
e) Exercício de compreensão leitora e interpretação de letra de música;
f) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
g) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de ideias;
h) 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 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 específi cas no texto.
– Identifi car Palavras Conhecidas para melhor compreensão do texto.

Tópico B: focalizando a gramática – pronomes pessoais, verbo to be, adje-
tivos possessivos e ordem dos adjetivos.
Objetivos

– Reconhecer os pronomes pessoais, bem como o verbo “To be” nas dife-
rentes pessoas, formas e tempos verbais e saber utilizá-los corretamente.
– Identifi car os adjetivos possessivos no texto e, utilizar frases como exem-
plo.
– Compreender a ordem dos adjetivos em inglês e saber usá-los adequa-
damente.

Tópico C: ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos:  Fornecer informações sobre a compreensão da letra da música, 
bem como do conhecimento de mundo do aluno.

- Elaborar um quadro utilizando as diversas formas e tempos verbais (Pre-
sente, Passado e Futuro) do verbo “To be” apresentados no trecho da mú-
sica “You’re beautiful”.

AVALIAÇÃO: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.
CHAVE DE RESPOSTAS:
LEITURA – A – I - 1. beautiful; 2. true; 3. crowded; 4. brilliant; 5. pure. A –  II - 5, 
3, 2, 1, 4, 7, 8, 6. A – III - 1d; 2c; 3d; 4a; A – IV - 1. peaceful; 2. bright; 3. profes-
sional; 4. beautiful; 5. crowded 6. big; 7. funny; 8. red. A – V - 1. I am a  Brazilian 
student; 2. Gisele Bündchen is a very beautiful girl; 3. Pele is a famous soccer 
player; 4. Brazil is a very big country; 5. Fortaleza is a very sunny city. 
B – I – Exemplos: 1. Presente: My life is brilliant; 2. Passado: I was on her face; 
3. Futuro: I´ll never be with you. II - 1 a = My love is pure; 1 b = His love is pure; 1 
c = I saw her face; 1 d = She caught my eye; 1 e = I was on your face. B – III - My 
love is … (pure, beautiful, handsome, intelligent, rich, tall, polite, young, friendly). 
My car is… (red, big, comfortable, speedy, new, noisy, fast, broken, beautiful). 
Obs. Depois de preencher as pétalas, convide os alunos para escreverem as 
sentenças nos seus cadernos e pratique-as. B – IV – 2. Um garoto mau; 3. Um 
cachorro quente; 4. Um carro velho; 5. Um irmão grande; 6. Um jogador de fute-
bol; 7. Uma casa muito grande; 8. Um carro de corrida muito rápido. C – I – 1 e 
2 Resposta pessoal; Obs. 2.  Love is blind = O amor é cego.

Have fun!!!
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Aulas 16, 17 e 18
CAUTION: CHILDREN EXPOSED TO TELIVISION

PRÉ-LEITURA

Caro(a) Professor(a)

– Faça um levantamento quanto ao uso que os alunos fazem da televisão, 
com relação ao tempo gasto em frente a esta, e tipos de programas 
preferidos. 

– Atente para o título, e questione com o aluno: Por que o cuidado com 
relação a crianças fi carem expostas à televisão?

– Questione com os alunos os programas líderes em audiência, os efeitos 
maléfi cos da televisão, sua infl uência na nossa vida (moda, cultura, estilo 
de vida, linguagem), bem como seus benefícios.

• 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 benefícios e malefícios causados pelo 
uso abusivo da televisão nas crianças.
c) Descrição de fatos relacionados a seus efeitos.
d) Perguntas e respostas .

e) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando 
informações necessárias sobre o conteúdo.

• TÓPICO A – ATIVANDO A HABILIDADE DE COMPREENSÃO DO LEITOR.

1. Uso das Estratégias de Leituras  

Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando as 
Estratégias de Leitura, como Pré-leitura, Scanning, Identifi cação das Palavras 
Cognatas e Falsas Cognatas, Palavras de Referências, Inferência e Marcas 
Tipográfi cas e, a utilização do gênero textual – artigo jornalístico educativo, 
sobre o uso abusivo de televisão por crianças.

Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer 
inferências, explorando título, subtítulo, fi guras, gráfi cos, 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. 

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.
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False Cognates/False Friends: os falsos cognatos podem fazer com que o 
aprendiz de uma língua estrangeira distorça o sentido da palavra, já que esta tem 
a mesma ou, quase a mesma forma, porém com signifi cado diferente na outra 
língua. O conhecimento dessas palavras facilitará, portanto, a compreensão. 

Scanning: é uma estratégia de leitura não-linear em que o leitor busca 
objetivamente aquilo em que está interessado, assim, ele encontra informações 
específi cas, 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 
signifi ca examinar, prescrutar e, na informática escanear.

Inferência: é possível, ao aprendiz, “adivinhar” o signifi cado das palavras não 
apenas pelo contexto, mas, também, pela relação gramatical, por um signifi cado 
implícito, assim como pela referência cultural e conteúdo da mensagem.

Identifi cação de elementos coesivos: são aspectos morfossintáticos que 
atuam como facilitadores na compreensão leitora, tais como os tempos verbais, 
os marcadores do discurso (i.e. fi rst, second, in short, moreover, etc.) e os 
referentes (i.e. pronomes, adjetivos possessivos, demonstrativos). Este último 
recurso evita a repetição de palavras.

Marcas tipográfi cas: são recursos utilizados para proporcionar uma melhor 
compreensão das informações contidas no texto, como números, símbolos, 
gráfi cos, negritos, etc.

2. Gênero Textual: Texto jornalístico educativo.

• ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;
b) Explicação sobre o uso do “Simple Present” e, regras de 3ª pessoa do 
sing. 
c) Explicação sobre a formação do “Plural of Nouns”.
c) Exercício de compreensão leitora e interpretação de texto jornalístico;
d) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
e) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de ideias;
 f) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;
g) Debate sobre o emprego dos falsos cognatos e sua importância para a 
aquisição de novos vocabulários.

• 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.
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– Fazer um Scanning para detectar informações específi cas no texto.
– Identifi car Palavras Cognatas, Falsos Cognatos e Palavras de Referências, 
Marcas Tipográfi cas para melhor compreender o texto.

Tópico B: Focalizando a gramática: Simple Present e Plural of Nouns.

Objetivos 

– Identifi car pessoas e formas verbais apresentadas no texto, bem como 
saber formar  o plural dos substantivos.

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos

Objetivos 
– Discutir sobre a manipulação de um só canal sobre os demais, na formação 
da opinião pública.  
– Pesquisar e debater sobre o uso dos Falsos Cognatos.

Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS
A – I - 1c; 2-a: The New York Times (jornal); 2-b: Tuesday; 2-c: March, 4, 2008 
2-d: No canto superior do texto, à esquerda; 3c; 4. Television, programs, consider, 
location, science, effect, associated, problem, risk, family (estas são sugestões, 
você pode identifi car outras palavras) 5-a. Especialista, perito; b. Biblioteca; c. 
Empurrar; d. Saída;  e. Prentender; f. Romance; g. Gravação; h. Impedir/Evitar. 
6c. 

OBS. (Professor, aproveita esta unidade para trabalhar alguns Dias da semana,  
Meses do ano e datas, dentro de um contexto);

A – II - 1d; 2b; 3d; 4c; 5 - Kids; 6 - Their = deles (dos pais); They =  many parents 
(eles);  it = television (removê-la = pronome pessoal objeto).

B – I - a. have – has; b. show –  shows; c. think – thinks; d. watch – watches; e. 
prevent – prevents; f. put – puts; g. worry – worries;  h. control – controls. 2. a. 
afi rmativa; b. interrogativa; c. negativa. 3. Escolha pessoal.

B – II - 1. programs, problems, estimates, families, adults. 2. a. boxes; b. cities; c. 
tomatoes; d. children; e. feet; f. beaches.

C – 1, 2, 3 e 4 – Resposta pessoal. Obs. Quanto ao provérbio, “Não há rosas 
sem espinhos”, leve o aluno a fazer inferência do assunto deste, antes de dar o 
signifi cado ou a tradução do mesmo.

God bless you!!!
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Aulas 19, 20 e 21
HUMAN RIGHTS!

PRÉ- LEITURA –  Text 1   

Caro(a) Professor(a):

– Ative o conhecimento de mundo do aluno quanto às questões dos direitos 
humanos, lembrando que este assunto está muito ligado à Geografi a, à 
História, à Sociologia, à Filosofi a, entre outras, bem como a Cidadania; 
– Utilize perguntas e respostas para questionar sobre pessoas preocupadas 
com estas questões (autoridades governamentais e não-governamentais, 
sociedade em geral, etc.);
– Questione o aluno sobre o que sugerem as palavras disponibilizadas na 
Pré-leitura (Text 1), fazendo inferências das mesmas, considerando que 
muitas delas são cognatas e outras são palavras muito usadas na língua 
inglesa;
– Sensibilize, esclareça, conscientize e estimule o aluno a pensar sobre o 
que seria considerado como: GOOD X BAD para ele. 

• DESENVOLVIMENTO  DA TEMÁTICA: 

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade 
e funcionalidade para a compreensão e interpretação do texto utilizado;
b) Apresentação de informações quanto às questões dos direitos humanos 
e inversões de valores no mundo atual;
c) Análise e descrição dos fatos e estatísticas apresentadas;
d) Utilização de perguntas e respostas para auxiliar na compreensão dos 
textos;
e) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando 
informações necessárias sobre o conteúdo;
f) Discussão sobre a temática, visando refl etir sobre os problemas 
propostos. 

• 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, Identifi cação das Palavras 
Cognatas/Parecidas, Palavras Conhecidas, Marcas tipográfi cas, 
Skimming e Scanning e a utilização do gênero textual – ilustrações, 
texto informativo e didático.
Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer 
inferências, explorando título, subtítulo, fi guras, gráfi cos, 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. 
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 
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ideias. O verbo skim signifi ca 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 específi cas, 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 signifi ca examinar, prescrutar e, na 
informática, escanear.
Cognate Words: esta 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.
Marcas tipográfi cas: são recursos utilizados para proporcionar uma melhor 
compreensão das informações contidas no texto, tais como: números, 
símbolos, gráfi cos, negritos, gravuras, etc.

2. Utilização dos Gêneros Textuais – Ilustrações, texto informativo e didático.

• ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações sobre direitos humanos; 
c) Exercício de compreensão leitora e interpretação de textos;
d) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
e) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de ideias;
f)  Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;
g) Discussão e debate sobre o tema proposto.

• 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 específi cas no texto.
– Fazer um Skimming para fornecer os pontos principais do texto.
– Identifi car Palavras Cognatas, Palavras Conhecidas e Marcas Tipográfi cas 
para melhor compreender o texto.

Tópico B: Focalizando a gramática: Adjectives (Comparative and Superla-
tive), Cardinal and Ordinal Numbers, Article (Defi nite and Indefi nite).

Objetivos 

– Identifi car os comparativos e superlativos no Text 3.
– Usar os comparativos e superlativos de forma contextualizada.
– Saber construir frases usando os comparativos e superlativos.
– Distinguir os diferentes usos da variação desses adjetivos.
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Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos

Objetivos 

– Refl etir e discutir sobre o tema proposto, aprimorando, assim, o 
conhecimento de mundo do aluno.
– Utilizar vocabulário conhecido (palavras muito usadas da língua inglesa) 
para ampliar mais o conhecimento de mundo do aluno sobre o tema em 
estudo.
–  Utilizar os números fornecidos (marcas tipográfi cas) no texto para 
trabalhar os cardinais e os ordinais.

Avaliação: Avaliação diagnóstica através da participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS

PRÉ- LEITURA –  Text 1  

GOOD:  freedom; justice; education; right to vote; wealth; human rights; 
BAD: malnutrition; slavery; poverty; oppression

LEITURA 

Text 2 – HUMAN RIGHTS: A2 – I – state / absolute / basic / minimum / 
active / productive / fact / human / millions / scale; II – Escolha pessoal; III 
–  Resposta pessoal; IV – 1c; 2a.
Text 3 – BRAZIL, A RICH OR A POOR COUNTRY? A3 – I – a) R$ 350,00; 
b) about 10%; c) the tenth; d) R$ 1.200,00; II – b,d,a,c; III – 1) Desigualdade 
social no Brasil; 2) São Paulo, Ceará e Piauí; 3) O desequilíbrio social do 
país; 4) France, USA, Japan, Canada, Italy, Great Britain and Spain; 5) 
Porque fazem parte do G7; 6) R$ 1.200,00; 7) R$ 350,00; 8) Produto Interno 
Bruto; 9) GDP. 

B – Focalizando a gramática:

I – 1) poor; 2) poorer; 3) poorest;  II – 1) good; 2) bad; 3) large; 4) rich; III 
– 1) The monkey is more intelligent than the horse; 2) Brazil is the biggest 
country in South America; 3) Bill Gates is the richest man in the world; 4) 
The jet plane is faster than the car; 5) Ana Rickman is the most beautiful 
girl in Brazil; IV – 1) poorest; 2) smaller than; 3) slow; 4) older than; 5) uglier 
than.

PÓS-LEITURA

C. I – 1. Resposta pessoal; 2. freedom, education, health, life, peace, work, 
pure air, leisure, potable water; 3 e 4.  Resposta pessoal.

Good luck!!!
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Aulas 22, 23 e 24 
ECOLOGY, GREENING BRAZIL!

PRÉ- LEITURA –  Text 1   

Caro(a) Professor(a):

– Ative o conhecimento de mundo do aluno quanto às questões que se 
referem ao meio ambiente.
– Utilize perguntas e respostas para questionar sobre pessoas preocupadas 
com estas questões (autoridades governamentais e não-governamentais, 
sociedade em geral, etc.).
– Questione o aluno sobre o que sugere o tema: Impactos ambientais? 
Efeito estufa? Reciclagem? Queimadas? Refl orestamento?
– Sensibilize, esclareça, conscientize e alerte os alunos sobre os males da 
degradação ambiental. 

1. DESENVOLVIMENTO  DA TEMÁTICA: 

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade 
e funcionalidade para a compreensão e interpretação do texto utilizado;
b) Apresentação de informações quanto às questões ambientais no mundo 
atual, seus efeitos maléfi cos para a natureza e para o homem em geral;
c) Análise e descrição dos fatos e estatísticas apresentadas;
d) Faça perguntas e respostas sobre o tema em estudo;
e) Use o aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando 
informações necessárias sobre o conteúdo;
f) Discussão sobre a temática, visando a refl etir sobre problemas 
ambientais. 

2. 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, Identifi cação das Palavras 
Cognatas/Parecidas, Palavras Conhecidas, Marcas tipográfi cas, 
Skimming e Scanning e, a utilização do gênero textual – gravura e texto 
informativo.
Prediction: é uma atividade na qual o aluno é levado a predizer e/ou a fazer 
inferências, explorando título, subtítulo, fi guras, gráfi cos, 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. 
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 
ideias. O verbo skim signifi ca 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 
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informações específi cas, 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 signifi ca examinar, prescrutar e, na 
informática, escanear.
Cognate Words: esta 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.
Marcas tipográfi cas: são recursos utilizados para proporcionar uma melhor 
compreensão das informações contidas no texto, tais como: números, 
símbolos, gráfi cos, negritos, gravuras, etc.

2. Utilização dos Gêneros Textuais – Texto informativo.

3. ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações sobre as questões ambientais; 
c) Exercício de compreensão leitora e interpretação de texto informativo;
d) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
e) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de ideias;
f) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;
g) Debate e discussão sobre o tema em estudo.

4. 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 específi cas no texto.
– Fazer um Skimming para fornecer os pontos principais do texto.
– Identifi car Palavras Cognatas e Conhecidas e Marcas Tipográfi cas para 
melhor compreender o texto.

Tópico B: Focalizando a gramática: Past Tense e Conditional (would).

Objetivos 

– Identifi car a marca do tempo passado no Text 2.
– Usar o passado simples corretamente.
– Saber construir frases usando o condicional.
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Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos

Objetivos 

– Debater e refl etir sobre o tema proposto.
– Utilizar a música “What a wonderful world” de Louis Armstrong, levando o 
aluno a refl etir sobre as belezas que a natureza pode nos oferecer.
– Produzir um painel, usando gravuras, fotos, desenhos, termos em inglês, 
utilizando o tema: “Greening and saving my environment”. 

Avaliação: Avaliação diagnóstica através da participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS

PRÉ- LEITURA –  Text 1   

I – 1. resposta pessoal; 2. d; 3.1 b; 3.2 c; 4. resposta pessoal.

LEITURA – Text 2 –  ARE YOU ECO-FRIENDLY?

 I – 1. minute / region / amazon / planet / illegal / extracted / total / production 
/  aluminum / percentage; 2. resposta pessoal; 3. números, percentuais, 
siglas; 
II – 1.5 litros; 2. 80%; 3. 70%; 4. 2003; 5. 89%. III – 1. (We use) 5 liters of 
water; 2.(It is sold) in Brazil; 3. aluminum cans; 4.a. United Kingdom; b) 
United States of America; IV –  1.d; 2. b; V – 1. a (V); b. (F); c. (V); d. (F); 2. 
c, e, d, b, a.

B – Focalizando a gramática:

I – 1. d, e, h; 2. passado (presença do Did); 3. a. Did the man drink fresh water 
yesterday? b. They didn’t extract gold in Serra Pelada. c.Maria recycled all 
rubbish in her school last year. 4. a. I would go to Hawaii if I won the lottery. 
B. I would pass in the “vestibular” (entrance exam) if I studied.

PÓS-LEITURA

C. I – 1. Resposta pessoal, 2. Exemplos: a) newspaper, magazine, sheet of 
paper, etc; b) bottles, soda bottles, bags, etc; c) glass bottles, glasses, jars, 
etc; d) cans of beer, iron, aluminum cans, fail trays, etc.; II, III, IV. Resposta 
pessoal.

God bless you!!!




