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Apresentação

Prezada professora, prezado professor:

O Ensino Médio é a etapa de conclusão da Educação Básica. Ele 
é decisivo para a vida de cada uma das jovens, cada um dos jovens, cuja 
aprendizagem escolar está sob sua responsabilidade. O nosso grande de-
sejo 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 desem-
penho acadêmico de leitura e matemática expressos pelas avaliações ex-
ternas de caráter internacional, nacional e estadual – Pisa, SAEB, ENEM, 
SPAECE – sinalizam a necessidade de intervenções urgentes.

Daí a idéia deste projeto que se constitui de um material estruturado 
para o aluno e para você professor, professora. Um material que visa lhe 
apoiar numa ação de grande relevância para o fortalecimento da aprendi-
zagem dos estudantes do 1° ano do Ensino Médio. No centro desta ação 
está a formação do leitor. Isto porque consideramos que ser um bom leitor 
é uma condição para que o estudante alcance o desempenho necessário 
em qualquer das disciplinas e nas empreitadas da vida.

A nossa intenção, professor, professora, com este material é apoiar 
o seu trabalho de docência tentando construir alternativas para a superação 
de grandes lacunas no processo de aprendizagem de nossos estudantes. 
É certo que ensinar e aprender exige esforço, dedicação, comprometimen-
to. Mas como diz o poeta tudo vale a pena se a alma não é pequena.

Contamos com todos vocês. O sucesso deste projeto pode repre-
sentar excelentes resultados para os alunos. Portanto, a palavra de ordem 
é: “Primeiro, Aprender! – Ler bem para aprender pra valer”.

Um grande abraço!

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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Introdução

Os resultados de Língua Portuguesa e Matemática do Sistema Permanente de 
Avaliação da Educação Básica – SPAECE, correspondente ao ano de 2006, 
revelaram a manutenção de uma preocupante situação a respeito dos níveis 
de competências e habilidades dos alunos das Escolas Públicas em nosso 
Estado, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Numa Escala 
de Desempenho de 0 (zero) a 500 (quinhentos), em língua portuguesa, 22,89% 
dos alunos de 8ª série (atualmente 9º ano) evidenciaram – no SPAECE 2006 – 
um desempenho que os situam no nível 200 da referida escala, enquanto 39% 
dos mesmos estão abaixo deste nível. Isso signifi ca que quase 62% dos alunos 
egressos do Ensino Fundamental se situam, em termos de competência em língua 
portuguesa, num nível desejável para a 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental 
(que é o nível 200 da referida Escala de Desempenho).  Na verdade, apenas 
5,22% situam-se no nível desejável para os alunos de 8ª série ou 9º ano, o nível 
275. Em Matemática, embora a Escala de Desempenho tenha outros valores, os 
resultados são qualitativamente aproximados: 55,96% dos alunos estão abaixo do 
225 da média geral da série e apenas 21,5% situam-se nesse nível.

Diante de tais resultados, a conclusão mais geral a que se chega é que a maioria 
dos alunos que ingressa no 1º ano do Ensino Médio não possui as competências 
e habilidades necessárias para o bom desempenho acadêmico nesta importante 
etapa da Educação Básica. 

Tomadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como disciplinas-
eixos que entretêm relações com as demais disciplinas, isso signifi ca dizer que 
o baixo nível de profi ciência em português – leitura – tem conseqüências na 
totalidade das disciplinas, e em matemática, naquelas que se servem de cálculos 
e raciocínios aritméticos e geométricos para o desenvolvimento e a aprendizagem 
de seus conteúdos. Em geral, isso quer dizer que as competências amplas de 
leitura e de raciocínio lógico-formal avaliadas pelo SAEB, e que são a referência 
para o SPAECE, estão em grande parte ausentes nos alunos que ingressam no 
Ensino Médio.

Diante desse quadro, constatou-se a necessidade do desenvolvimento de uma 
ação específi ca no 1º ano do Ensino Médio com vistas ao desenvolvimento 
e à consolidação de habilidades e competências básicas imprescindíveis ao 
aprendizado das matrizes curriculares próprias a cada uma das disciplinas a serem
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cursadas. De maneira específi ca, trata-se de uma ação conjunta e articulada das 
diversas disciplinas, no âmbito da Rede Estadual de Ensino Médio, com vistas a 
desenvolver a capacidade de leitura, compreensão textual e articulação lógico-
formal de conteúdos.  Esse propósito ganha concretude na ação Primeiro, 
aprender!, parte de um programa mais amplo desenvolvido pela Secretaria da 
Educação do Ceará, intitulado Aprender pra valer. 

Sob o lema “Ler bem para aprender pra valer”, o projeto Primeiro, aprender! teve 
sua primeira aplicação no ano de 2008. Agora, o material didático do projeto 
sai numa versão revisada e atualizada, inclusive com a participação de muitos 
dos professores e professoras que, em 2008, se envolveram com a execução 
do mesmo em sala de aula.  Nesta nova versão, será desenvolvido em seis 
semanas a mais do que foi no ano de 2008, chegando a ocupar 45% da carga 
horária anual do 1º ano do Ensino Médio. Nos quatro meses e meio de execução 
do projeto, todas as disciplinas terão como foco a consolidação da competência 
leitora através do uso de material estruturado, organizado no Caderno da aluna 
e do aluno e neste Caderno da professora e do professor. 

O Primeiro, Aprender!, portanto, é uma ação coordenada de maneira unitária que 
visa posicionar favoravelmente, em termos de competências e habilidades, os 
alunos do 1º ano para cursarem com sucesso o Ensino Médio. O material didático 
do projeto está organizado para proporcionar aos alunos a transição dos atuais 
níveis de desempenho para outros que os aproximem daqueles esperados tendo 
por referência os descritores das matrizes do PISA, do SAEB e do SPAECE e 
que são requeridos para a aprendizagem efetiva dos conteúdos constitutivos das 
matrizes curriculares do Ensino Médio.

No centro desta ação de consolidação de competências e habilidades básicas está 
a formação de leitores, considerando que a leitura ocupa papel preponderante na 
vida humana, em especial no sistema escolar, que tem como um de seus principais 
objetivos ensinar conceitos por meio de práticas que requerem habilidades de 
leitura. Desta forma, o objetivo é desenvolver e consolidar conceitos, competências 
e habilidades das diversas disciplinas, considerados como necessários ao bom 
desempenho dos estudantes ao longo do ensino médio, focalizando as habilidades 
de compreensão de textos, raciocínio, articulação lógico-abstrata de conteúdos e 
resolução de problemas.

Considerando este objetivo, as aulas propostas no Caderno da aluna e do aluno, 
em qualquer das disciplinas tem o texto como unidade de ensino. A estruturação 
do material obedece metodologicamente um caminho didático que vai do mais 
simples ao mais complexo, tanto em termos de conteúdo e níveis de abstração 
lógico-analítica quanto de questões e atividades. O mais simples consiste no atual 
nível em que se encontra a maioria dos alunos que estão ingressando no 1º ano 
do Ensino Médio e o mais complexo no nível necessário ao curso do Ensino Médio 
conforme as exigências das matrizes curriculares de cada disciplina. 
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Para o planejamento e desenvolvimento do programa de ação foram constituídas 
equipes de professores por disciplina, sob a direção de um professor-coordenador. 
Essas equipes, com base nos descritores do PISA, do SAEB e do SPAECE, bem 
como nas matrizes curriculares atualmente estabelecidas para o Ensino Médio, 
defi niram conteúdos e etapas do desenvolvimento destes, a partir dos quais 
elaboraram os materiais de leitura e atividades a serem trabalhados em sala de 
aula. 

A atual versão do material didático do projeto contou com uma ampla participação 
das professoras e dos professores que, em 2008, se envolveram com a execução 
do mesmo. Esta participação se materializou na análise e avaliação do material 
em cada escola, em encontros regionais no âmbito de cada Coordenadoria 
Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE e da Superintendência 
das Escolas Estaduais de Fortaleza. Todo este processo teve sua culminância 
no Encontro Estadual de Avaliação do Primeiro, Aprender! em setembro de 2008 
com a participação de 400 professores.  Neste encontro foi escolhida uma equipe 
de 32 professoras e professores com representação de todas as disciplinas para 
contribuir com as equipes de autores na sistematização das revisões, atualização 
e ampliação do material didático do projeto.

No Caderno da aluna e do aluno, cada aula de qualquer das disciplinas é 
organizada a partir de um texto-base (um portador de leitura de diversas naturezas). 
Este consta de um amplo leque de tarefas com diferentes tipos de textos, incluindo 
não somente passagens em prosa, mas também vários tipos de documentos como 
listas, formulários, gráfi cos e diagramas. 

Já este Caderno da professora e do professor se compõe de orientações 
didático-metodológicas gerais e específi cas, apresentando os objetivos do 
programa em cada disciplina, bem como em cada aula. Além disso, para cada 
aula são apresentadas as habilidades de leitura e/ou raciocínio lógico a serem 
consolidadas; as habilidades específi cas do campo de estudo/disciplina a serem 
desenvolvidas; procedimentos para a condução da aula; e explicação de cada 
questão/atividade – incluindo objetivo, conhecimentos/conteúdos envolvidos e 
resposta com notas explicativas.

Mais uma vez, é com vocês professoras e professores! Sua competência, disposição 
e criatividade serão determinantes para o fortalecimento da aprendizagem dos 
alunos, medida de sucesso deste projeto. 

A Coordenação Geral





Língua 
Portuguesa 
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Prezada professora, prezado professor,

Aqui está o Bloco 2 com as aulas de Língua Portuguesa do nosso projeto 
“Primeiro, aprender!”, mantendo aquele espírito de que a leitura é valioso instrumento 
para as outras aprendizagens. Relembramos, portanto, nosso lema: “ler bem para 
aprender pra valer”. Vamos explorar diversos tipos de textos com o objetivo de propiciar 
o desenvolvimento das competências que permitem ao aluno compreender o que 
lê. À medida que você discrimina bem estas competências nas questões propostas, 
você pode conhecer melhor cada um de seus alunos, identifi car as fragilidades que 
precisam ser superadas e fazer intervenções necessárias. Além disso, sabemos que o 
seu empenho e a sua experiência são essenciais para alcançar um desafi o permanente 
para todo professor: estimular o gosto e o prazer de ler.

Gostaríamos de acrescentar uma pequena novidade no Bloco 2. Como há cinco 
aulas semanais em Língua Portuguesa, o material foi formatado em pequenos blocos 
de cinco aulas, sendo duas geminadas e uma “solitária”, ou seja, duas, duas e uma. O 
objetivo é facilitar a distribuição das mesmas em sua semana de trabalho. Se você tem 
cinco aulas semanais, haverá sempre uma “solitária” em seu horário; nossa sugestão 
é que nesta aula você desenvolva as atividades dimensionadas para uma aula só, que 
são as aulas 25, 30, 35 e 40. Repare que a “solitária” tem sempre um caráter mais 
lúdico, mais leve, como um “descanso” entre as aulas geminadas, que exigem mais.

 Um bom trabalho e um grande abraço.

 Os autores.



18 Língua Portuguesa

Aulas 61 e 62 - Frases de pára-choques de caminhões

Cara professora, caro professor,

 Os objetivos maiores desta aula é levar o aluno 
compreender o processo de criação das frases de pára-
choque de caminhão, que constituem uma cultura bem 
específi ca no nosso país e, acima de tudo, discutir sua 
ideologia, seu machismo, seus preconceitos. Além de 
levar os alunos a entenderem as frases, talvez o mais 
importante seja que nós professores contribuamos 
para que nossos alunos percebam que às vezes, numa 
linguagem bem-humorada, divertida e curiosa, podemos 
ter uma ideologia sexista, preconceituosa, e às vezes 
perversa, como a que justifi ca o assassinato (“Eu só 
faço os furos, quem mata é Deus”). Lembramos que o 
saber predominante nesses tipo de frase é masculino, pelo fato de que a maioria dos 
motoristas de caminhão são homens. 
 Sua função aqui é conduzir as atividades, de modo que os alunos se expressem, 
sem interdição. É evidente que falas preconceituosas surgirão, e nesse caso, o papel 
do professor é mostrar ao aluno ou aluna, e aos colegas, como se constrói aquele 
pensamento preconceituoso. Todos nós temos preconceitos, não há nada de errado 
nisso, mas é preciso que saibamos refl etir sobre eles, para tomarmos posições e, 
inclusive, até mudarmos nossas posições.

A mulher foi feita da costela, imagine se fosse do fi lé. 1. 
A esperança e a sogra são as últimas que morrem. 2. 
A mulher que se vende vale menos do que recebe! 3. 
A noite não é uma criança. A noite faz uma criança! 4. 
À noite, todas as pardas são gatas. 5. 
A União faz açúcar. 6. 
A vida tem a cor que tu pintas. 7. 
Alegria de poste é estar no mato sem cachorro. 8. 
Amo minha sogra, que Deus a tenha, amém. 9. 
Aqui jaz a minha sogra: descanso em paz! 10. 
As mulheres perdidas são as mais procuradas. 11. 
As nuvens são como chefes... quando desaparecem, o dia fi ca lindo!  12. 
Baixinho só anda em trajes menores.  13. 
Cana na roça dá pinga. Pinga na cidade dá cana.  14. 
Carteiro feliz é aquele que gosta de sê-lo! 15. 
Dente e chifre só doem quando nascem. 16. 
Deus fez a mãe e o Diabo inventou a sogra 17. 
Discurso é igual vestido de mulher, quanto mais curto melhor. 18. 
Dívida pra mim é sagrada. Deus lhe pague. 19. 
Duas palavras que abrem muitas portas: Puxe e Empurre. 20. 
É fazendo merda que se aduba a vida! 21. 
É velho, feio, lento, bebe, saiu de linha, mas está pago! 22. 
Eduque as crianças e não será preciso punir os homens. 23. 



19Língua Portuguesa

Em casa onde mulher manda, até o galo canta fi no. 24. 
Em poço que tem piranha, macaco toma água de canudinho. 25. 
Enquanto não encontro a mulher certa... me divirto com as erradas. 26. 
Entregador de pizza e ginecologista só sentem o cheiro, não podem comer! 27. 
Estatística é igual a biquíni, mostra tudo, mas esconde o essencial. 28. 
Eu só faço os furos, quem mata é Deus. 29. 
Feliz foi Adão. Não teve sogra nem caminhão. 30. 
Ladrão que rouba ladrão vive no Distrito Federal.  31. 
Malandra é a pulga que espera a comida na cama. 32. 
Marido e menstruação: quando chega incomoda, quando atrasa preocupa. 33. 
Mil cairão á sua direita e mil cairão á sua esquerda... abaixe o braço porco! 34. 
Minha sogra caiu do céu... Quebrou a vassoura!!! 35. 
Minha vida é um livro aberto, só que na página errada. 36. 
Mulher da vida é como moeda: ou é cara ou é coroa. 37. 
Mulher é como índio, quando se pinta quer guerra. 38. 
Mulher é como pernilongo, só sossega com um tapa. 39. 
Mulher é como relógio, depois do primeiro defeito, nunca mais anda direito. 40. 
Mulher é que nem lençol: da cama para o tanque e do tanque para a cama. 41. 
Mulher pequena é o ideal, dos males o menor. 42. 
Na Bahia a pressa é inimiga da refeição.  43. 
Na subida Deus me ajuda, na descida Deus me acuda. 44. 
Na subida paciência, na descida dá licença. 45. 
Na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. 46. 
Não faça na vida pública aquilo que você faz na privada. 47. 
Não leve a vida tão a sério, afi nal você não sairá vivo dela.48. 
Não roube, o governo detesta concorrência. 49. 
Não sou dono do mundo, mas sou fi lho do dono.50. 
O dinheiro não é tudo na vida, nem o sufi ciente. 51. 
O duro não é carregar o peso do chifre, o duro é sustentar a vaca. 52. 
O hoje está sempre espremido entre o ontem e o amanhã. 53. 
O melhor movimento feminista continua sendo o dos quadris. 54. 
Olhe para todas as mulheres, mas conserve a sua direita! 55. 
Onde quer que você esteja, você sempre estará lá! 56. 
Os fi lósofos têm um problema para cada solução.(57. 
Para quem está afundando, jacaré é tronco. 58. 
Parem o mundo que eu quero descer! 59. 
Prefi ro ser julgado por sete, que carregado por seis. 60. 
A primeira missa no Brasil foi o maior programa de índio. 61. 
Quando homem valer dinheiro, baixinho vira troco. 62. 
Quando Lampião era vivo ninguém cantava Maria Bonita. 63. 
Quem ri por último ou é surdo ou retardado.  64. 
Se a morte for um descanso, prefi ro viver cansado. 65. 
Se não puder ajudar, atrapalhe, afi nal o importante é participar. 66. 
Comer demais prejudica a memória e outra coisa que não lembro mais. 67. 
Sogra devia ter só dois dentes, um pra doer e outro pra morder a língua. 68. 
Toino, capocovolto. 69. 
Vinho, ouro e amigo, o melhor sempre é o mais antigo. 70. 

(Fonte: http://www.guialog.com.br/para-choque.htm)
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1. As frases que envolvem sogra são as de número 1, 9, 10, 17, 30, 35, 68. Nenhuma 
delas tem um conceito positivo sobre as sogras.

2. As frases que contêm conselhos costumam ser mais sérias, mais fi losófi cas, como 
as de número 7, 23 e 70.

3. Na frase “À noite, todas as pardas são gatas”, há um preconceito de cor, com a inversão 
do famoso provérbio “À noite, todos os gatos são pardos”. O provérbio original aponta 
para a idéia de que à noite todas as coisas são parecidas, é difícil distinguir detalhes. 
Na frase do pára-choque, a palavra “gatas” refere-se a “mulheres bonitas”. A palavra 
“pardas” refere-se a “mulheres de cor”. Aí está o preconceito: as mulheres mestiças, 
no princípio discriminatório, são mais feias do que as brancas. Abre-se uma concessão 
para essas mulheres à noite, quando elas acabam de certa forma se equiparando às 
brancas. Além de preconceituosa, a frase é também machista: o seu enunciador sugere 
que à noite ele conquista qualquer mulher.

4. Preconceito em relação às mulheres que se entregam aos homens (mulheres da 
vida, perdidas, erradas) 3, 11, 26, 37, 40. Preconceito nas relações entre os homens e 
as mulheres (os homens podem fazer o que querem, as mulheres têm que permanecer 
“puras”): 40, 55

5. 
5.1. Geralmente o casamento é visto como uma “prisão” pelo homem, que deve 
tentar desfrutar de sua liberdade fora de casa, com outras mulheres. A sua “esposa”, 
entretanto, deve permanecer pura e resguardada, à espera do marido, sofrendo por sua 
ausência.

5.2. Quanto ao adultério, ele é prerrogativa exclusiva dos homens, que pode cobiçar 
qualquer mulher; a sua, entretanto não pode se expor a outros homens.

5.3. O sexo no casamento e fora dele. Todas as mulheres podem ser cobiçadas, o sexo 
fora do casamento é mais emocionante, sexo com a própria mulher é rotina.

5.4. As mulheres que normalmente exercem atração sobre os homens são as “outras”, 
as “erradas”, “perdidas”. A esposa nunca aparece na relação das mulheres desejadas.

6. Outros assuntos e temas: trocadilho puro e simples (6); refl exão sobre a maneira de 
encarar a vida (7); deformações de provérbios e frases feitas (8, 10, 19, 61); relações 
patrão-empregado (12); ridicularização de pessoas de baixa estatura (13); alcoolismo 
(14); jogo de palavras (20); referências ao caminhão (22, 30, 44, 45); políticos e 
funcionários públicos (31, 47, 49); a preguiça do baiano (43); dinheiro (51, 62); vida, em 
geral 57, 58, 59, 60, 70.

7. Sugestões de algumas frases. Pode haver outras, e às vezes a mesma se enquadra 
em mais de uma categoria.
7.1. Uso de antíteses: 1, 11, 26.
7.2. Deformação de frases conhecidas: 6, 19, 36, 42, 43, 47.
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7.3. Associações inesperadas ou absurdas: 2, 11, 27, 33, 47.

8. Algumas sugestões:
Cachorro mordido por cobra tem medo de lingüiça. 
Dinheiro que te é suado e que de ti é roubado não te dói no bolso, te dói na alma! 
Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil! 
O que se leva dessa vida é a vida que a gente leva. 
Papai Noel não tem fi lho por que o saco é de brinquedo.  
Para que tanta pressa se o que te espera é a morte.  
Se trabalhar fosse bom ninguém pagava para a gente.
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Aulas 63 e 64 - Frases

A frase como um gênero a ser estudado!

Um gênero textual oral que explora fatos diversos..

CARACTERÍSTICAS: 
Normalmente, a frase apresenta ponto de vista do seu autor sobre algum tema, algum 
assunto As frases estudadas apresentam o ponto de vista de pessoas com papel 
importante na sociedade.  Essa particularidade é relevante para a compreensão das 
frases. 

Atenção:
Durante essas aulas, chame a atenção dos alunos para o suporte (onde estavam 
publicadas as frases?), problematize a situação de produção (quem falou, onde, 
em que situação e qual a posição quanto ao tema?). É fundamental para os alunos 
compreenderem que exercemos papéis diversos e que em função disso o que dizemos 
tem signifi cado ou não.

Trata-se de frases fortes, sobre temas polêmicos, que sinalizam pesquisas 
interdisciplinares. Fique, portanto, atento às possibilidades de ampliar o seu trabalho. 
Essa também é uma oportunidade de trabalhar conhecer o ponto de vista dos alunos 
sobre determinados temas polêmicos.

Objetivos
Discutir temas polêmicos e atualizados em sala de aula;• 
Rever a noção de texto;• 
Estudar o contexto de produção de texto e a sua contribuição para a • 
compreensão leitora;
Analisar pistas lingüísticas do texto e a sua contribuição para a leitura.• 

As aulas sinalizam para uma revisão em:
Estratégias de leitura;• 
Concordância verbal• 
Colocação pronominal.• 
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 Após a leitura das frases abaixo, pedimos então ao aluno que ele nos 
respondesse por que a preservação da Amazônia é uma preocupação sempre tão 
atualizada. Trata-se de uma questão aberta que possibilita ao aprendiz apresentar 
uma tese, mas também a possibilidade de defender o ponto de vista dele.

 Eis as frases:
a. “ Todo mundo chora quando se corta uma árvore na Amazônia. Agora, há 25 
milhões de pessoas que moram lá e têm de ter recursos para sobreviver, com práticas 
sustentáveis.”  (Carlos Minc, ministro do Meio Ambiente, anunciando a criação de um 
fundo privado para proteger a fl oresta. Veja 26 de março, 2008 p;44).

b.“O holocausto envergonha os alemães. Curvo-me diante de suas vítimas, de seus 
sobreviventes e daqueles que os ajudaram a sobreviver” 
(Ângela Merkel chanceler alemã. Em discurso no parlamento israelense, Veja 26 de 
março, 2008 p;44).

c. Países vencedores são os que operam bem na nova economia do conhecimento. 
Nessa nova economia, a riqueza mais preciosa são os cérebros bem lapidados. 
Lamentavelmente, jogamos no lixo essa matéria-prima. (Veja, 7 de maio 2008. Claudio 
de Moura Castro – Ponto de vista, p. 6)

 Diferentemente da primeira, a segunda questão é objetiva. Pedimos então para 
o aluno selecionar a alternativa correta.  A letras a está incorreta porque nada justifi ca 
uma próclise. E como se trata da fala de um Ministro, a utilização passa a ferir a norma 
gramatical. A letra b está incorreta porque o termo agora no texto tem uma função de 
partícula adversativa e não de partícula temporal. A letra c está correta porque o verbo 
moram remete ao sujeito 25 milhões de pessoas, substituído pelo pronome que. A letra 
d está incorreta porque o autor utiliza a palavra lá para contrapor a palavra aqui.

 Quando questionamos: você acha que essas frases têm uma repercussão para 
o leitor? Queríamos introduzir a cultura da pesquisa em sala de aula. Para responder 
a essa questão, proporcione ao seu aluno uma conversa com demais professores e 
considere o papel que cada produtor das frases acima exerce.

 A quarta questão também é aberta. Nesse momento, faça o levantamento dos 
elementos que constituem o contexto de produção (as pessoas envolvidas, o espaço, o 
tempo)

 A quinta questão traz em evidência acontecimentos importantes para a nossa 
história. Nesse momento, sugerimos um apoio do professor de história e de geografi a.

 Na sexta questão, temos a análise do uso de os na segunda frase. Fique atento 
para o fato de que na primeira utilização, ele aparece como artigo (relacionado ao 
substantivo alemães) e também como pronome, substituindo o nome sobreviventes.

 Na sétima questão pedimos ao aluno para escrever sobre (...) a riqueza mais 
preciosa são os cérebros bem lapidados. Lamentavelmente, jogamos no lixo essa 
matéria-prima. 
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 A oitava questão pede para o aluno explicar a concordância do verbo ser que, 
neste caso, é feita com o predicado e não com o sujeito em (...) a riqueza mais preciosa 
são os cérebros bem lapidados. Lamentavelmente, jogamos no lixo essa matéria-prima 
e para ele falar sobre os desdobramentos dessa concordância no plano do sentido da 
frase. 
 A última questão dessa aula leva à uma pesquisa sobre um dos interessantes 
temas trazidos. Oriente o seu aluno para a pesquisa que ele deve fazer e também sobre 
o gênero  - já estudado- artigo de opinião.

 Por fi m, sugerimos que o senhor procure fi lmes, livro e revistas sobre os temas 
tratados nessa aula para ampliar os conhecimentos dos alunos.
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Aula 65 - Expressões faciais

Prezado(a) Professor(a),

 Como você deve ter percebido, esta 
é uma atividade leve, mas que pode levar a 
refl exões importantes sobre a comunicação 
entre as pessoas. O clima da turma deve ser 
o mais descontraído possível, praticamente 
os alunos é que vão fazer tudo; a condução 
do professor, para que tudo saia com ordem 
e animação, é fundamental. Sua atuação 
deverá ser como a de um juiz de futebol: o 
melhor é aquele que aparece pouco.
 Inicialmente, divida a turma em 
quatro grupos. Depois peça a algum aluno 
ou aluna do grupo 1 que desenhe no quadro 
(ou peça com antecedência que alguém 
faça cartazes previamente) as fi gurinhas da 
série a. Peça que o grupo escolha quatro 
componentes para que cada um descreva 
uma das carinhas. Faça o mesmo com as 
séries b, c e d, e os grupos 2, 3 e 4.
 Para cada descrição feita, incentive os demais alunos da turma a discutirem a 
visão de cada apresentador, se concordam ou discordam com ele, ou se há mais traços a 
serem explorados na expressão analisada. Se houver discordâncias, aproveite-as para 
discutir como a divergência de leituras pode ser rica. É importante lembrar também que 
não há respostas “corretas”, que as várias possibilidades têm que ser consideradas.
 Lembre aos alunos que esta é uma aula de leitura, e que os rostos desenhados 
é que são os textos. Lembremos que as expressões faciais dizem muito sobre o 
sentimento de quem as exibe, mas muitas vezes esse “texto” estampado no rosto pode 
admitir interpretações variadas, que estão relacionadas à vida pessoal de cada um, a 
suas experiências de vida, ao meio onde vive.
 Se houver tempo ao fi nal da aula, peça a alguns alunos que apresentem suas 
próprias expressões faciais “ao vivo” e incentive a turma lê-las (cansaço, resignação, 
nojo, raiva etc.).

Referência: 
BUSTILLOS, Graciela e VARGAS, Laura. Técnica participativas para la educación 
popular. v. 1. Guadalajara: Instituto Mexicano para El Desarrollo Comunitario, 1990.
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Aulas 66 e 67 - Texto Didático

Caro(a) Professor(a),

A partir da leitura do texto “Para uma alimentação sau-
dável”, os alunos podem inferir que o texto didático tem o 
propósito de difundir conhecimentos, portanto, predominam 
as informações científi cas que irão ampliar os conhecimen-
tos do leitor sobre um determinado assunto, no caso do tex-
to em estudo, de que forma uma alimentação saudável pode 
contribuir para a prevenção de doenças crônicas. 

O texto didático é, sem dúvida, um dos gêneros textu-
ais mais solicitados na escola, pois os saberes das diversas 
áreas são transmitidos através desse texto. Para compreender um texto didático, princi-
palmente, os alunos necessitam ser orientados a reconhecer o signifi cado das palavras, 
a perceber a ordenação das informações e a inferir as premissas implícitas. Em relação 
à ordenação das informações, é imprescindível que o professor oriente a identifi cação 
das informações principais e secundárias de cada parágrafo e explicite as estratégias 
de progressão temática utilizada pelo locutor (escritor). Como a complexidade sintática 
é uma característica do texto didático, é fundamental a intervenção do professor na 
discussão sobre as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos, bem como, a 
identifi cação dos referentes ao longo do texto.

Objetivos
 Com esta atividade, espera-se que os alunos

desenvolvam competências, habilidades e estratégias lingüístico-textual- 1. 
discursivas para a compreensão de textos didáticos;
percebam que os textos didáticos são produzidos com o propósito de transmitir 2. 
conhecimentos, portanto, predominam as informações científi cas.
percebam que as idéias de cada parágrafo se organizam em torno de uma idéia 3. 
principal (ou tópico discursivo).
possam refl etir sobre as implicações de seus hábitos alimentares para a prevenção 4. 
de doenças crônicas.
refl itam sobre temas da atualidade que estão diretamente relacionados às suas 5. 
experiências individuais e coletivas.

Respostas e comentários das questões

1. O texto mostra que há uma contradição entre o conceito de alimentação saudável 
e o que as pessoas pensam e praticam em relação a esse conceito. As estatísticas 
apresentadas no texto mostram que as pessoas pensam que se alimentam bem 
e de forma saudável, o que, muitas vezes, não corresponde aos requisitos de uma 
alimentação saudável. 
Ver o trecho do 1º parágrafo: “... existe ainda muita confusão em grande parte das 
pessoas sobre em que consiste comer bem, ou a idéia geral de quais requisitos cumprir 
para uma boa alimentação, o que muitas vezes não é verdade.”
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2. De acordo com o texto, a função de uma alimentação saudável é reduzir o risco de 
uma pessoa desenvolver doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, 
câncer e osteoporose. 

3. Os fatores que contribuem para uma alimentação inadequada estão relacionados 
ao estilo de vida moderna. Intervalos curtos para as refeições acabam determinando 
hábitos alimentares inadequados, como, por exemplo, as refeições rápidas (ou fast-
food) e o consumo de suplementos nutricionais.

4. Como exemplos o texto cita os benefícios de uma boa nutrição: fornecer ao organismo 
nutrientes para produzir ou reparar tecidos, manter o sistema imunológico saudável e 
permitir ao corpo executar tarefas diárias com facilidade.

5. Resposta correta: item b

6. Resposta correta: item b 

7. I. 1º parágrafo
II. 2º parágrafo
III. 3º parágrafo
IV. 4º parágrafo

 
(II) informa que uma boa nutrição é responsável pelo bom funcionamento de nosso 
organismo.
(IV) afi rma que uma dieta saudável minimiza o risco de doenças crônicas.
(I) defende que uma alimentação saudável garante a saúde, mas há muita confusão a 
esse respeito.  
(III) comprova, através de pesquisas, que há uma relação direta entre o que comemos 
e como nos sentimos.

8. Resposta correta: item d

9.a. Palavras que se repetem: alimentação, saudável, comida, doenças, hábitos 
alimentares, comer, corpo 
9.b. O(a) professor(a) pode chamar atenção para a função da repetição dessas palavras, 
principalmente da palavra alimentação, que tem o propósito de manter e retomar o 
tópico discursivo. Essas palavras se referem ao tema do texto; são palavras-chave em 
torno das quais o tópico discursivo se desenvolve.
9.c. Uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas é a garantia para a 
prevenção de muitas doenças crônicas.     

Referências bibliográfi cas

1. Sobre a função da repetição nos textos orais e escritos ler o capítulo “Recursos da Repetição” de 
Antunes, I. In:  Lutar com Palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

2. Sobre tópico sentencial e discursivo ler o capítulo “Tópico” de Fulgêncio, L. e Liberato, Y. In: Como 
facilitar a leitura. São Paulo: Contexto, 2004.
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Aulas 68 e 69 - Poema semiótico

Estimado(a) Professor(a),

 Gostaríamos desde já comentar sobre o que se espera 
de sua postura em relação aos poemas. Não se preocupe 
em encontrar as respostas “certas” para eles. Lembre-se de 
que eles são textos literários, por mais estranhos que lhe 
possam parecer, e que apresentam possibilidades variadas 
de interpretação. Não se sinta, portanto, inseguro se você 
não “sabe” com certeza a resposta, e nem tente “corrigir” as 
respostas dos alunos. Deixe que eles viajem nas possibilidades 
dos poemas, e quando você não concordar com algo que eles 
disserem, procure manifestar sua divergência com perguntas, 
para abrir possibilidades, ao invés de fechá-las. Você sabe que sua atitude diante dos 
poemas vai determinar em muito a recepção deles por parte dos alunos.
 Seria interessante você fazer inicialmente uma pequena exposição sobre o que 
vem a ser o poema semiótico. Usamos essa expressão para designar genericamente 
um tipo de poesia que surgiu a partir da poesia concreta (1957), com Haroldo e Augusto 
de Campos, Décio Pignatari, Ferreira Gullar e outros.Desde então, as propostas se 
desdobraram em neoconcretismo, poema-processo, neobarroco, popcretos etc. 
Não cabe aqui detalhar os traços de cada uma dessas tendências, mas apodemos 
englobá-las todas sob o nome de poesia semiótica, cuja são a desmontagem do verso 
tradicional, a introdução de novos códigos simbólicos (desenhos, sinais gráfi cos, ícones, 
símbolos) combinados a palavras, além de um aproveitamento diferente do espaço da 
página.
 Após a pequena exposição teórica, leia junto com a turma o primeiro poema, e 
tente fazer com que eles extraiam o máximo possível de informações e impressões do 
texto. 
 Em seguida (sugestão de procedimento), divida a turma em cinco grupos, e 
peça que cada grupo prepare um dos poemas propostos. Finalmente, promova uma 
discussão em plenário.

Respostas e comentários das questões

1. O fato, por exemplo, de se utilizar a língua inglesa, pode conduzir à idéia de 
universalidade, a referência ao mito cristão de Adão e Eva pode sugerir o caráter 
sagrado da união, o enredamento das letras h e e pelo S, ao mesmo em que indica o 
envolvimento amoroso, confere a ele um caráter pecaminoso, o fruto do pecado, já que 
a serpente está presente na relação... Enfi m, muitas são as possibilidades.

2. Pela chave lógica, a interpretação desse texto é mais óbvia. Os “eus” e os “vocês”, 
que inicialmente são muitos, vão se reduzindo a dois, em sua reciprocidade, até que 
o “você” vai penetrando pelo “eu”, sugerindo inclusive uma relação erótica, até que 
fi nalmente eles se fundem, tornando-se um só ser, feito de “você” e “eu”.

3. A homenagem ao banqueiro é meio sarcástica. A vida dele é um negócio, representado 
pelo verbo negociar na primeira pessoa, o egoísmo, a exaltação do “eu”, que se confi rma 
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no fragmento “ego” (algo centrado na primeira pessoa). Em seguida, o “ocio” sugere 
evidentemente “ócio”, remetendo à idéia de que um banqueiro é alguém que se aproveita 
dos outros para gozar a vida, o que se constata no fragmento “cio”, que certamente nos 
leva a pensar em gozo, instinto, prazer sensorial irreprimível. Finalmente, o “o” sugere 
um zero, dando a entender que um banqueiro é um zero social, porque só suga a 
riqueza dos outros, sem proporcionar nada. Bem, essas são algumas possibilidades de 
leitura. Pode, entretanto, haver várias outras...

4. Basicamente, temos aí o homem com fome inserido no mundo. A fome aumenta 
gradativamente, até que ela chega a fi car maior do que o homem e depois maior do que 
o próprio mundo. Temos aí então a morte.

5. Inicialmente, macho e fêmea divergem, até que em determinado momento eles se 
miram, aproximam-se, misturam-se, interpenetram-se, um se torna o negativo do outro, 
mas parece que não há exatamente um fi nal feliz, e tudo recomeça de novo.

6. O poema todo é feito de preposições, das quais normalmente se diz que não têm 
valor signifi cativo, nocional. O poeta faz um jogo de palavras entre preposições e 
oposições, criando o neologismo “preoposições”. Se houver tempo, peça aos alunos 
que comentem cada uma das preposições utilizadas, ou algumas delas. Repare que 
elas vão sendo riscadas, uma a uma, até que a que sobra é uma preposição que indica 
oposição, ou seja, uma “preoposição”. Há ainda a idéia de que uma “preoposição” é 
uma oposição prévia, que pode levar à idéia de preconceito, pode-se levantar a idéia 
de que palavrinhas tão pouco prestigiadas estabeleçam nossos impedimentos. Você 
pode explorar ainda a utilidade desse tipo de palavra no discurso tradicional... Enfi m, 
são infi nitas as possibilidades.

Referências bibliográfi cas:

1 - GERKEN, Vilma de Souza. Português. Literatura. Belo Horizonte: Sistema Pitágoras, 1983, p. 13.
2 - ALETRIA – Revista de estudos de literatura. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 1999, p. 55.
3 - CAMPOS, Augusto de. Não poemas. São Paulo: Perspectiva, 2003. pp.42-43)
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Aulas 70 e 71 - Canção 

A canção pode ser defi nida como um gênero híbrido por ser o resultado de diferentes 
linguagens e se concretizar através da materialidade verbal e melódica, no dizer de 
Barros (2003).

Seqüência Discursiva: A seqüência narrativa e a dialogal mesclam-se na composição 
da letra de “Saudosa Maloca”. Embora a narração predomine ao longo do texto, pois, 
nessa elegia, um eu-lírico chora a perda, não só de um teto, mas de um abrigo em que 
fi caram soterradas recordações que representavam parte da vida, o início da canção 
traduz um dos eixos da seqüência dialogal, nos versos das linhas (1) e (7), sinalizando 
uma conversa entre o eu-lírico e seu interlocutor.
 
Objetivos:
- analisar uma canção clássica da música popular brasileira, para ampliar o conheci-
mento de mundo dos alunos.
-  apresentar aos alunos a noção de socioleto, através da análise do sentido e da escrita 
das palavras que marcam a condição social do protagonista..
 - compreender a interface verbal do gênero canção, ao refl etir sobre os aspectos prag-
máticos, textuais e lingüísticos que  defi nem o texto em análise.

Conteúdo:
a) Conteúdo temático: sentimentos de abandono, tristeza e saudade gerados pela ex-
pulsão de três amigos que habitavam uma casa abandonada em um bairro paulistano. 
A identifi cação da cidade será possível através da análise da variação dialetal usada 
pelo eu-lírico, ao narrar o momento da demolição.    
b) Conteúdo textual / lingüístico: diferença entre canção e poema; variações lingüísti-
cas; predominância da seqüência narrativa, percebida pelo jogo verbal usado por um 
dos protagonistas ao narrar a demolição: o presente atemporal ancora a intenção co-
municativa do eu-lírico quando ele usa ora o pretérito perfeito, ora o imperfeito, para 
narrar suas desventuras, além de dar conta dos eventos que caracterizam a narração, 
como a apresentação do cenário, o confl ito e o desfecho da história. 
 
 Respostas das Questões: 

1. Resposta esperada: d - saudade de uma moradia que traz lembranças.

                                                                        A justifi cativa para essa resposta pode girar em torno do sentimento que o eu-lírico sen-
te em relação ao lugar que lhe servia de abrigo. Maloca, no Houaiss (2004), é defi nida, 
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em uma de suas acepções, como “uma casa muito pobre e rústica; choupana, barra-
cão”. Na canção, no entanto, o local é exaltado como um lugar onde os três amigos se 
abrigavam, passando a idéia de aconchego. Essa sensação de abrigo resulta na sau-
dade e no sentimento de perda exposto na letra da canção.   
         
2. Resposta esperada: c - adotaram um determinado edifício como residência.

Ao justifi car alternativa, o aluno deverá considerar os versos “Foi aqui seu moço / Que eu, 
Mato Grosso e o Joca / Construimos nossa maloca”, para confi rmar o fato de que os perso-
nagens, em torno de quem gira, o fato escolheream o palacete abandonado como moradia.   

3. Resposta esperada: a - “Saudosa Maloca, maloca querida”.

A justifi cativa dessa resposta deve estar pautada no sentimento da perda de um espaço 
que simbolizava a vida dos personagens. A sensação de desamparo e os laços afetivos 
que o grupo estabeleceu com o lugar se refl etem no verso “saudosa maloca, maloca 
querida”.

4.Resposta esperada: b - solidariedade entre eles.

Esta opção se justifi ca pela análise dos versos (14), (15), (24) e (26). Durante a demoli-
ção, um personagem deu apoio ao outro, uma vez que todos compartilhavam a mesma 
perda.

5. Resposta esperada: a – clandestinidade. 

Esta opção se justifi ca pelo que está pressuposto nos versos “Mas um dia / nóis nem 
pode se alembrá / vei os homi cas ferramenta / o dono mando derrubá”.   

6. A forma como está escrito o texto representa:

a. A forma como o texto está escrito representa a classe social dos personagens que 
são economicamente e socialmente excluídos, refl etindo a situação dos indivíduos que 
não têm um teto e se apropriam de casas abandonadas, até que os proprietários tomem 
conhecimento da situação.

b.Os pares grifados seriam assim substituídos:
- arto = alto 
- veia = velha
- cas – com as
- taúba – tábua
- homi – homens

c.Vale ressaltar, junto aos alunos que as palavras grifadas representam uma manifes-
tação dialetal de uma grande parte da população, constituindo-se em um socioleto, ou 
seja, representa o modo de falar de uma determinada classe social. O professor pode-
rá levantar com os alunos outras formas de manifestação da língua entre os alunos e 
oportunizar a análise da língua em suas diferentes modalidades e variações, sem, no 
entanto, excluir seus usuários. 
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d. No texto, outras palavras poderiam ser trabalhadas, tais como a escrita dos ver-
bos terminados em “r” que é suprimido em todas as ocorrências do infi nitivo no texto. 
Será interessante que os alunos compreendam o “r” fi nal como marca do infi nitivo e 
atentem, também, para a ocorrência do  “r” fi nal no fi nal da sílaba, como marca de 
sílaba tônica. 
 
7. Ao serem despejados, os moradores se conformaram com a situação, acredi-
tando na interferência divina para a solução do problema e passaram a dormir na 
“grama do jardim”.

8. a. “Deus dá o frio conforme o cobertô”: os personagens acreditam na proteção 
divina e compreenderam a situação como uma provação que eles teriam condições 
de enfrentar.

8.b. “E hoje nós pega paia nas grama do jardim”: após perderem seu abrigo, os per-
sonagens dormem ao relento, nas praças e jardins da cidade.

9.  A mensagem do texto interessaria, de forma mais imediata, aos amantes de can-
ções que retomam os problemas sociais pela crítica viva na voz dos protagonistas 
da história e ,de modo mais amplo, ao público em geral, que aprecia a criatividade 
que permeia a música brasileira.

10.a. Para atingir o propósito comunicativo, o autor valeu-se, predominantemente, 
da seqüência narrativa. Nas palavras de Bronckart (1999), essa seqüência se ca-
racteriza “por um estado de equilíbrio que é substituído por um estado de tensão, 
desencadeando, a partir desse momento, uma transformação que tende a um novo 
estado de equilíbrio”, embora a interação com outro interlocutor, através dos versos 
“foi ai, seu moço” deixe marcas da seqüência dialogal no texto. 

10.b. As características da seqüência narrativa presentes no texto se concretizam 
com a apresentação do fato e dos personagens, a descrição do confl ito e o desfecho 
da história com a conformação dos indivíduos envolvidos no acontecimento.

Leitura recomendada ao professor:
BRONCKART, J, P. Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sócio-discur-
sivo.  São Paulo:EDUC, 2ª edição. 
A obra está parcialmente disponível no site books.google.com.br/books/isbn=8528301818.
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Aulas 72 e 73 - Relato pessoal 

O gênero Relato Pessoal é escrito no pretérito, na primeira 
pessoa e tem a predominância de narração e descrição. A 
característica maior é que o autor do texto relata partes de 
sua vida. Esse gênero se aproxima do diário e do memorial. 
Próximo de uma comunicação presencial, pelo tom dado 
ao discurso, o relato pode contar com um leitor presencial. 
É bastante solicitado em concursos ultimamente.

Objetivos
Abrir um espaço de comunicação mais signifi cativa com a turma;• 
Apresentar o Relato Pessoal como alternativa para ensinar a produção escrita • 
dos alunos;
Estudar a composição do gênero relato Pessoal;• 
 Analisar os elementos temporais responsáveis pela construção da narrativa;• 
Trazer para a sala de aula temas polêmico e discutidos pelos alunos. • 

  O relato de vida ultimamente vem sendo bastante estudado porque já vem sendo 
muito utilizado em sala de aula e bem aceito pelos alunos que escrevem sobre o que já 
conhecem, o que lhes é familiar. O resultado é que esse gênero em sala de aula vem 
rompendo a nossa crença de que o aluno não gosta de escrever, não gosta de ler. 

 No início das aulas, faze mos inferências sobre o título dado por Adriana Dias 
Lopes -As alucinantes noites dos camicases. Pedimos então aos alunos para fazerem 
as hipóteses a partir do título do texto. Esse momento é preciso para motivar o leitor, 
para preparar o cérebro para a leitura, para acionar os conhecimentos anteriormente 
adquiridos em situações sociais de interação.

 Em seguida, pedimos-lhes que façam a leitura. Nesse momento da aula de 
leitura, é importante que o texto seja lido em voz alta ou em silêncio (como preferir). No 
entanto. é necessário fi carmos atento para não pedirmos ao mesmo aluno para ler e 
para interpretar o texto. 

As alucinantes noites dos camicases

 “ Sempre soube da importância da camisinha. Minha mãe insistia para que eu nunca 
saísse de casa sem ela. Certa vez, na escola, uma professora demonstrou como usar 
o preservativo. Achei patético. Aquilo não era para mim. No fundo, achava que AIDS 
era coisa de gay. Aos 16 anos, no início da minha vida sexual, eu até usava camisinha, 
com medo de engravidar as meninas. Depois, desencanei por causa da bebida. Sob 
o efeito da cerveja e do uísque, ai é que a camisinha não saia mesmo do meu bolso. 
Meus amigos também agem assim. Há três semanas eu descobri que tenho o vírus 
HIV. É obvio que eu tomei um susto. Mas agora estou mais tranqüilo. Daqui a uns dias 
vou  começar a tomar o coquetel contra a AIDS. Sei que terei uma vida normal (A.K, 
21 anos)   Veja, 1 de outubro de 2008, p.96/97  
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 A primeira questão é composta de quatro pontos. Pedimos que após o 
confrontamento das hipóteses, partimos para o estudo da compreensão do texto a partir 
da leitura feita. Problematizamos uma ambigüidade do início do texto e pedimos para 
o aluno desfazê-la. Neste caso, ele precisa explicar que o pronome ela da maneira em 
que está utilizado cria uma ambigüidade porque anteriormente dois referentes femininos 
(camisinha e mamãe) estão no texto.

 Continuando no mesmo campo semântico, na questão seguinte, pedimos que o 
aluno explicasse de maneira o referente camisinha é retomado no relato do jovem (ela, 
preservativo, aquilo) Essa questão completa a compreensão da anterior e permite que 
sejam trabalhados elementos de referenciação.

 Ainda nessa questão, pedimos para o leitor localizar no texto a mudança ocorrida 
no foco do tema (que antes era camisinha e depois passou a ser o HIV). A relação 
estabelecida é de causa conseqüência. 

 A segunda questão é objetiva. O aluno deve assinalar a alternativa correta (a 
alternativa d). Neste caso, o professor deverá mostrá-lo porque as demais alternativas 
estão incorretas. A alternativa a está incorreta porque em nenhum momento o jovem 
afi rma que passou a utilizar freqüentemente a camisinha. A alternativa b está incorreta 
porque ele ignorava as orientações dadas pela professora. A alternativa c está incorreta 
porque a relação estabelecida entre a vida dele e a dos amigos é quanto ao uso da 
bebida e quanto às conseqüências dela. 

                                           
 Na terceira questão em Sob o efeito da cerveja e do uísque, ai é que a camisinha 

não saia mesmo do meu bolso. Nesse caso, ele quis dizer que esquecia mesmo de usar 
a camisinha. 

 A quarta questão mostra que o relator denuncia os amigos quando diz que quando 
bebiam não usavam a camisinha, tornando mais possível as parceiras contraírem o 
vírus do HIV. 

 A quinta e a sexta questões tratam do tempo verbal dão relato.  E esperado 
que o professor faça a diferença entre uma ação acabada e uma ação continuada. 
A diferença proporcionada por esses tempos verbais pode contribuir na resolução de 
problemas que envolvem, por exemplo, assalto, roubo, concurso, qualquer situação 
quando relacionamos o tempo às ações. 

 A sétima resposta é pessoal. Quando pedimos que o aluno situasse o problema 
dentro do seu universo, além de trabalhar a autonomia, também queremos mostrar 
que a vida dele não termina nem começa na sala de aula. Ela é um espaço dentre os 
demais. 

 Na oitava questão, na volta ao texto o leitor deverá constatar as palavras em 
negrito. Deve observar que elas organizam o espaço temporal da narrativa. É importante 
que o professor mostre a construção desse espaço analisando cada elemento dentro 
do contexto. (sempre, certa vez, depois, há três semanas, agora, daqui a alguns 
dias).
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 A última questão incentiva o professor a fazer uma pesquisa sobre o tema tratado 
no relato. Mas também podemos pedir aos alunos para fazerem um relato de sua vida. 
Sugerimos que esse material seja parte de um livro organizado pelo professor. Para 
isso, é preciso também dialogar com o professor de biologia, de história e de geografi a 
sobre esse vírus. Os resultados da pesquisa poderia ser apresentado em uma atividade 
da escola, na rádio local, em jornais, etc além de também apresentar aos colegas.

 Na relação que segue, há nomes de autores, mas é importante ampliá-la. 
Diário de Anne Franck, • 
Viver para contar (Gabriel Garcia Márquez), • 
Um brasileiro chamado Garrinha  (Ruy Castro), • 
Meu país inventado (Isabel Allende).• 
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Aulas 74 e 75 - Crônica 

Gênero textual breve, de caráter subjetivo e que explora fatos do cotidiano. 

CARACTERÍSTICAS: 

No geral, a crônica é um texto curto, de meia coluna de jornal ou de página de 
revista. Imposta pela circunstância de a crônica publicar-se em jornal ou revista, a 
brevidade refl ete e, a um só tempo, determina as outras marcas da crônica. 

Na crônica estudada, o foco narrativo situa-se na primeira pessoa do singular; 
mesmo quando o “não-eu” avulta por encerrar um acontecimento de monta, o “eu” 
está presente de forma direta ou na transmissão do acontecimento, segundo a visão 
pessoal do autor, sendo marcada, pois, pela subjetividade.

Seqüência Discursiva: 

A seqüência narrativa está diluída na crônica, uma vez que o fato narrado serve como 
ponto de partida para o autor explicar sua adoração por pés, sejam eles o pé feminino 
ou as expressões que têm como suporte os diferentes sentidos da palavra “pé”. 

Objetivos:

- perceber o caráter subjetivo da crônica e reconhecer o objetivo comunicativo desse 
gênero textual.   
- orientar os alunos para as pistas que o contexto fornece em relação à compreensão 
do sentido das metáforas presentes no texto;
- exercitar uma experiência de leitura de uma crônica, reconhecendo-a como um gênero 
híbrido, ou seja, que pode ser produzida a partir da interseção de diferentes seqüências  
textuais, podendo predominar a seqüência narrativa, a descritiva, a argumentativa ou 
dialogal, em função do propósito comunicativo do texto;
- produzir resumo, a partir das idéias centrais de um texto.

Tipos de Questão: 
As questões subjetivas pretendem contribuir para que o aluno utilize o contexto em que 
as expressões com a palavra “pé” aparecem para descobrir o efeito de sentido que cada 
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uma das expressões traz ao texto. As questões objetivas pretendem contribuir para que 
o aprendiz elabore justifi cativas para suas respostas, utilizando o conhecimento prévio 
e as particularidades do gênero em estudo. 

Importante: 

            Caro professor, antes de indicar a leitura do texto a seus alunos, faça uma 
predição sobre o conteúdo do texto a partir do título. Anote as hipóteses no quadro e, 
após a leitura do primeiro parágrafo, identifi que junto com a turma qual foi a hipótese que 
mais se aproximou do que o autor chamou de “excitante extremidade”. Após a leitura 
do texto e, antes do exercício, peça que os alunos apontem outros temas que possam 
inspirar uma boa crônica. Isso vai facilitar a compreensão da fl uidez e da riqueza do 
gênero e permitir a compreensão da palavra pé nas diferentes expressões utilizadas elo 
autor no texto,
            Na questão 1, ao grifar a palavra pé, o aluno terá a oportunidade de confi rmar ou 
refutar as hipóteses levantadas com relação ao tópico principal do texto e identifi cará o 
tema principal do texto. Essa identifi cação facilitará a compreensão do jogo que o cronista 
faz com a palavra pé em suas diferentes acepções, para explicar sua “preferência” 
por essa extremidade, quando o aluno concluir o preenchimento do cloze proposto na 
questão 7. 
            A questão 2 pretende situar o aluno em relação à infl uência do contexto 
na atribuição de um sentido a uma palavra ou expressão. No primeiro texto, o aluno 
perceberá que a palavra pé, tanto nos primeiros como nos últimos parágrafos, se refere 
a uma parte do corpo humano. 
            As questões 3 e 4 focalizam o tópico principal do texto. A questão 4 exige que o 
aluno realize inferências acerca do objetivo comunicativo do texto. Ao justifi car os itens 
das duas questões, o aprendiz poderá reconhecer a idéia principal do texto, a seqüência 
narrativa diluída no texto e a intenção do autor, uma vez que ele pretende chamar a 
atenção para o culto ao corpo, como característica da sociedade contemporânea, de 
forma leve e engraçada. 
             Na questão 5, a produção do resumo, utilizando as respostas anteriores, 
permitirá que o aluno abstraia a idéia central do texto e sintetize-a, incluindo-a, assim, 
no rol das demais idéias. Como parâmetro para o professor, sugerimos que, no resumo, 
o aluno enfoque a paixão do cronista pelos pés femininos, manifestada em diferentes 
situações.
             Ao registrar o processo de produção, conforme solicitado na questão 6, o 
aluno poderá monitorar suas possibilidades e difi culdades, durante a produção desse 
gênero textual. Com isso, pretende-se trabalhar a habilidade para resumir, que se faz 
extremamente necessária no Nível Médio. 
            O preenchimento do cloze proposto na questão 7 tem dois objetivos: relacionar 
as expressões metafóricas do retângulo com o sentido que essas expressões possuem 
no texto modifi cado que parece no início da atividade. Ao relacionar as expressões 
do retângulo com as palavras ou expressões substitutas, o aprendiz poderá descobrir 
pistas contextuais que facilitem a compreensão das metáforas utilizadas pelo cronista 
no texto original.
            A questão 8, também, contribuirá para que o aluno perceba o papel do contexto na 
compreensão do sentido de algumas metáforas ou expressões presentes no texto. Aqui, 
o professor poderá mostrar aos alunos como o contexto pode ser utilizado, durante a 
leitura, para viabilizar a compreensão de um texto cujas expressões são desconhecidas 
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para o leitor.
           A resposta a ser dada à questão 9 retoma a idéia principal do texto que é a 
paixão do autor por pés. Ao identifi car o uso de metáforas pelo cronista, o aluno poderá 
ampliar a compreensão do texto e confi rmar a preferência do autor quando ele brinca 
com expressões metafóricas, envolvendo a palavra pé com diferentes sentidos. 
           Na questão 10, ao produzir uma crônica com expressões envolvendo outras 
partes do corpo, o aluno descobrirá o prazer de escrever um texto humorístico e poderá 
descobrir sua verve literária. Ao orientar a produção, o professor poderá, junto com os 
alunos, organizar a apresentação oral das produções, em um recital de crônicas sobre 
metáforas que girem ao redor do corpo humano.   

 Conteúdo:

a) Conteúdo temático: fi ssura pelos pés femininos. Essa paixão estranhas refl ete o culto 
ao corpo, extremamente valorizado na sociedade contemporânea. 
b) Conteúdo textual / lingüístico: relações de sentido estabelecidas entre algumas palavras 
do texto, através de indícios contextuais; formas verbais peculiares às seqüências 
discursivas do texto como o pretérito perfeito e presente do indicativo; compreensão do 
sentido das metáforas do texto como recurso para ressaltar o tom humorístico dado ao 
conteúdo temático.

Respostas das Questões: 

1. Ao sublinhar a palavra “pé” no texto, o aluno começará a perceber a idéia central do 
texto. Essa atividade pretende orientá-lo em relação à compreensão da idéia central 
implícita no texto que é a fi xação do cronista por essa extremidade do corpo que é o pé, 
utilizando-a, inclusive, em suas diferentes acepções e sentidos.
Já repararam que o pé é a única parte do corpo humano em contato com a terra? O 
resto se equilibra no espaço. É pelo pé que sobe toda a energia telúrica que ilumina 
mulher. Permitam-me dizer que sou fi ssurado em pés femininos. Devo ter sido o único 
autor de telenovelas que fez uma cena em sapataria. Ao descobrir – encantado – os pés 
de Sonia Braga, levei sua personagem a experimentar uma dúzia de sapatos. 

(...) Percebi um par de pés esculturais evoluindo no salão. 

(...) Sem perder o controle,  ela sorriu e foi descendo, sedutora, degrau por degrau. 
Parou quase na base da escada e me estendeu o pé direito. Peguei-o e quando ia 
começar a lamber seus pés notei a presença daquela micose pédica.
.
2. Exemplo:
O pé é a única parte do corpo humano em contato com a terra? (linha 1)
É pelo pé que sobe toda a energia telúrica que ilumina a mulher. (linhas 2 e 3)            
Ao descobrir – encantado – os pés de Sonia Braga levei sua personagem a experimentar 
uma dúzia de sapatos. (linha 4)
Percebi um par de pés esculturais evoluindo no salão. (linha 6) 
Parou quase na base (45) da escada e me estendeu o pé direito.  (linha 17) 
Peguei-o e quando ia começar a lamber seus pés (linha 46)  
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3. b - uma complicação enfrentada face à atração por pés femininos.

4. c - apenas ao jovem interessa a leitura dessa crônica

5. No resumo, o aluno deverá ressaltar, principalmente, a veneração que o cronista 
confessa ter pelo pé feminino e, em conseqüência disso, a complicação enfrentada pelo 
autor face á paixão dele por uma das extremidades do corpo - os pés. Como parâmetro 
para o professor, sugerimos que o  pé como parte fascinante do ser humano e a fi xação 
do autor por essa extremidade seja a idéia principal do resumo. Sugere-se, também, 
que o professor convide alguns alunos a apresentarem seus resumos aos colegas. 
Após as apresentações, o professor pode ressaltar o que os textos têm em comum.

6. Essa questão, embora seja subjetiva, pois o aluno apresentará suas impressões sobre 
o processo de produção do resumo, deve ser apresentada à sala por alguns voluntários, 
para que os outros alunos comecem a perceber as características da retextualização 
e as diferenças entre as seqüências predominantes em um texto, em função de seu 
propósito comunicativo.

7. Conforme Alliende e Condemarin (1995), o teste cloze é um instrumento utilizado 
para aferir e avaliar a compreensão leitora e revelar o nível leitor do aprendiz, de acordo 
com o número de acertos do avaliado. No entanto, nessa questão, o cloze é um desafi o 
que será lançado ao aluno para que ele descubra a palavra ou expressão, cujo núcleo 
seja “pé”, que substituirá uma palavra ou expressão da primeira versão do texto.  Esta 
atividade exigirá que o aluno utilize seus conhecimentos prévios para completar as 
lacunas presentes na questão 7 e perceba que o contexto e as pistas fornecidas pelo 
próprio texto são aliados durante a compreensão leitora. O quadro abaixo apresenta a 
palavra ou expressão que compunha o texto original.
         Antes de responder a questão, o aluno deve ler o texto lacunado na íntegra para 
perceber as pistas fornecidas pelo texto que irão facilitar a execução da tarefa. 
Mãos à obra e pé na tábua!

Expressões metafóricas com a palavra pé na ordem em que deve aparecre no texto, 
após o preenchimento do cloze:

pedicuro (1) – pés (2) – pé de boi (3) – meu pé de meia (4) – meu pé da lama (5) – botei 
o pé na estrada (6) – chega aos pés (7) – pé-de-cego (8) – pé d’água (9) – pé-de-pato 
(10) – pé-de- cana (11) – em pé (12) – busca-pé (13) – pé-de-valsa (14) – ao pé-do-
ouvido (15) – tomar pé da situação (16) - pé de igualdade (17) - pé nem cabeça (18) - 
meti os pés pelas mãos (19) - um pé no saco (20) - perdi o pé (21) - no pé dela (22) -

tomar pé (23) - pé na cova (24) - de pé junto (25) - aos seus pés (26) - com um pé atrás 
(27) - ao pé da letra (28) - os pés na terra (29) - largasse do seu pé (30) - sem arredar 
pé (31) - cairia de pé (32) - apertando o pé (33) - um pé nas costas (34) - pé-ante-pé 
(35) – pé-direito alto (36) - pé de cabra(37) - pé na porta (38) - em pé de guerra (39) - 
Bati o pé (40) - pé-frio (41) - um pé-de-chinelo (42) - ao pé do altar (43) - pé da situação 
(44) - pé da escada (45) - pé-de-atleta (46) - pés-de-galinha (47) -pé-de-moleque(48) 
- dei no pé (49). 



40 Língua Portuguesa

A excitante extremidade
   Carlos Eduardo Novaes

       Já repararam que o pé é a única parte do corpo humano em contato com a terra? 
O resto se equilibra no espaço. É pelo pé que sobe toda a energia telúrica que ilumina 
a mulher. Permitam-me dizer que sou fi ssurado em pés femininos. Devo ter sido o único 
autor de telenovelas que fez uma cena em sapataria. Ao descobrir – encantado – os pés 
de Sonia Braga levei sua personagem a experimentar uma dúzia de sapatos. 
 Quase me tornei pedicuro _________(1), mas receoso de dar de cara com algum 
joanete optei por pesquisar outros pés__________  (2)  mundo afora. Sem dinheiro, 
trabalhei como um pé de boi________(3), fi z meu pé de meia____(4), tirei meu pé da 
lama___ (5) e botei o pé na estrada(6). Voltei com a certeza de que no extremo sul do 
corpo feminino nenhuma mulher chega aos pés___ (7) da brasileira.
    É fato que essa fi xação me faz sofrer mais do que pé-de-cego______(8). Recordo 
uma festa no verão de Petrópolis. Caía um pé d’água_______(9) daqueles que quase 
me obrigou a usar pé-de-pato____ (10). Percebi um par de pés esculturais evoluindo no 
salão. Eles sofriam atropelados por um pé-de-cana______ (11) que mal se agüentava 
em pé___________(12). Aguardei o intervalo musical e rápido como um busca-pé 
_______(13) tirei-a para dançar, desculpando-me: “não sou um pé de valsa____(14)!”.
 De cara perguntei-lhe ao pé-do-ouvido(15) se era casada. Precisava tomar pé 
da situação (16). Ela se disse solteira e isso nos deixava em pé de igualdade (17). 
Emocionado, passei a falar coisas sem pé nem cabeça (18). Creio que meti os pés 
pelas maõs (19) porque ela falou que minha conversa estava um pé no saco (20). 
Afastou-se, súbito, e por um momento perdi o pé(21). Recomposto, fui atrás decidido a 
fi car no pé dela_____ (22).
 Ela disse que precisava sair, tomar pé (23) do estado de seu pai, que estava 
mal, com um pé na cova______(24). Não acreditei até ela jurar de pé junto_____(25). 
Declarei, então, meu amor aos seus pés___ (26). Ela reagiu desconfi ada, com um pé 
atrás (27), eu disfarcei e disse-lhe que não precisava levar tal declaração ao pé da 
letra_ (28). Afi rmei que não era louco que tinha os pés na terra (29). Ela, delicada, me 
pediu que largasse do seu pé (30), mas insisti, _sem arredar pé (31). Se tivesse que 
cair, cairia _de pé___(32).
      A moça retirou-se apressada, _apertando o pé (33). Poderia alcançá-la com um pé 
nas costas (34), mas preferi segui-la pé-ante-pé__ (35). Sua casa era dessas antigas, 
pé direito alto (36). Toquei a campainha e, como não aparecesse ninguém, pensei em 
usar um pé de cabra____(37). Enfi ei o pé na porta (38). Sua expressão, no alto da 
escada, era de uma mulher _em pé de guerra_ (39): apontou-me o olho da rua. _Bati o 
pé______(40), disse que não sairia, que não era _pé-frio______ (41), que ela não podia 
me tratar como um pé-de-chinelo (42) e que, enfi m, gostaria de levá-la _ao pé do altar_ 
(43).
      Sem perder o _pé da situação_ (44), ela sorriu e foi descendo, sedutora, degrau por 
degrau. Parou quase ao _pé da escada___ (45) e me estendeu o pé direito. Peguei-o 
e quando ia começar a beijar seus pés, notei a presença daquela micose pé-de-atleta_ 
(46). Recuei, olhei-a nos olhos, observei seus pés-de-galinha_ (47) e, sem saber o 
que fazer, lhe ofereci um pé-de-moleque(48). Girei nos calcanhares e _dei no pé_____ 
(49).

     (Texto adaptado para uso exclusivo em sala de aula)
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8) A justifi cativa das lacunas do texto vai ajudar o aluno a se apropriar de estratégias 
metacognitivas presentes no processo de leitura, ao utilizar as pistas dadas no texto 
para prever a expressão que completará a lacuna e confi rmar hipóteses sobre o teor 
e o sentido de cada expressão metafórica. O uso dessas estratégias vai oportunizar 
uma situação em que os alunos vão expor o que já sabem sobre o tema, em função 
de seus conhecimentos anteriores, além de despertá-los para  o monitoramento da 
compreensão textual. 

9)A outra paixão do cronista era utilizar expressões metafóricas cujo núcleo central é a 
palavra pé, validando sua fi ssura pela palavra e confi rmando a idéia central do texto, 
que é a paixão estranha que o cronista tem por essa extremidade do corpo humano.
 
10)A produção textual terá sentido para o aluno quando originar uma troca de impressões 
sobre o texto lido, através da compreensão do papel da metáfora. Tanto na leitura como 
na produção textual, a compreensão do papel da metáfora oportunizará um momento em 
que os alunos criaram tetos metafóricos com sentido. Para que a produção textual faça 
sentido para o aluno, sugere-se que o professor uma pequena competição em que as 
crônicas produzidas por eles serão lidas ou ouvidas pela turma e expostas em varal na 
sala de aula ou no pátio da escola. Assim, professor, você pode estimular a participação 
dos alunos, criando uma situação signifi cativa para que os textos produzidos sejam 
apreciados pela comunidade escolar.
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Aulas 76 e 77 - Poema e notícia 

O gênero poema é literário e tem um formato bastante particular. É construído em 
estrofes e em versos. A linguagem é subjetiva, própria desse gênero. O tema depende 
do autor que também é livre para construir as seqüências, podendo ser narrativa, 
descritiva, dialogal, injuntiva, explicativa ou argumentativa.

Notícia faz parte da lista dos gêneros jornalísticos. Em seu formato discursivo, temos 
personagens, fatos, espaço e tempo, em linhas gerais.  Circula em jornais, revistas, TV 
podendo ser oral ou escrita.

Em aulas anteriores, já estudamos o gênero literário poema. Nestas, selecionamos um 
poema para estudarmos a linguagem poética e também o tema trazido pelo autor. O 
poema O bicho foi escrito em outra época mas está muito atualizado (Meio ambiente, 
condições de vida dos humanos, o desemprego, entre outros temas igualmente 
importantes). 

 Os questionamentos prévios seguem a mesma estratégia de leitura das aulas 
anteriores. Mas diferentemente das demais aulas, agora, apresentamos dois gêneros 
diferentes, mas com pontos de ancoragem fortes.

Eis o poema: Texto 1

 O bicho

Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava;
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

Manuel Bandeira, Estrela da vida inteira, 
4. Ed. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1973, 

p.196
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Agora, leia o texto 2.

Texto 2

Direitos humanos, liberdade, dignidade da pessoa humana, defesa do meio ambiente 
e tantas outras aspirações nacionais não passarão de letra morta nos discursos e 
na própria Constituição federal, se não forem alcançados os limites inferiores da 
sobrevivência condigna, infelizmente tão distante ainda de signifi cativa parcela da 
população brasileira. Basta lembrar que a cidade de São Paulo tem 56% de sua 
população vivendo em favelas, cortiços, habitações precárias e até mesmo sob 
viadutos e nos cemitérios, para que nos convençamos de que a oitava economia 
do mundo é um grande desastre social.

Adriano Murgel Branco, Estado de São Paulo, 
Desenvolver o país é preciso 16 dez 1989

 O segundo ponto das aulas apresenta uma questão objetiva. A alternativa correta 
é correto é a porque a utilização dos verbos catar, engolir e devorar caracteriza atitudes 
do animal irracional em oposição a atitudes humanas de escolher, procurar, comer, 
degustar.  A alternativa b está incorreta porque o problema maior não é a falta de 
limpeza urbana. Mas a qualidade de vida do humano. A alternativa c o objetivo não 
é construir a rima necessária ao poema moderno, mas reforçar o estranhamento no 
poema, para a revelação do bicho é um homem. A alternativa d está incorreta porque 
ao contrário ele nem cheirava o alimento, comia. A alternativa e está incorreta porque 
essa data é a da publicação do livro e não do poema.

 No processo de construção do primeiro texto, o poeta utiliza a metáfora. Ela tem 
um papel fundamental para a compreensão desse poema. O homem é visto na fi gura de 
um animal irracional. Sem esse recurso literário, o poema não tinha tido tal fechamento 
e o poeta não iria atingir o seu objetivo. Enfi m, sem entrar no espaço da subjetividade 
da linguagem não haveria coerência nos fatos.

 A questão três é objetiva e o aluno deve selecionar a alternativa d que é a correta. 
A alternativa a está incorreta porque a utilização de quando não refl ete o clímax da 
narrativa. A alternativa b está incorreta porque o texto 1 mantém relações com o texto 
2 pois ambas tratam das condições de vida do humano e a alternativa c está incorreta 
porque o narrador descreve fatos observados. 

 A quarta questão faz o aluno, através de uma experiência (quando modifi ca os 
tempos verbais), observar mudanças signifi cativas do texto. 
 
 Na quinta questão o aluno descreverá as observações constatadas na questão 
anterior. A questão seguinte volta ao tema tratado no texto. È uma questão aberta e 
cunho pessoal. 

 A questão seguinte focaliza o texto 2. A problematização acontece a partir da 
posição do autor a respeito do Brasil. O aluno precisa entender o jogo de palavras 
quando ele afi rma que o Brasil é um desastre social.
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 Na oitava questão, pomos uma extraído do texto:

Direitos humanos, liberdade, dignidade da pessoa humana, defesa do meio ambiente 
e tantas outras aspirações nacionais não passarão de letra morta nos discursos e na 
própria Constituição federal (...)

 Questionamos o signifi cado de letras mortas no contexto acima e também 
pedimos que o aluno refl etisse sobre o desdobramento do signifi cado no texto. Ele vai 
precisar entender a linguagem subjetiva utilizada.

 A penúltima questão também é sobre o texto 2. Pedimos um comentário a respeito 
da conclusão a que chega o autor  (...) A economia do mundo é um grande desastre. Do 
texto.

 A última questão motiva o aluno a fazer uma pesquisa sobre as condições de 
vida do brasileiro.
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Aulas 78 e 79 - Resenha de Filme

Caro(a) Professor(a),

No Projeto Primeiro, Aprender! os alunos tiveram oportunidade de estudar 
diversos gêneros textuais da esfera jornalística como, por exemplo, a notícia, o editorial, 
o artigo de opinião, entre outros. As aulas 78 e 79 serão dedicadas à análise da 
resenha de fi lme – mais um exemplo de gênero textual da esfera jornalística que deve 
ser explorado na escola tanto pela sua importância no desenvolvimento do letramento 
midiático, como pelo fato de se constituir em um gênero que desperta o interesse dos 
alunos. Sem contar que este gênero proporciona a interdisciplinaridade, pois pode ser 
compartilhado com as diversas áreas.   

A resenha de fi lme caracteriza-se por apresentar ao leitor um ponto de vista 
sobre um determinado fi lme que está ou entrará em cartaz. São apresentadas as 
características da obra, seus pontos positivos e negativos e a comparação com outras 
obras do mesmo gênero. Segundo Berbare (2004) este gênero procura responder a 
certas perguntas, como, por exemplo: quem é o diretor do fi lme? (informações sobre 
seus trabalhos, premiações etc.); qual é o gênero cinematográfi co? (drama, comédia 
etc.); do que trata o fi lme? (enredo); de que modo o tema foi tratado?    (algum enfoque 
especial?); qual o público-alvo? Qual a duração do fi lme? Quem são os protagonistas? 
(desempenho, outros trabalhos etc.); qual o ano de produção e o seu país de origem?; 
etc. Enfi m, a resenha de fi lme se organiza em uma seqüência argumentativa na qual se 
insere uma sequência narrativa no momento em que  o enredo do fi lme é contado.

Esperamos que estas aulas sejam proveitosas!

Objetivos

 Com esta atividade, espera-se que os alunos

desenvolvam competências, habilidades e estratégias lingüístico-textual- 1. 
discursivas para a compreensão de resenhas de fi lme;
Reconheçam o propósito comunicativo, a organização composicional e os 2. 
elementos característicos desse gênero textual;  
desenvolvam estratégias de inferir informações a partir do contexto 3. 
discursivo;
ampliem os conhecimentos sobre os aspectos avaliados em uma produção 4. 
cinematográfi ca;  
dominem os diversos gêneros textuais que permeiam nossa vida.5. 
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Respostas e comentários das questões

1. A crítica que o autor da resenha faz não é muito favorável ao fi lme. Segundo sua 
opinião, “Última parada 174” não acrescenta nenhum elemento ao tema violência 
urbana, já explorado por outros fi lmes, portanto, é apenas um fi lme igual aos outros. 
Essa posição do crítico é amenizada no decorrer do texto quando ele aponta alguns 
méritos, como é o caso da escolha do elenco. 

2. Aspectos positivos apontados pelo crítico:
O fi lme apresenta elementos da realidade ao abordar os fatos chocantes: o seqüestro 
do ônibus 174 e a chacina da Candelária.
Adiciona elementos de fi cção ao personagem que interpreta o jovem que seqüestrou o 
ônibus.
O elenco foi bem escolhido.
O fi lme atribui a Sandro toda a responsabilidade pelos seus atos, isentando a sociedade 
pelos crimes que ele cometeu.
Para as imagens do seqüestro do ônibus foram usadas câmeras de televisão, o que 
recriou as imagens vistas pelos brasileiros.  
  
Aspectos negativos apontados pelo crítico:
O fi lme é igual aos outros que trataram da questão da violência urbana nas grandes 
cidades brasileiras.
A fi cção acaba se tornando um melodrama ao mostrar a relação do personagem Sandro 
com uma ONG, pois mostra que o personagem teve todas as chances possíveis de 
mudar sua história e as recusou.       
É um fi lme simples, sóbrio e comum.

3. Mostrar que esses fi lmes tornaram ícones da cinematografi a. “Cidade de Deus” 
porque defi niu o gênero violência urbana e “Tropa de Elite” porque conseguiu inovar, já 
“Última Parada 174”, diferente de outras produções, não traz nenhum elemento novo.

4. Resposta correta: item e.

5. Resposta correta: item c.

6. O autor não concorda com a indicação. Ele defende a posição que havia outras 
produções mais relevantes para indicação ao Oscar 2009.

6.1. O último enunciado do texto comprova essa posição do autor: “Coço a cabeça 
tentando descobrir por que ele desbancou tantos trabalhos mais relevantes em nossa 
indicação ao Oscar 2009.”

7. O texto se destina às pessoas que costumam freqüentar cinemas, alugar DVD, ou 
seja, aos amantes da sétima arte. Geralmente, essas pessoas, embora afi rmem que 
não se deixam levar pela crítica, costumam ler as resenhas antes de assistir a um 
lançamento.

8. Resposta pessoal. Para esse tipo de questão é interessante o(a) professor(a) 
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incentivar os alunos a se posicionarem e justifi carem suas opiniões com base no texto. 

9. Resposta correta: item d.

10. Ele se refere a Sandro. Isso se refere a tudo que é dito anteriormente: “Em “Última 
Parada 174” não é a sociedade que fez Sandro puxar a arma naquele ônibus, foi ele 
mesmo e o fi lme merece palmas.”

11. Características de resenha de fi lme.
Apresenta informações sobre o lançamento de um fi lme, avaliando seus aspectos • 
positivos e negativos.
Tem o propósito de persuadir o leitor a assistir ou não assistir a um determinado • 
fi lme. 
Inicia-se, geralmente, com um pequeno histórico do fi lme, seguido de uma descrição • 
de seus aspectos positivos e/ou negativos.
Comenta sobre a importância do fi lme no contexto atual.• 
Geralmente são feitas comparações com outras produções.• 
A marca lingüística marcante são os verbos no presente do indicativo.• 
A linguagem empregada é a norma de prestígio que se apresenta de forma clara e • 
objetiva. 

12. Sugere-se que o(a) professor(a) incentive a escrita, oriente a reescrita e viabilize 
a publicação dos textos produzidos, a fi m de tornar produtiva esta atividade de 
linguagem.  

Referências bibliográfi cas

1. Para ampliar os conhecimentos sobre as características dos gêneros textuais consultar CEREJA, 
William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de produção 
textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2000.

2. Para saber mais sobre as características de resenha de fi lme consultar BERBARE, Ângela Popovici. 
Crítica de cinema: caracterização do gênero para projetos de produção escrita na escola. In: LOPES-
ROSSI, Mª  Apª (org.) Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos. Taubaté (SP): 
Cabral, 2004, p. 41-58.    
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Aulas 80 - Mensagem distorcida  

Estimado(a) Professor(a),
 
 Dentro do espírito dessas aulas isoladas, temos 

aqui uma atividade lúdica que pretende mostrar as 
várias possibilidades da leitura de um texto, de acordo 
com a visão das pessoas. Lembre que aqui o texto não 
é literário, o qual se presta normalmente à ambigüidade 
e à polissemia. No caso, temos um texto informativo, a 
simulação de uma notícia de jornal, o que nos faz pensar 
em como os textos que lemos no nosso dia-a-dia podem 
estar deformados, considerando que um fato ocorre 
apenas uma vez. O que vem depois são versões sobre o fato, ou seja, construções 
lingüísticas. O primeiro relato do fato já não é o fato. Imagine os relatos posteriores. 
Discuta com os alunos essas questões exemplifi cando com textos da história, da 
imprensa, de outras ciências... Será que existe realmente um texto “verdadeiro”? Nesse 
caso, que conceito de verdade podemos atribuir a ele?

 Escolha, ou peça que se apresentem como voluntários, seis alunos, que são 
numerados de um a seis. Peça que o número um permaneça na sala e que os outros cinco 
esperem lá fora. Leia a mensagem ao número um, e em seguida chame o número dois. 
O número um conta sua versão ao número dois, e os demais alunos fazem anotações. 
Em seguida chama-se o 3, que ouve a mensagem do 2 e assim por diante. Os demais 
colegas anotam as modifi cações que vão sendo feitas na mensagem após cada relato. 
É interessante que a versão do número seis, ao ser enunciada, seja também escrita no 
quadro, junto com a mensagem original, que está no caderno do professor.

 Ao fi nal, alguns alunos se apresentam para falar de suas observações acerca do 
processo de distorção que a mensagem sofreu ao passar de uma pessoa para outra.

A mensagem é a seguinte:

 “Dizem que 483 pessoas estão presas sob os escombros de um desabamento, 
depois que passou o ciclone iniciou-se o resgate. Foram mobilizados milhares de 
voluntários, que levaram medicamentos, curativos e outros elementos. Mas dizem que 
as pessoas fi caram presas não por motivo de acidente, e que teria sido um seqüestro, 
visto que há pessoas endinheiradas entre os acidentados.”

 Depois que todos os seis alunos falaram suas versões, peça a um aluno que 
escreva a mensagem original no quadro. Ao mesmo tempo, peça também ao sexto 
voluntário que escreva sua versão ao lado da mensagem original.

 Ao fi nal, procure levar a turma a refl etir sobre o que aconteceu e sobre o que se 
pode concluir das diversidades de leituras que o ser humano pode ter de um texto só, 
e das várias possibilidades de construção de um texto sobre um mesmo assunto, e das 
distorções lingüísticas a que estamos sujeitos. As distorções, nesse caso, são sempre 
negativas? Quais são seus aspectos negativos? Se houver aspectos positivos, quais 
são eles?
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Aulas 81 e 82 - Canção

Gênero híbrido, por congregar, em sua estrutura, diferentes linguagens, além de se 
confi gurar em um inusitado diálogo, regido por um jogo de aproximação e afastamento, 
em que as invenções da linguagem, a instauração de pontos de vista e a expressão 
da subjetividade se misturam, naturalmente, a citações do cotidiano, resultando no que 
se denomina “música” (PCN de Língua Portuguesa, 1998, pp. 28 – 29). Para Adorno 
(2000), a música constitui, ao mesmo tempo, a manifestação imediata do instinto e a 
instância própria para o seu apaziguamento. “Sinal Fechado” refl ete esse instante de 
manifestação e apaziguamento do homem moderno.
 
Seqüência: A análise da letra da canção “Sinal Fechado”, além de nos fazer refl etir sobre a 
falta de interação entre as pessoas, nos fornecerá elementos para conhecermos uma seqüência 
discursiva que se constrói, justamente, na interação entre as falas de seus produtores.  Para 
Bronckart (1999) a seqüência dialogal pode ser defi nida como um segmento estruturado em 
turnos de fala, em que interlocutores engajados em uma conversação, ao organizarem seus 
enunciados, se determinam mutuamente, construindo-se na interação. 
Objetivos:

- perceber a canção como um gênero que pode ser estruturado em diferentes seqüências 
discursivas, relacionando a seqüência utilizada com a intenção do compositor. 

-  apresentar aos alunos a seqüência dialogal, com a análise de um exemplar típico dessa 
seqüência,

 - explorar o gênero canção em suas dimensões múltiplas, através da interpretação dos sentidos 
verbais veiculados e implícitos na letra e representados na melodia, por meio de acordes e ritmos 
que corporifi cam os sentimentos vivenciados pelos interlocutores.

Conteúdo:

a) Conteúdo temático: a falta de contato e de comunicação característica da pós-modernidade.    

b) Conteúdo textual / lingüístico: predominância da seqüência dialogal, percebida pelas marcas 
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textuais que sinalizam a construção do texto a partir do diálogo entre duas pessoas, cujo objetivo 
comunicativo é a interação.

Respostas das Questões: 

1 Antes de iniciar a análise da letra da canção, é aconselhável que o professor organize 
a escuta da música, junto aos alunos. Esse exercício é necessário para que a canção, de 
fato, seja compreendida como um gênero que se manifesta na modalidade oral e escrita, 
considerando-se os diferentes aspectos que caracterizam o gênero em tela, conforme Barros 
(2003).
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Aulas 23 e 24 - Instrução 

Ao sermos interpelados sobre os textos que mais usamos no cotidiano, difi cilmente 
nos lembramos daqueles que utilizamos para nos orientar em casa, no trabalho ou 
em qualquer outro ambiente. Frequentemente, vemo-nos às voltas com uma receita 
ou com uma instrução para montar algo. No entanto, muitas vezes, utilizamos tais 
textos com difi culdade por conta de nossa pouca familiaridade em compreender a 
tessitura do gênero ou as relações estabelecidas entre o vocabulário e o objetivo 
do texto. Preferimos, mesmo, construir algo seguindo orientações orais ou quase 
sempre chamamos um especialista no assunto, para nos auxiliar na compreensão 
de uma determinada instrução. 
 A análise de instrução leva-nos a compreendê-la como um meio para usufruir com 
mais propriedade de bens e serviços oferecidos pela sociedade. Por outro lado, 
tomando-se como exemplo a função básica do “origami”, que se caracteriza por 
desenvolver habilidades criativas no leitor, através da utilização da linguagem verbal 
e da linguagem não-verbal, cria-se uma oportunidade para se explorar, em sala de 
aula, o potencial artístico da aluna e do aluno. Na verdade, o gênero instrução 
sempre conduz-nos a saber fazer algo. 

Seqüência: 

A análise da letra da canção “Sinal Fechado”, além de nos fazer refl etir sobre a falta de 
interação entre as pessoas, nos fornecerá elementos para conhecermos uma seqüência 
discursiva que se constrói, justamente, na interação entre as falas de seus produtores.  
Para Bronckart (1999) a seqüência dialogal pode ser defi nida como um segmento 
estruturado em turnos de fala, em que interlocutores engajados em uma conversação, 
ao organizarem seus enunciados, se determinam mutuamente, construindo-se na 
interação. 

Objetivos:

perceber a canção como um gênero que pode ser estruturado em diferentes • 
seqüências discursivas, relacionando a seqüência utilizada com a intenção do 
compositor. 
apresentar aos alunos a seqüência dialogal, com a análise de um exemplar típico • 
dessa seqüência,
explorar o gênero canção em suas dimensões múltiplas, através da interpretação • 
dos sentidos verbais veiculados e implícitos na letra e representados na melodia, 
por meio de acordes e ritmos que corporifi cam os sentimentos vivenciados pelos 
interlocutores.
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Conteúdo:

a) Conteúdo temático: a falta de contato e de comunicação característica da pós-
modernidade.    
b) Conteúdo textual / lingüístico: predominância da seqüência dialogal, percebida pelas 
marcas textuais que sinalizam a construção do texto a partir do diálogo entre duas 
pessoas, cujo objetivo comunicativo é a interação.

Respostas das Questões: 

1 Antes de iniciar a análise da letra da canção, é aconselhável que o professor organize 
a escuta da música, junto aos alunos. Esse exercício é necessário para que a canção, 
de fato, seja compreendida como um gênero que se manifesta na modalidade oral e 
escrita, considerando-se os diferentes aspectos que caracterizam o gênero em tela, 
conforme Barros (2003).

Sinal Fechado

- Olá, como vai?
- Eu vou indo e você, tudo bem?
- Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro, e você?
- Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo, quem sabe?
- Quanto tempo...
- Pois é, quanto tempo...
- Me perdoe a pressa... é a alma dos nossos negócios
- Qual, não tem de quê. Eu também só ando a cem...
- Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí,
- Pra semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe?
- Quanto tempo...
- Pois é, quanto tempo...
- Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas
- Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança
- Por favor telefone, eu preciso beber alguma coisa, rapidamente,
- Pra semana...
- O sinal...
- Eu procuro você
- Vai abrir, vai abrir
- Prometo, não esqueço
- Por favor, não esqueça, não esqueça... 
- Adeus... Adeus...
                                                                                       Paulinho da Viola

- Após a escuta a canção e a análise oral dos sentimentos e impressões despertados 
pela música, o professor deve conduzir a análise da letra, em seus diferentes aspectos, 
confi rmando e avaliando, junto com o grupo, as hipóteses levantadas durante a refl exão 
sobre o conteúdo temático do texto em estudo.

1.Resposta esperada:    a - a agitação da vida nas grandes cidades
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-   Esclarecimento: essa agitação está implícita nos versos “- Me perdoe a pressa... é a 
alma dos nossos negócios / - Qual, não tem de quê. Eu também só ando a cem...” Com 
essa questão, o aluno terá percebido que as palavras “pressa” e a expressão “só ando 
a cem” refl etem a correria das grandes cidades.
 
2. Resposta esperada: b - um grande movimento de transeuntes em uma rua agitada
 - Esclarecimento: O texto não enfoca um grande movimento de transeuntes em uma 
rua agitada, pois ele se constrói a partir de uma conversa entre dois amigos que se 
encontram em um sinal de trânsito e, por não se verem há muito tempo, mostram-se 
chocados com a falta de comunicação entre ambos e constrangidos por essa falta de 
contato.

3. Resposta esperada: c - um diálogo representando uma cena cotidiana

- Esclarecimento: a pressa e os contatos superfi ciais entre as pessoas já fazem parte do 
cotidiano. O diálogo apenas acentua essa superfi cialidade, visto que os personagens 
nem se permitem aparar para estreitar um laço de amizade que parece ter existido entre 
eles.

4. Na questão 4, serão apresentados ao aluno exemplos da atividade discursiva que  
caracteriza a seqüência  dialogal.

uma seqüência de interação ou conversa a. 
propriamente dita:

Exemplo 1:
- Me perdoe a pressa... é a alma dos nossos 
negócios
- Qual, não tem de quê. Eu também só ando 
a cem...

Exemplo 2:
- Quando é que você telefona? Precisamos 
nos ver por aí,
- Pra semana, prometo, talvez nos vejamos, 
quem sabe...

b. uma seqüência só para marcar o 
contato entre os falantes:

Exemplo 1:
- Olá, como vai?
- Eu vou indo e você, tudo bem?

Exemplo 2:
- Quanto tempo...
- Pois é, quanto tempo...

5.a. A seqüência de interação ou conversa propriamente dita se caracteriza pela 
presença de informações novas que os interlocutores vão agregando às suas falas, 
para atenderem ao propósito comunicativo de ambos que é a interação ou troca de 
informações, construindo, assim, um sentido ao texto que ambos procuram elaborar 
para viabilizar a realização de suas intenções comunicativas. 

5.b.A seqüência fática presente no verso “-Olá, como vai?” pode ser um exemplo de 
interação criada para marcar o contato entre falantes e constitui um dos níveis da 
seqüência dialógica.  
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6.a. Os traços que marcam a presença da seqüência dialogal exercem a função de 
sinalizar a necessidade ou a uma intenção de interação entre os interlocutores. Manifesta-
se através do diálogo ou de uma conversa entre três ou mias pessoas. Pode-se dizer 
que, geralmente, é iniciado pelos cumprimentos, conhecidos pela função fática que 
exercem na conversação, apontando a necessidade de comunicação. Depois, segue-
se a conversa ou diálogo propriamente dito, em que os interlocutores, que constitui-se 
no corpo da interação, concluindo-se a seqüência com o fecho da conversa;

6.b. A seqüência inicial pode ser substituída por outras formas de cumprimento como 
“Bom dia?”, por exemplo, ou por comentários sobre o tempo, que, geralmente, são 
utilizados para sinalizar a necessidade ou a intenção da interação. 

7. A pessoa que fez a saudação inicial não é a mesma que se despede da conversa. A 
abertura do diálogo inicia-se com um dos interlocutores cumprimentando o outro com a 
expressão “Olá, como vai? E ao, fi nal o outro interlocutor se despede dizendo “Adeus, 
adeus...”. 
8.Os pares adjacentes que comprovam a ocorrência da seqüência dialogal assim estão 
manifestados no texto:
a. saudação-saudação: 
“- Olá, como vai?
 - Eu vou indo e você, tudo bem?”

b. pergunta-resposta: 
“- Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro, e você?
- Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranqüilo, quem sabe?

c. pedido de desculpa-perdão
“- Me perdoe a pressa... é a alma dos nossos negócios
- Qual, não tem de quê. Eu também só ando a cem...

d. convite-aceitação
“- Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí,
- Pra semana, prometo,  talvez nos vejamos (...)”

9. Essa questão, professor, tem o objetivo de aprofundar o estudo da seqüência dialogal 
em torno de seus elementos formadores, caracterizando-a em relação às outras 
seqüências. Os pares adjacentes representam a interação dos falantes, pois um sinaliza 
a intenção de interagir e o outro responde a essa interação, com outro cumprimento. 
O diálogo, assim, se estabelece quando perguntas ou comentários são feitos pelos 
interlocutores engajados em uma conversação em que os interlocutores se constroem, 
mutuamente, durante a interação.

10.a. O objetivo básico do texto pode ser compreendido como uma tentativa de refl exão 
sobre a falta de diálogo entre as pessoas. É preciso salientar a riqueza do texto que 
trata da falta de tempo para uma conversa, utilizando-se, exatamente, da seqüência 
dialogal. 

10.b. Tendo em vista o objetivo básico do texto, o público alvo deve ser o homem pós-
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moderno que, ironicamente, com inventou tantas formas de comunicação, mas não 
consegue encontrar tempo para interagir com seus pares.

10.c. O texto pode circular em diferentes suportes, como livros, revistas, encarte 
de um compact disc (CD), mas deve ser trabalhado a partir de seu objetivo maior, 
que é a veiculação em aparelhos sonoros, para que sua função comunicativa seja 
respeitada, uma vez que é uma canção e, além de lida, precisa ser ouvida e analisada, 
refl exivamente.
     
10,d. O autor pretende nos fazer refl etir sobre a pouca importância que a sociedade 
contemporânea dá à interação com seus pares, seja pela falta de tempo, representada 
no texto pelo verso “(...) o sinal... vai abrir, vai abrir”, seja porque a maioria das pessoas 
está correndo em busca “de  pegar (um) lugar no futuro”.  E, nós, professores e alunos, 
interagimos ou corremos para pegar nosso lugar no futuro?

Leitura recomendada ao professor:

COSTA, Nélson B. “Canção popular e ensino de língua materna: o gênero canção nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (Língua Portuguesa).” In: Linguagem e (Dis)curso. São Paulo: Unisus, 2003, Vol 
4.
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Aulas 83 e 84 - Narrativo

Prezado professor, prezada professora:

 O texto literário, de um modo geral, 
expressa modos de ser e de não ser do homem, 
em determinado momento de sua história, 
evocando no leitor sentimentos e emoções 
especiais, seja através da prosa ou da poesia. 
O texto de hoje – Herança -  caracteriza-
se como um texto em prosa, narrativo, um 
conto da autoria de Ricardo Ramos, fi lho de 
Graciliano Ramos, um dos maiores escritores 
brasileiros. Em sua obra, Ricardo focaliza 
“seres marginalizados submetidos a situações 
opressivas com medo de mudar, imagens de frustração e pesar que deixam sulcos. 
Com seus sonhos, seus traumas, seus condicionamentos, sintetizam o modo de ser 
de uma sociedade formalista e são esmagados em sua elementariedade”, como afi rma 
a crítica e ensaísta Bella Josef, Professora Emérita da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, no Prefácio do livro Melhores Contos de Ricardo Ramos,  p. 8. O autor 
é alagoano; nasceu em Palmeira dos Índios em 1929 e morreu em 1992. Publicou as 
seguintes obras: Tempo de Espera (1954); Memória de Setembro (1968); Circuito 
Fechado (1978); As Fúrias Invisíveis (1983); Graciliano: retrato fragmentado (1992).   
A seguir, algumas sugestões para uma leitura do conto Herança.
             

Após a leitura do texto em voz alta feita pelo professor, este deverá levar o aluno 1. 
a identifi car o esquema narrativo do texto: situação, confl ito e desenlace. E 
verifi car que o texto pode ser dividido em três partes: a primeira vai de “Nunca vi” 
até “as perguntas de minha mãe acabaram’. A segunda, de “Vendeu-se a casa 
até “isso acontece até com os parentes”. E, a última, de “As perguntas de minha 
mãe voltaram” até “Você é igualzinho a seu pai”. 

Verifi car a posição que o narrador ocupa na narrativa, se o narrador participa ou 2. 
não dos acontecimentos;

Atentar para a exposição das idéias do narrador e das personagens;3. 

Verifi car se as idéias são concordantes ou discordantes entre si;4. 

Verifi car quais as idéias que são valorizadas no texto pelo narrador;5. 

De posse dessas informações é que o aluno inicia a sua interpretação do texto;6. 

No caso do texto 7. Herança, de Ricardo Ramos, extraímos dele as seguintes 
sugestões: 

O texto apresenta como situação o drama de uma família depois da morte do a. 
pai. Uma morte repentina. A partir daí, estabelecem-se vários confl itos: a mãe 
se sente perdida, porque era o marido que tudo resolvia. A mulher não sabia o 
que era preocupação; tenta transferir para o fi lho as responsabilidades do pai. 
O fi lho deveria ocupar o lugar do pai. Modelo patriarcal de família. Observe 
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que a mulher não participa das decisões. Tanto é assim que a mãe evitava 
afl igir a fi lha com os problemas domésticos. Procura discutir tais problemas 
somente com o fi lho; deixava a fi lha longe de tudo isso.  

O fi lho, por sua vez, não concorda com o pensamento da mãe. Não se sentia b. 
no dever de ocupar o lugar do pai. Em casa, sempre evitou dar palpites.     Por 
ele ser homem, a mãe achava que o fi lho deveria resolver, dar uma resposta 
por ela e pelo pai que não mais existia.

Os confl itos entre mãe e fi lho cessaram. A casa foi vendida. A família mudou-c. 
se para o Jardim Paulista. Compraram uma loja na rua Augusta, onde mãe 
e fi lha passaram a trabalhar, revezando-se. O fi lho concluiu os estudos e 
passou a trabalhar como corretor.  

As condições materiais de vida da família melhoraram. A renda que o pai d. 
deixara fi cou maior. Mas, por outro lado, os laços familiares afrouxaram-
se: mãe, fi lha e fi lho quase não se viam; só vez por outra é que os três se 
juntavam para conversar. 

O desenlace do conto, isto é, a fi nalização, é inesperada. A mulher volta a e. 
fazer perguntas ao fi lho, mas, agora, de modo irônico, só de comparação. Ela 
se mostra decidida. Resolve tudo sozinha. Ao fazer uma pergunta ao fi lho, 
este demora a responder, e ela se antecipa dizendo: “Se fosse esperar sua 
opinião, fechava a loja. Você é igualzinho a seu pai.”

Como se lê, este conto recebeu o título de f. Herança, o que se justifi ca não  
só pelo fato de a família ter herdado bens, mas, sobretudo, por terem seus 
membros recebido infl uências dos pais, das gerações anteriores, da tradição 
a respeito de valores sociais, de concepções de família. Observe que a mãe 
pensa a família nos moldes tradicionais e   tenta reproduzir o modelo de 
família patriarcal, o que se evidencia no   modo como trata os próprios fi lhos: 
vendo no menino um substituto do pai e, na menina, o ser frágil, sendo esta 
poupada de toda e qualquer preocupação. Embora a mãe tenha aprendido a 
decidir-se sozinha, isso não signifi ca que ela tenha modifi cado o seu modo de 
pensar. Aliás, a mãe apresenta um comportamento ambíguo, contraditório. 
Quando ela se via numa situação de aperreio, ela criticava o fi lho por ele 
não ter iniciativa, isto é, por ele não ser “igualzinho ao pai”. Depois que ela 
aprendeu a tomar decisões sozinha, o fato de o fi lho ser “igualzinho ao pai” 
parece não mais incomodá-la . O texto, em seu todo, nos expõe aspectos 
da família burguesa contemporânea em seus contraditórios modos de ser e 
de não ser. O texto instiga interessantes discussões a respeito da vida em 
família, e constitui inteligente meio de interação entre professor e aluno.
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Aula 85 - Poema popular contemporâneo 

Prezado professor, prezada professora:

 A prática leitora de hoje contempla o poema popular contemporâneo. Mas, antes 
de tudo, é preciso que tenhamos clareza sobre o que vem a ser a arte verdadeiramente 
popular. A expressão “arte popular” não se confunde com o que se chama de arte de 
massas, tampouco com uma arte de costumes, regionalista ou provinciana; isto é, 
com uma arte populista. A questão também não é de natureza quantitativa, indicando 
quantidade do êxito, da difusão. A arte verdadeiramente popular, como afi rma o grande 
intelectual italiano, Antonio Gramsci, “é expressão profunda das aspirações e interesses 
do povo, numa dada fase histórica”. Um dos principais representantes dessa arte é 
o cearense Patativa do Assaré. Seu nome verdadeiro é Antônio Gonçalves da Silva. 
Nasceu em 1909, na Serra de Santana (Assaré), e faleceu em 2004. Publicou as 
seguintes obras: Inspiração Nordestina (1956); Canta lá, que eu Canto Cá (1974); 
Ispinho e Fulô (1983); Balceiro – Patativa e outros poetas do Assaré (1991); Aqui 
tem coisa (1994) e Cordéis (1999). O poema que vamos ler hoje – Saudação a Juazeiro 
do Norte – faz parte deste último livro. Juazeiro do Norte era inicialmente um distrito da 
cidade vizinha chamada Crato, até que o jovem Padre Cícero Romão Batista resolveu 
se fi xar como pároco no lugarejo. Padre Cícero foi responsável então pela emancipação 
e independência da cidade. Por conta do chamado “milagre de Juazeiro” (quando 
Padre Cícero deu a hóstia sagrada à beata Maria de Araújo, a hóstia se transformou em 
sangue), a fi gura do padre assumiu características místicas e passou a ser venerado 
pelo povo como um santo. Hoje a cidade é a segunda do estado e referência no Nordeste 
graças ao padre. Como se vê, a cidade é de grande importância para os cearenses e 
nordestinos.

 O poema possui nove estrofes, com dez versos cada uma. Os versos possuem 
rimas alternadas e emparelhadas, num ritmo de cantoria.

  O poeta saúda Juazeiro com o seu verso sertanejo, um verso que é expressão 
do seu pensamento e dos seus sentimentos para com a cidade. Há mil razões para a 
saudação, como se depreende do poema, quais sejam: 1 – É uma cidade de grande 
sorte. Embora denominada Juazeiro do Norte, seu nome verdadeiro é Juazeiro do Padre 
Cícero Romão. Isto porque Padre Cícero foi importantíssimo para a cidade: foi  vigário 
de Juazeiro, e protetor da cidade, para a qual trabalhou com grande amor, semeando 
nela a sementeira da fé, como se lê na segunda estrofe. 2 – Outro motivo da saudação 
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está no fato de que se trata de uma cidade  fervorosa. Cada vez mais o povo se entrega 
à religião, espalhando a fé. 3 –  É uma cidade em que a crença e o amor habita em 
cada coração. 4 – É uma cidade que se engrandeceu por viver nela Padre Cícero, 
ministro amado, que tantos favores prestou à cidade e ao seu povo. Era também o 
doutor do camponês. “Curava qualquer doença, / com malva branca e jarrinha”. 5 – 
Eis aqui o motivo maior da saudação: Juazeiro é uma cidade que se coloca sempre a 
serviço de seu povo, por isso merece um padrão de glória; é uma cidade acolhedora, 
hospitaleira. Juazeiro é a Jerusalém do nosso caro Nordeste. 6 – Juazeiro é uma cidade 
verdadeiramente amada por seu povo. Juazeiro é o Padre Cícero Romão. O santo se 
encontra ainda vivendo no peito de cada um.  Ai daquele que falar mal de Juazeiro. 7 
– O poeta  louva Juazeiro porque ela abriga devoção, é felicidade, é a cidade predileta 
do sertanejo. Por tudo isso o poeta parabeniza a cidade. Uma cidade do povo e para 
o povo. Prezado professor, prezada professora:

 A prática leitora de hoje contempla o poema popular contemporâneo. Mas, antes 
de tudo, é preciso que tenhamos clareza sobre o que vem a ser a arte verdadeiramente 
popular. A expressão “arte popular” não se confunde com o que se chama de arte de 
massas, tampouco com uma arte de costumes, regionalista ou provinciana; isto é, 
com uma arte populista. A questão também não é de natureza quantitativa, indicando 
quantidade do êxito, da difusão. A arte verdadeiramente popular, como afi rma o grande 
intelectual italiano, Antonio Gramsci, “é expressão profunda das aspirações e interesses 
do povo, numa dada fase histórica”. Um dos principais representantes dessa arte é 
o cearense Patativa do Assaré. Seu nome verdadeiro é Antônio Gonçalves da Silva. 
Nasceu em 1909, na Serra de Santana (Assaré), e faleceu em 2004. Publicou as 
seguintes obras: Inspiração Nordestina (1956); Canta lá, que eu Canto Cá (1974); 
Ispinho e Fulô (1983); Balceiro – Patativa e outros poetas do Assaré (1991); Aqui 
tem coisa (1994) e Cordéis (1999). O poema que vamos ler hoje – Saudação a Juazeiro 
do Norte – faz parte deste último livro. Juazeiro do Norte era inicialmente um distrito da 
cidade vizinha chamada Crato, até que o jovem Padre Cícero Romão Batista resolveu 
se fi xar como pároco no lugarejo. Padre Cícero foi responsável então pela emancipação 
e independência da cidade. Por conta do chamado “milagre de Juazeiro” (quando 
Padre Cícero deu a hóstia sagrada à beata Maria de Araújo, a hóstia se transformou em 
sangue), a fi gura do padre assumiu características místicas e passou a ser venerado 
pelo povo como um santo. Hoje a cidade é a segunda do estado e referência no Nordeste 
graças ao padre. Como se vê, a cidade é de grande importância para os cearenses e 
nordestinos.

 O poema possui nove estrofes, com dez versos cada uma. Os versos possuem 
rimas alternadas e emparelhadas, num ritmo de cantoria.

  O poeta saúda Juazeiro com o seu verso sertanejo, um verso que é expressão 
do seu pensamento e dos seus sentimentos para com a cidade. Há mil razões para a 
saudação, como se depreende do poema, quais sejam: 1 – É uma cidade de grande 
sorte. Embora denominada Juazeiro do Norte, seu nome verdadeiro é Juazeiro do Padre 
Cícero Romão. Isto porque Padre Cícero foi importantíssimo para a cidade: foi  vigário 
de Juazeiro, e protetor da cidade, para a qual trabalhou com grande amor, semeando 
nela a sementeira da fé, como se lê na segunda estrofe. 2 – Outro motivo da saudação 
está no fato de que se trata de uma cidade  fervorosa. Cada vez mais o povo se entrega 
à religião, espalhando a fé. 3 –  É uma cidade em que a crença e o amor habita em 
cada coração. 4 – É uma cidade que se engrandeceu por viver nela Padre Cícero, 
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ministro amado, que tantos favores prestou à cidade e ao seu povo. Era também o 
doutor do camponês. “Curava qualquer doença, / com malva branca e jarrinha”. 5 – 
Eis aqui o motivo maior da saudação: Juazeiro é uma cidade que se coloca sempre a 
serviço de seu povo, por isso merece um padrão de glória; é uma cidade acolhedora, 
hospitaleira. Juazeiro é a Jerusalém do nosso caro Nordeste. 6 – Juazeiro é uma cidade 
verdadeiramente amada por seu povo. Juazeiro é o Padre Cícero Romão. O santo se 
encontra ainda vivendo no peito de cada um.  Ai daquele que falar mal de Juazeiro. 7 
– O poeta  louva Juazeiro porque ela abriga devoção, é felicidade, é a cidade predileta 
do sertanejo. Por tudo isso o poeta parabeniza a cidade. Uma cidade do povo e para 
o povo.
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Aulas 86 e 87 - Notícia e crônica

Notícia Crônica

      A notícia pode ser defi nida, em linhas gerais, 
como um relato objetivo e distante dos fatos, 
que deve estar isento de avaliações pessoais. 
O objetivo desse gênero jornalístico  é informar 
um fato de forma precisa e imparcial, deixando 
claro que qualquer juízo de valor presente no 
texto foi emitido pelos participantes envolvidos 
no fato relatado, não podendo haver nenhuma 
interferência indevida do repórter.  

       

      Defi nida como um relato breve e subjetivo, 
a crônica em análise, nesta atividade, procura 
demonstrar aos leitores a função do cronista, 
ou seja, pretende ampliar a compreensão do 
leitor em relação a acontecimentos sociais, 
de forma crítica e bem humorada, com a 
intenção de estabelecer uma análise dos fatos 
anunciados que distorcem a realidade.

Seqüência Discursiva: 

Enquanto que a seqüência narrativa predomina na notícia, uma vez que o fato é o foco 
principal desse gênero, crônica pode ser defi nida como um gênero híbrido, ou seja, 
que pode ser produzido a partir da interseção de diferentes seqüências discursivas, po-
dendo predominar a seqüência narrativa, a descritiva, a argumentativa ou dialogal, em 
função do propósito comunicativo do texto;

Objetivos:

- exercitar a análise comparativa entre dois gêneros distintos, possibilitando a com-
preensão das semelhanças e diferenças entre a notícia e a crônica, ressaltando-se o 
caráter subjetivo da crônica e a objetividade característica da notícia;   
- compreender o conteúdo temático comum aos dois gêneros e as diferentes aborda-
gens dadas aos textos, em função dos propósitos comunicativos de seus produtores;
- analisar a notícia em diferentes aspectos, identifi cando suas características e elemen-
tos fundamentais.
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 Conteúdo:

a) Conteúdo temático: descaso com a educação, lembrando-se que a notícia se atém 
aos fatos e a crônica, partindo da notícia, aborda o mesmo conteúdo temático, mas 
ressalta a gravidade da situação de forma irônica.
b) Conteúdo textual / lingüístico: - na notícia, deve-se ressaltar a ordenação dos fatos 
por sua importância, o uso da terceira pessoa e de verbos no pretérito perfeito e a limi-
tação do uso de adjetivos ou de advérbios, além do uso da “pirâmide invertida” como 
uma técnica tradicional do meio jornalístico que norteia a produção desse gênero, uma 
vez que o jornalista apresenta os elementos essenciais da notícia no início do texto. 
Já na crônica, os elementos essenciais como o fato, os participantes do fato, o lugar e 
o momento fi cam diluídos ao longo do texto, além se serem alterados em função das 
intenção comunicativa do autor. 

Respostas das Questões: 

1. Antes da leitura do texto, o professor pode fazer uma tempestade de idéias com 
os alunos para defi nir, junto com a turma, quais as semelhanças e diferenças entre a 
notícia e a crônica. Desse modo, o professor pode retomar a subjetividade presente 
na crônica, já abordada em leituras anteriores e apresentar aos alunos os elementos 
fundamentais da notícia como o fato, os participantes, o lugar e o momento em que o 
fato ocorreu, em linhas gerais. Após a leitura dos textos, aconselha-se que o professor 
retome as hipóteses levantadas pelos alunos e localize, na notícia, os elementos que 
respondem as seguintes questões para iniciar trabalhar as diferenças entre notícia e 
crônica:

- o que aconteceu?
- com quem aconteceu?
- quando e onde o fato ocorreu?
- como e por que o fato ocorreu?
         
2. Resposta esperada: b -  irregularidades na educação.

Ao justifi car alternativa, o aluno deverá perceber que notícia ou os fatos da vida real 
são a matéria-prima da crônica e de outros gêneros como a reportagem e o artigo de 
opinião, além de já perceber o conteúdo temático como uma das semelhanças entre os 
dois textos, além de antever uma das diferenças: o primeiro texto informa um fato real 
e a crônica, a partir da notícia, faz uma crítica acentuada ao fato.  

3. Resposta esperada: b - casos de alunos fantasmas em escolas públicas municipais 
e estaduais. 

Ao justifi car essa resposta, os alunos confi rmarão as inferências feitas na questão ante-
rior relacionadas ao tema de cada um dos textos. O professor poderá chamar a atenção 
do aluno para a objetividade característica da notícia e o caráter subjetivo da crônica.

4.Resposta esperada: d - houve negligência da escola sobre o paradeiro da menina. 
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Na justifi cativa à resposta, o aluno pode ressaltar que os dois textos convergem para o 
mesmo desfecho, uma vez que a crônica originou-se da notícia, embora a intenção do 
cronista seja levar o leitor a refl etir sobre o fato de que a escola não se preocupou com 
a criança; 

5. No reconhecimento dos traços característicos, o aluno organizará o conhecimento 
sobre as diferenças entre os dois gêneros e o professor poderá apresentar a técnica da 
pirâmide invertida que caracteriza a produção da notícia, no meio jornalístico. Com essa 
técnica, as informações mais importantes do texto devem estar situadas no primeiro 
parágrafo, ou seja, no início do texto. Segundo Lage (1995), estas informações facilitam 
a elaboração do lead ou lide, um resumo da notícia que vem após a manchete e antece-
dem o corpo do texto, onde as informações sobre o fato noticiado são mais detalhadas. 
Assim, os fatos mais interessantes são utilizados para abrir o texto jornalístico, enquan-
to as de menor relevância aparecem na sequência. O termo pirâmide invertida é utiliza-
do porque a base desta, aquilo que é noticiosamente mais importante, se encontra no 
topo – em ordem muito distinta à que seguem, por exemplo, a crônica ou conto.

Observação aos Professor: 

Ainda segundo Lage (1995), a “pirâmide invertida”, parece ter surgido em abril de 1861, 
em um jornal de Nova York. Pouco depois, ela veio a ser utilizada pelas agências de no-
tícias, expandindo-se por todo o planeta, por ser mais prática e com preço mais barato 
na transmissão via telegrama, da época; assim, dependendo do interesse do cliente da 
agência, o primeiro ou o segundo parágrafo já seriam sufi cientes para atender à deman-
da do veículo assinante. Tornou-se quase uma unanimidade na imprensa porque poupa 
tempo ao leitor e permite que o texto seja cortado para adequar-se ao espaço editorial 
disponível, sem comprometer a qualidade da notícia ou da informação.

a. ( N ) fato da realidade relatado
b.( C ) linguagem com indícios de subjeti-
vidade
c.( C ) fato do cotidiano recriado
d.( N ) linguagem objetiva
e.( N ) enfoque de fatos iniciando pelo 
mais importante
f. ( C ) gênero que comporta qualquer se-
qüência discursiva

g. ( N ) estrutura específi ca com partes 
bem defi nidas
 h. ( C ) enfoque dos fatos  fi nalizando 
pelo mais importante
i. ( C ) abordagem irônica de fatos da re-
alidade
j. ( C ) texto com identifi cação do autor
l. ( N ) conteúdo preciso
m. ( N ) texto modelo do jornalismo

6. Sobre a notícia e a crônica em estudo, liste, no mínimo:

a. semelhanças: conteúdo temático, enfoque de um fato específi co e os dois gêneros 
são publicados em jornais;

b. diferenças: objetividade na notícia e subjetividade na crônica; a seqüência predomi-
nante na notícia é a narrativa,  enquanto a crônica pode ser estruturada em qualquer 
seq6uência discursiva, dependendo do propósito do cronista; o conteúdo é preciso 
na notícia e a crônica permite  liberdades poéticas.
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7. Transcreva passagens dos textos que comprovem:

a. na notícia, o caráter de impessoalidade está presente nos seguintes trechos:

“O prefeito de uma cidade do Ceará é acusado de 33 fraudes com recursos públicos. 
Para arrancar mais dinheiro do Fundef, 1.427 alunos fantasmas foram enxertados 
no censo escolar de 2003. As professoras denunciaram à Câmara e o censo teve 
de ser refeito. Elas disseram que a Secretaria Municipal de Educação mandou que 
usassem fi chas antigas de alunos para aumentar as turmas. Uma criança morta há 
dez anos acabou sendo matriculada.”
“Parte das irregularidades foi apontada pelo promotor, em relatório enviado à Pro-
curadoria Geral de Justiça do Ceará, no ano passado. A Procuradoria informou que 
estão sendo preparadas duas ações contra o referido prefeito.”

   
b. na crônica, o caráter de ironia:

“Prefeitura no Ceará matricula até aluna morta. Para arrancar mais dinheiro do Fun-
def, 1.427 alunos fantasmas foram enxertados no censo escolar de 2003. Uma crian-
ça morta há dez anos acabou sendo matriculada. Brasil, 14 .set. 2003.
Esta notícia não passa de uma grosseira distorção da realidade.”
“Mensagem urgente foi enviada aos pais solicitando que providenciassem atestado 
médico. E eles mandaram um atestado. De óbito.”

“O que é uma clara demonstração dos problemas enfrentados pela educação em 
nosso país. Pede-se um atestado médico, vem um atestado de óbito. Quando nem 
os pais atendem o que é solicitado, o que se pode esperar dos alunos? Os afl uen-
tes do Amazonas fl uem inutilmente. Seu nome será esquecido para sempre.”

8. Público alvo dos gêneros analisados:

a. a notícia: o público alvo será as pessoas preocupadas com educação, que acompa-
nham fatos relacionadas à área; 

b. a crônica: o público, em geral, se interessa pela leitura dessa crônica, visto que de-
nuncia um fato inusitado;           

9. A notícia pode ter sido escrita para informar sobre os desmandos das administra-
ções públicas na área educacional; já a crônica pode ter sido produzida para denunciar 
e criticar a postura de alguns governantes, em relação à administração da educação 
pública.

10. Seqüências predominantes nos dois gêneros:

a. na notícia: a seqüência narrativa predomina na notícia, uma vez que o autor se res-
tringe ao fato, apresentando o fato, os participantes, os problemas suscitados com 
a ocorrência do fato em questão. Os traços característicos dessa seqüência estão 
presentes no tratamento dado ao fato e no uso de verbos  no pretérito perfeito e im-
perfeito. 

b. na crônica: a seqüência narrativa está diluída e, em harmonia com a seqüência ar-
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gumentativa,  chama a atenção para o descaso com a educação pública. Isso se 
manifesta através do uso dos verbos no pretérito perfeito e no presente e no caráter 
argumentativo das ironias elaboradas pelo autor para levar o leitor a pensar e a ana-
lisar o fato.

Leituras recomendadas ao professor:

LAGE, N. A estrutura da notícia. São Paulo: Ática, 1999, p. 61.1. 

FARIA, Maria Alice. O jornal na sala de aula. São Paulo:Contexto, 1994.2. 
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Aulas 88 e 89 - Texto de Opinião

Caro(a) Professor(a),

Quando alguém escreve um artigo de opinião, tem a intenção de convencer. 
O autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado assunto que considera 
do interesse da população e deseja convencer os interlocutores a adotarem a mesma 
opinião. Para obter êxito, é preciso que o autor conheça muito bem o assunto que será 
tratado, portanto, ele precisa ter dados e informações consistentes que justifi quem sua 
posição e que lhe possibilitem construir bons argumentos, a favor e/ou contra o tema 
abordado.       

O artigo de opinião, assim como o editorial de jornal, é um texto essencialmente 
argumentativo, portanto, com dominância da seqüência argumentativa. Seu estudo su-
gere que o leitor reconheça sua organização composicional (tese inicial, argumentos, 
tese principal) e as marcas lingüísticas (por ex. os operadores argumentativos) que se 
relacionam diretamente ao plano estrutural. Além dessa abordagem, é extremamente 
importante que o(a) professor(a) possibilite situações em que os alunos aprendam a 
debater assuntos ordenadamente, a respeitar seus interlocutores, a manifestar sua opi-
nião e sustentá-la sempre que se fi zer necessário.

Por último, estas aulas podem possibilitar a discussão acerca do ponto de vista 
adotado por alguns lingüistas – a língua é fundamentalmente argumentativa, ou seja, a 
argumentação é uma característica intrínseca da língua, sempre que falamos ou escre-
vemos o fazemos com o propósito de convencer, persuadir o outro.

Bom proveito! 

Objetivos

 Com esta atividade, espera-se que os alunos  
desenvolvam competências, habilidades e estratégias lingüístico-textual- dis-1. 
cursivas para a compreensão de textos de opinião;

2. percebam a estrutura composicional do artigo de opinião: a questão abordada 
(fato), a opinião inicial do autor (tese inicial), o ponto de vista sobre o assunto 
(tese principal) e sua justifi cativa (argumentos);

3. percebam a forma como se relacionam os argumentos, a opinião inicial e a 
tese principal; 

4. analisem a orientação argumentativa proporcionada pelos sentidos dos ope-
radores argumentativos.
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5. refl itam sobre a importância da prevenção no combate ao diabetes e a outras 
doenças crônicas.

Respostas e comentários das questões

1. A projeção do número de pessoas que, num futuro próximo, sofrerão de diabetes no 
mundo. O autor afi rma, no início do texto, que se aproxima uma pandemia de diabetes, 
ou seja, uma epidemia de grandes proporções em todo o planeta. 

2. O autor defende que o aumento exagerado do diabetes está relacionado ao estilo de 
vida moderno, especialmente ao sedentarismo e à alimentação hipercalórica da popu-
lação.

3.1. Professor, discuta com os alunos que, identifi cados o fato que motivou a escrita do 
artigo, a tese inicial e a nova tese (ou tese principal), todos os outros períodos são ar-
gumentos. Portanto, analise com os alunos os vários tipos de argumentos usados pelo 
articulista para convencer o leitor.  

3.2. Argumentos do tipo dados estatísticos: (a) “No Brasil, cerca de 10% da população 
é diabética, mas só a metade sabe ser portadora da doença.” 
“Embora seja necessária uma base genética, o diabetes, para se expressar clinicamen-
te, requer a inestimável contribuição da obesidade com a qual se associa em mais de 
80% dos casos.”
 “Considerando-se somente o diabetes, dados bem recentes mostram que 9% do total 
mundial de óbitos anuais estão relacionados a esta doença.” 

Argumentos do tipo resultados de estudo/pesquisa: (b) “Considerando-se somente o 
diabetes, dados bem recentes mostram que 9% do total mundial de óbitos anuais estão 
relacionados a esta doença.”
“Estudos populacionais demonstraram de modo indiscutível que é possível preveni-las.” 
(as complicações decorrentes do diabetes)
“Mais ainda, detectando-se na população aqueles indivíduos com tendência para de-
senvolver o diabetes (os chamados pré-diabéticos, estimados em um número igual ao 
dos diabéticos) e investindo-se em educação alimentar e prática de atividade física, é 
possível prevenir o próprio diabetes.” 

Argumentos do tipo exemplos: (c)
“A sua natureza crônica, o tratamento com comprimidos e/ou insulina e a gravidade 
das complicações (perda da visão, insufi ciência renal com diálise e transplante de rins, 
amputações de membros, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral etc.) que 
surgem em decorrência de falha no tratamento, tornam o diabetes uma doença muito 
cara para o doente, sua família e o sistema de saúde do país.” 

Argumentos do tipo citações de autoridades (d)
“Diz uma máxima chinesa (ano 2697 a.C.) que “médicos inexperientes tratam as com-
plicações das doenças, médicos medianos tratam as doenças e grandes médicos pre-
vinem as doenças”.” – Uma máxima chinesa se constitui um argumento de autoridade.
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Argumentos do tipo princípios universais: (e)
“Diz uma máxima chinesa (ano 2697 a.C.) que “médicos inexperientes tratam as com-
plicações das doenças, médicos medianos tratam as doenças e grandes médicos pre-
vinem as doenças”.” – As máximas são também princípios universais. 

Argumentos do tipo opiniões pessoais (f)
“Nada é mais atual!” – Em relação ao que diz a máxima chinesa.
“É preciso que a classe médica se organize mais para pressionar toda a sociedade e 
o governo a intervirem na prevenção como meio efi caz de combate a tão devastadora 
doença.”

4. Resposta correta: item b

5. A tese principal está inscrita no fi nal do último parágrafo: “No presente momento o 
controle rigoroso da glicose sanguínea se consolida como imprescindível, mas outro 
grande foco de abordagem do problema deveria visar à prevenção, pois se esta não 
fosse capaz de resolver o problema por completo, pelo menos diminuiria o geométrico 
e estarrecedor crescimento do diabetes e do ônus dele advindo.”

6. Espera-se que os alunos respondam que sim, pois o autor é bastante enfático ao de-
fender sua tese de que o investimento na prevenção do diabetes é muito mais vantajoso 
para a população e para o governo. 

7. As medidas de prevenção que, segundo o autor, devem ser adotadas pela sociedade 
e pelo governo são imprescindíveis para reverter o estarrecedor crescimento do diabe-
tes.

8.1.  (1) introduz um argumento mais forte que os outros.
(2) introduz uma explicação.
(3) introduz a soma de vários argumentos.
(4) introduz uma conclusão contrária à esperada.

I. “Além de (3) mais efi caz, a prevenção custa menos que o tratamento da doença ins-
talada e de suas conseqüências nefastas.”

II. “No presente momento o controle rigoroso da glicose sanguínea se consolida como 
imprescindível, mas (4) outro grande foco de abordagem do problema deveria visar à 
prevenção, pois (2) se esta não fosse capaz de resolver o problema por completo, pelo 
menos (1) diminuiria o geométrico e estarrecedor crescimento do diabetes e do ônus 
dele advindo.”

Referências bibliográfi cas

1. Para saber mais sobre o gênero artigo de opinião ler GAGLIARD, Eliana. Pontos de vista. São Paulo: 
Cenpec: Fundação Itaú Social, Brasília, DF: MEC, 2008. (Olimpíada de Língua Portuguesa) 

2. Para saber mais sobre a função dos operadores argumentativos ler GUIMARÃES, E. Texto e argumen-
tação: um estudo de conjunções do português. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2001.
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Aula 90 - Quadrinha popular

Prezado Professor, Prezada Professora:

 Fizemos nas aulas 70 e 71, a leitura de poemas 
populares contemporâneos. Revimos também o 
conceito de Poesia Popular como aquela que é 
expressão genuína de um povo, num determinado 
momento de sua história, refl etindo, portanto, seu 
modo de ser e de pensar. Ela se manifesta nas 
quadrinhas, nas serenatas, nos romances, nos 
desafi os, nas rodas de viola, nas cantigas folclóricas 
etc. Na prática leitora de hoje, temos a Quadrinha 
Popular, a forma mais simples de expressão dessa 
poesia. As quadrinhas são compostas de quatro 
versos de sete sílabas com acento na terceira e na 
última, duas rimas geralmente perfeitas, às vezes 
apenas toante no segundo e no quarto verso. 
Antes de fazer a leitura da quadrinha em estudo, 
é interessante que o(a) professor(a) exponha para 
os alunos as características desse gênero textual, a 
partir dos  exemplos abaixo ou de outros, a critério 
do professor.

        I                                                        II
Esta noite tive um sonho,                  Atirei um limão n’água               
Mas que sonho atrevido                    De pesado foi ao fundo
Sonhei que era babado                     Os peixinhos responderam
Da barra do teu vestido                     Viva Dom Pedro Segundo.

Separando as sílabas poéticas da I e da II Quadrinha, verifi camos que:

 1     2     3     4    5     6         7                        1   2    3     4      5     6        7
Es / ta / noi / te / ti / ve um / so / nho,            A / ti / rei / um / li / mão / n’á / gua 
 1         2      3       4    5   6      7                      1     2     3     4     5     6     7
Mas / que / so / nho / a / tre / vi / do              De / pe / sa / do / foi / ao / fun / do
  1      2       3      4   5    6     7                         1      2     3     4        5        6     7
So / nhei / que / e / ra / ba / ba / do               Os / pei / xi / nhos / res / pon / de / ram
  1      2       3    4     5      6      7                      1    2      3        4      5      6      7
Da /  ba / rra / do / teu / ves / ti /do                Vi / va / Dom / Pe / dro / Se / gun / do 

As quadrinhas são constituídas de heptassílabos ( versos de sete sílabas );1. 
As quadrinhas possuem uma só rima em cada uma delas: na primeira, temos o 2. 
2º verso (atrevido) rimando com o 4º ( vestido ); na segunda, temos o 2º verso 
( fundo ) rimando com o 4º ( Segundo );
A rima é uma coincidência de sons, não de letras; se a correspondência de sons é 3. 
completa, a rima diz-se soante, consoante ou, simplesmente, consonância. Se 
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há conformidade apenas da vogal tônica, ou das vogais a partir da tônica, a rima 
denomina-se toante, assonante ou, simplesmente, assonância. Nos exemplos 
acima, no 2º e no 4] verso, há uma coincidência de sons fi nais completa, pois, a 
partir da última vogal tônica, se igualam todos os fonemas (vogais e consoantes). 
A rima, portanto, é soante. 
Todos os versos possuem acentuação na 3ª e na 7ª sílaba.4. 

Com base, pois, nessas informações, o aluno estará munido de elementos importantes 
para fazer a leitura da quadrinha de Leonardo Mota. O autor nasceu na vila de Pedra 
Branca, Ceará, a 10 de maio de 1891, e faleceu em Fortaleza, a 2 de janeiro de 1948. 
Conhecedor de sertão nordestino, observador da vida local, admirador devoto de sua 
literatura oral, especialmente a poesia, o anedotário, o adagiário, reuniu documentário 
excelente, publicou alguns volumes indispensáveis e preciosos pela abundância, 
honestidade e valor da informação: Cantadores (1921), Violeiros do Norte (1925), 
Sertão Alegre (1928) e No tempo do Lampião (1930).
 A quadrinha popular de Leonardo Mota, abaixo, 
O mundo está de tal forma
Que ninguém pode entender: ,  
Uns devem, porém não pagam,
Outros pagam sem dever.

Possui as seguintes características:

1.Os versos são heptassílabos (possuem sete sílabas):
 
1      2         3       4     5     6     7
O /  mun / do es / tá / de / tal / for / ma
 1      2        3        4      5          6      7
Que / nin /guém / po /de em / ten / der  
 1      2        3        4      5      6      7
Uns / de / vem, / po / rém / não / pa / gam,
 1      2        3        4      5     6    7
Ou / tros / pa /gam / sem / de /ver.

2. O 2º verso e o 4º verso apresentam conformidade apenas da vogal tônica. A 
rima, portanto, é toante. A quadrinha possui um só rima.

3. O 2º e o 4º verso possuem acentuação na 3ª e na 4ª sílaba.

Como se lê, a quadrinha é de natureza satírica, pois denuncia algo muito grave 
em nossa sociedade, que é a injustiça social, verifi cada em vários âmbitos. O 
texto dá a entender que o mundo é contraditório e essa contradição muitas 
vezes foge a nossa compreensão. Essa situação de dívida, por exemplo, pode 
ser verifi cada no caso de pagamento de impostos no Brasil. Muitos brasileiros 
sonegam impostos, não pagam, embora tenham condições para tal, os impostos 
que devem ao Erário, isto é, ao tesouro público. Isso ocorre geralmente com 
aqueles que são donos dos meios de produção, com os capitalistas, empresários, 
banqueiros, latifundiários etc.  Os trabalhadores, ao contrário, retiram grande 
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parte do seu salário, que não é renda,  para pagar impostos. Aliás, na folha de 
pagamento do salário do trabalhador já vem descontado o imposto de renda. De 
renda? Como se explica isso, se o trabalhador não tem renda? Ele tem salário, o 
que é muito diferente. Por isso diz o poeta que “outros pagam sem dever”.  Isso 
quer dizer que a maioria dos brasileiros paga pelo erro de muitos outros, pelos 
roubos cometidos, pelas corrupções praticadas, enfi m, pela injustiça social da 
qual são as únicas vítimas.
 O texto pode servir de refl exão para muitas outras situações em que se 
verifi ca injustiça social.
 A poesia popular é coisa séria! E prazerosa. A partir do cultivo da poesia 
verdadeiramente popular, muita coisa pode melhorar: o mundo invisível da 
sociedade capitalista pode se tornar risível.





História





75História

Aulas 25 e 26 - Memória e Sociedade

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

Compreender os mecanismos de produção de memórias individuais e sociais.− 

Analisar a memória social como um campo de múltiplas possibilidades e leituras − 

que expressam as contradições e disputas da realidade vivida;
Refl etir sobre as estratégias de construção da história ofi cial.− 

Compreender o diálogo entre memória e história.− 

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

 Se possível, incluir a atividade de exibição do fi lme Batismo de Sangue na 
programação pedagógica da escola. Na difi culdade de tempo e de recursos, uma 
estratégia interessante seria juntar uma ou mais turmas em horário extra. Os exercícios 
exigem um acompanhamento do professor no momento de resolução e correção. 

Questão 1

• Objetivo: reconhecer as caracterizações da memória.

Nessas aulas os alunos terão a possibilidade de refl etir sobre os conceitos de 
memória e história. O objetivo é contribuir para que os estudantes compreendam 
os processos de produção de memórias: o bio-psicológico, que gera memórias 
individuais, e o social, que gera memórias coletivas. Também levantamos 
elementos para pensar as relações e as diferenças entre a memória e a produção 
de conhecimento histórico.
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•  Nível de profi ciência: fácil.
•  Tipo de questão: múltipla escolha.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: ter a capacidade de identifi car os 

elementos que interferem na produção de memórias.
• Resposta com notas explicativas: a intenção é que o aluno retome a leitura do 

texto para interpretar as sentenças. A opção em que se deve ser identifi cada a 
incoerência em relação ao texto é o item b).

Questão 2

• Objetivo: Compreender as diferenças entre memória social e individual.
• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: respostas diretas, seguidas de debate coletivo.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: ter noção de identifi car momentos 

signifi cativos nas trajetórias individuais e coletivas.
• Resposta com notas explicativas: não há um elenco de respostas corretas, é 

importante ter sensibilidade para as possíveis respostas dos alunos.

Questão 3

• Objetivo: encontrar sinônimos para os termos lembrança e esquecimento.
• Nível de profi ciência: fácil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de descobrir com efi cácia 

as defi nições dos verbetes "lembrança" e "esquecimento" em dicionário.
• Resposta com notas explicativas: basta ao aluno encontrar os sinônimos e 

escrever corretamente as palavras nas lacunas correspondentes.

Questão 4

• Objetivo: entender a relação história e memória.
• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: marcar opções verdadeiras ou falsas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: ter noção da multiplicidade de sujeitos 

na produção de espaços e experiências sociais.
• Resposta com notas explicativas: as opções dialogam com o texto, mas não 

reproduzem literalmente suas proposições, o que deve difi cultar um pouco a 
execução da atividade para estudantes que tenham um nível de leitura mais 
elementar. A ordem de respostas é F, V, F, V, V, F.

Questão 5

• Objetivo: refl etir sobre um confl ito em torno da memória. 
• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: leitura competente do texto e refl exão 

sobre os diferentes pontos de vista expressos.
• Resposta com notas explicativas: a resposta deverá demonstrar que há uma 
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disputa entre pessoas que querem que permaneça a estação de trem da Parangaba 
onde se encontra e dos que não a consideram como fundamental para a memória. 
É claro que deverá ser valorizada a capacidade de argumentação do aluno.
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Aulas 27 e 28 - Patrimônio Histórico Material

Nas presentes aulas procura-se apresentar aos estudantes a noção de Patrimônio 
Histórico Material, desde sua defi nição até a compreensão das políticas 
governamentais voltadas para o setor de preservação. Além de propor um olhar 
crítico e atuante sobre a realidade regional.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

Compreender o conceito de patrimônio histórico material;− 

Analisar as políticas ofi ciais de preservação de bens materiais;− 

Estimular o sentimento de pertencimento e identifi cação com as culturas − 

locais.

Identifi car elementos da cultura popular e das classes trabalhadoras que − 

compõem o Patrimônio Histórico.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:
 
 O tema é bastante instigante para problematizar a realidade local, as relações de 
poder e de exploração que podem ser percebidas ao questionar as políticas ofi ciais de 
preservação patrimonial. O fi lme indicado, Narradores de Javé, é uma boa oportunidade 
para subsidiar o debate. Pela importância do tema, seria interessante incluir a exibição 
do fi lme em atividades gerais da escola, como a semana cultural. Assim, na sala de aula 
não seria preciso exibir o fi lme inteiro, cabendo a seleção de algumas cenas ou trechos. 
A consulta aos sites do IPHAN e da SECULT também é importante para a pesquisa 
que servirá de subsidio para realizar as atividades 2 e 3. Na medida do possível, seria 
interessante que tais atividades de pesquisa na internet fossem realizadas na própria 
escola com a supervisão do professor. Caso haja museus, centros de cultura popular e 
memória nas proximidades da escola, também indicamos visitas coordenadas a esses 
diversos lugares de memória. 
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Questão 1

• Objetivo: Reconhecer o conceito de patrimônio histórico material.
• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: Somatória das opções corretas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: políticas de preservação patrimonial. 
• Resposta com notas explicativas: a intenção é que o aluno retome à leitura 

do texto para interpretar as sentenças. As opções corretas são a 7) e 9), e a 
somatória é 16.

Questão 2

• Objetivo: Refl etir sobre os bens materiais da cultura local.
• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: respostas diretas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: elementos que compõem o patrimônio 

histórico material da região.
• Resposta com notas explicativas: não há um elenco de respostas corretas, é 

importante ter sensibilidade para as possíveis respostas dos alunos.

Questão 3

Objetivo:•  simular a escrita de um documento de solicitação oficial para o 
tombamento de um patrimônio histórico material.
Nível de proficiência:•  difícil.
Tipo de questão:•  resposta direta.
Conhecimentos/conteúdos envolvidos:•  escrita compentente de um texto que 
expresse conhecimentos sobre o valor histórico de um patrimônio material.
Resposta com notas explicativas:•  o aluno deverá redigir um texto fazendo de 
conta estar justificando um tombamento de algum patrimônio histórico de sua 
região para um órgão oficial. O aluno tem liberdade para escolher qual patrimônio 
tratar, mas deverá apresentar argumentos consistentes que demonstre seu 
aprendizado sobre a temática da aula.

Questão 4

• Objetivo: Estimular a produção de materiais que expressem o entendimento do 
tema estudado.

• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: produção de cartazes.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: política patrimonial e diálogo com a 

comunidade escolar.
• Resposta com notas explicativas: Como não há um elenco de respostas pré-

determinadas, a atividade alcançará o sucesso com o estimulo às atividades de 
pesquisa e ao protagonismo dos jovens, uma vez que os estudantes estarão 
sendo estimulados a opinar e a debater sobre os bens materiais que identifi cam 
a comunidade. 
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Aulas 29 e 30 - Saberes e sabores de nosso povo

Neste capítulo a refl exão favorece a compreensão do que seja o Patrimônio Cultural 
Imaterial. Um dos objetivos é perceber as permanências e mudanças nos diferentes 
saberes e sabores que marcam a vida de um povo, caracterizando-o. Ressaltando, 
inclusive alguns espaços de sociabilidade como a tradicional festa de Santo Antônio, 
que acontece na região do Cariri, em Barbalha, conhecida como a festa do Pau da 
Bandeira. E ainda algumas formas de expressão como a capoeira, que neste ano 
2008 foi reconhecida ofi cialmente como patrimônio vivo de nossa nação.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

Compreender o signifi cado de Patrimônio Cultural Imaterial para a nossa − 

sociedade.

Reconhecer a contribuição dos diferentes saberes e sabores para a construção de − 

nossa sociedade brasileira.

Valorizar as diferenças que se manifestam no jeito de ser e viver de cada − 

comunidade.

- Superar posturas preconceituosas (fundadas numa História que reconhece apenas 
o que é majoritário na sociedade) considerando a diversidade que nos faz plurais e 
mais ricos culturalmente.

Refl etir sobre a importância da Educação Patrimonial para a preservação de nossa − 

História.
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Algumas sugestões de orientações metodológicas:

Para iniciar a abordagem do que signifi ca o Patrimônio Imaterial é importante 
estimular uma roda (de preferência cadeiras em círculo, se possível) de conversa na 
sala, a partir das perguntas que abrem o capítulo, fazendo um levantamento prévio dos 
conhecimentos dos alunos sobre o assunto e, simultaneamente, despertando-os para 
a temática. Por se tratar de um texto de fácil refl exão, a execução da leitura do mesmo 
poderá ser coletiva, em grupo ou individual, dependendo da escolha do/a professor(a) na 
condução da aula. É importante que o professor fi que atento para tirar possíveis dúvidas 
e/ou fazer alguns esclarecimentos.

A resolução dos exercícios também não apresenta maiores problemas, 
podendo ser proposto como atividade individual sem o acompanhamento direto do/a 
professor(a). Mas é de fundamental importância a CORREÇÃO/COMENTÁRIOS DAS 
RESPOSTAS EM SALA DE AULA. Pois é neste momento que se faz possível perceber 
se realmente houve um entendimento claro, por parte dos alunos, sobre os signifi cados 
de Patrimônio Cultural Imaterial e sobre a necessidade da Educação Patrimonial para 
favorecer a conservação de nossa História, neste caso representada nos diferentes 
saberes e sabores que são (re)construídos de geração em geração e permeados de 
diferentes tempos e espaços.

Questão 1

• Objetivo: identifi car no texto trechos que complementem o raciocínio referente ao 
Patrimônio Imaterial.

• Nível de profi ciência: fácil.
• Tipo de questão: completar frases conforme o entendimento do texto.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão sobre o Patrimônio 

Cultural Imaterial, relacionando com a educação patrimonial.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deve preencher o quadro com as 

respostas conforme o texto, mas não necessariamente idênticas ao texto, mas 
que tenham a mesma idéia. Exemplo de resposta:

a) ... diferentes saberes e sabores.
b) ... um jeito de ser e viver conforme seu ambiente e sua História.
c) ... guardar na memória, conservar e respeitar.
d) ... a consciência preservacionista.

Questão 2

• Objetivo: conhecer a própria capacidade de identifi car palavras sobre o assunto 
tratado.

• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: construção de frases interrogativas (conforme o texto) 

relacionadas às palavras cruzadas.
• Conhecimentos/conteúdos  envolvidos:  leitura do texto e destaque 

para a compreensão de palavras relacionadas ao conceito de CULTURA, 
como SOCIEDADE, EDUCAÇÃO, BRASIL, PATRIMÔNIO, CONSTRUÇÃO, 
PRESERVAR e SABERES.



82 História

• Resposta com notas explicativas: nesta questão o aluno pode fazer diferentes 
frases interrogativas. Contudo é necessário que haja coerência entre as perguntas 
a serem feitas e as respostas já dadas na cruzadinha. Exemplo: o aluno poderá 
colocar como perguntas, a partir do texto: “O que é constituída de diferentes saberes 
e sabores?”, “O que pode contribuir para a consciência preservacionista?”, “Que 
Nação aprovou o Decreto no. 3.951/2000 que reconhece os saberes e sabores 
de uma comunidade?”, “Como denominamos a herança de um povo?”, “O nosso 
patrimônio é feito a parti de quê (coletivamente)?”, “O que signifi ca guardar na 
memória e respeitar?”, “Como identifi camos a capoeira, artesanatos e festas dos 
padroeiros?”

Questão 3

• Objetivo: sistematizar os conhecimentos adquiridos sobre o Patrimônio Cultural 
Imaterial e a Educação Patrimonial.

• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: utilização competente de adjetivos, 

substantivos e verbos na elaboração de um texto de acordo com a temática pré-
defi nida. E capacidade de defi nir os conceitos apresentados, quais sejam, os de 
patrimônio imaterial e de educação patrimonial.

• Resposta com notas explicativas: não há um repertório de respostas previsto. 
O único critério a ser considerado é a coerência das palavras escritas com o 
signifi cado dos conceitos. 

Questão 4

• Objetivo: comentar uma frase sobre o assunto tratado.
• Nível de profi ciência: fácil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão sobre a importância 

cultural do patrimônio imaterial na sociedade atual.
• Resposta com notas explicativas: espera-se que o aluno responda segundo a 

compreensão do texto, não havendo porém uma só maneira de responder.

Questão 5

• Objetivo: usar a criatividade e livre expressão;
• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: desenho livre.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão sobre a constituição 

do Patrimônio Cultural Imaterial, de modo especial sobre o que diz respeito às 
marcas que fazem a história do estado cearense.

• Resposta com notas explicativas: a partir da compreensão do texto e, de 
modo especial, de um boxe incluso na questão, o aluno deve fazer um desenho, 
de preferência amplo e geral. Não há uma resposta certa, mas a coerência deve ser 
observada.
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Aulas 31 e 32 - História e Natureza

Nessas aulas os alunos terão a possibilidade de refl etir acerca da relação entre 
o homem e a natureza. O objetivo é identifi car os bens considerados patrimônio 
ambiental e compreender como rios, fl orestas e paisagens foram e são importantes 
na experiência de colonização e povoamento, e como a exploração sem limites 
de tais recursos coloca em risco o equilíbrio ambiental e práticas da cultura 
tradicional. 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

Compreender o conceito de patrimônio ambiental.− 

Refl etir sobre a importância dos rios no processo de colonização do Ceará.− 

Identifi car as contradições apresentadas pelo desenvolvimento econômico.− 

Despertar noções de consciência ambiental.− 

Algumas sugestões de orientações metodológicas:
Como é um tema bastante atual, é importante que o professor utilize os recursos 

que estiverem ao seu alcance para desenvolver a problemática apresentada pela aula. 
Utilizar a internet e outros meios de pesquisas (inclusive os sites indicados nos exercícios) 
é um bom caminho. Além disso, tratamos aqui das possibilidades de “ler” os bens naturais, 
seria signifi cativo o professor, partindo da realidade local, propor uma aula de campo ou 
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atividade que estimule a interpretação da história do lugar: praias, formações rochosas, 
serras, fl orestas, áreas desmatadas pela agricultura, áreas em desertifi cação, leitos de 
rios etc. 

Questão 1

• Objetivo: contribuir com a compreensão do texto.
• Nível de profi ciência: fácil.
• Tipo de questão: Verdadeiro ou Falso.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: os que se referem ao assunto da aula 

como um todo.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá reconhecer as alternativas 

verdadeiras e as falsas, marcando ao fi nal a alternativa c).

Questão 2

• Objetivo: identifi car marcas do patrimônio ambiental da região onde mora.
• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: compreensão do signifi cado de 

patrimônio ambiental e reconhecimento da região onde mora.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá identifi car dois exemplos de 

patrimônios ambientais de sua região.

Questão 3

• Objetivo: reconhecer o impacto do desenvolvimento econômico na região.
• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: ter a capacidade de entender como 

bens naturais e culturais podem estar em risco devido ao impacto da economia.
• Resposta com notas explicativas: não há um elenco de resposta defi nido, o 

professor deverá estar atento à capacidade do aluno de entender a realidade 
local partindo da perspectiva ambiental.

Questão 4

• Objetivo: Refl etir sobre as obras de transposição do Rio São Francisco.
• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: simulação de júri e debates.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: As interferências do homem no mundo 

natural. A problemática da seca e da falta de água no nordeste.
• Resposta com notas explicativas: Para esta atividade um dos momentos 

mais importantes será a atividade de pesquisa tente estimular ao máximo as 
possibilidades de levantamentos de dados e acompanhe os grupos na formação 
dos argumentos. 
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Aulas 33 e 34 - A juventude e a história.

Estas aulas têm por objetivo despertar o entendimento acerca do protagonismo 
histórico dos próprios estudantes a partir da refl exão sobre a sua condição de 
jovens. Com isso, chama atenção também para o papel do indivíduo na história. 
Daí produzir a compreensão da importância das biografi as no estudo da História.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

Refl etir sobre o protagonismo histórico dos jovens.− 

Conhecer algumas biografi as de personagens que se destacaram na juventude.− 

Compreender a defi nição de biografi a.− 

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

 É interessante que o/a professor(a) estimule a leitura coletiva dos textos para que 
o possível debate ocorra logo em seguida. O/a professor(a) também pode apresentar 
outros exemplos de fi guras históricas que se destacaram na juventude. É importante que 
se destaque o signifi cado da juventude na vida de uma pessoa.
Quanto aos exercícios, os dois primeiros foram elaborados para serem resolvidos 
individualmente e o último em grupos. Sendo assim, o/a professor(a) deverá prever 
cuidadosamente o tempo de aula para cada uma das atividades a serem desenvolvida.

Questão 1

• Objetivo: desenvolver a capacidade interpretativa dos estudantes.
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• Nível de profi ciência: difícil..
• Tipo de questão: preenchimento de um quadro com informações orientadas.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: interpretação de uma letra de música 

como registro histórico de uma época e um retrato de uma geração.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá responder corretamente cada 

um dos campos a serem preenchidos com informações que devem ser inferidas 
tanto do enunciado da questão quanto do texto-base das aulas. As respostas 
prováveis para o primeiro grupo de questão são: 1) MÚSICA, 2) IDEOLOGIA, 3) 
1988 e 4) CAZUZA. As do segundo grupo são: 1) NA DÉCADA DE 1980, 2) SOBRE 
A NECESSIDADE DE O INDIVÍDUO TER UMA IDEOLOGIA e 3) PORQUE NA 
ATUALIDADE AS IDEOLOGIAS ESTÃO EM DECLÍNIO. Quanto ao terceiro grupo 
de questões, as respostas são mais subjetivas.

Questão 2

• Objetivo: refl etir sobre o uso de biografi a no estudo da história.
• Nível de profi ciência: difícil.
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aqueles presentes no texto sobre 

biografi a.
• Resposta com notas explicativas: o aluno deverá apresentar alguma 

consideração coerente com o que se entende sobre a história de vida.

Questão 3

• Objetivo: usar a criatividade e a livre expressão.
• Nível de profi ciência: médio.
• Tipo de questão: elaboração de um painel.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: capacidade de escrita, colagem e 

desenho temáticos.
• Resposta com notas explicativas: em grupo, os alunos deverão montar um 

painel com colagem, frases e desenhos sobre os temas ESTUDO, FAMÍLIA, 
POLÍTICA, RELIGIOSIDADE e LAZER.
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Aulas 35 e 36 - História é vida

Ao chegar ao fi m da trajetória empreendida nas aulas de História, estas aulas 
procuram sintetizar alguns conhecimentos acumulados. O foco está na execução 
dos exercícios, onde se retoma os conhecimentos antes discutidos.

Competências e habilidades a serem desenvolvidas:

Apreender as principais refl exões discutidas ao longo das aulas de História.− 

Fazer o/a estudante demonstrar sua capacidade de escrita e domínio dos conteúdos − 

estudados.

Algumas sugestões de orientações metodológicas:

 A metodologia destas aulas poderá ser a mais simples possível, com o/a professor(a) 
lendo junto com os alunos o texto e resolvendo cada um o exercício apresentado.

Questão 1

• Objetivo: Demonstrar o domínio dos conhecimentos adquiridos e a capacidade 
de escrita alcançada.

• Nível de profi ciência: difícil..
• Tipo de questão: resposta direta.
• Conhecimentos/conteúdos envolvidos: aqueles discutidos nas aulas de 

História.
• Resposta com notas explicativas: deve-se observar a capacidade de escrita 

dos estudantes e os níveis de domínio dos assuntos alcançados.
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Aula 13 - A Pólis Grega

Cara professora, caro professor,

Nossa idéia nessa aula foi discutir a concepção grega de cidade e com ela levar 
nossos alunos a perceberem alguns elementos que fazem parte da sua concepção 
de cidade. A inserção de duas palavras gregas no texto foi uma possibilidade que 
vimos de testar a atenção do aluno. Recomenda-se ao professor ler o livro I, capitulo 
I da Política de Aristóteles é um livro fácil de encontrar na internet, disponível em 
pdf é de domínio público.

Comentários das questões:

Questão 1 

 

Questão 2. As alternativa corretas são c e d . Nossa intenção é fazer com que o 
aluno retorne ao texto e assim faça uma nova leitura para responder esta questão, 
identifi cando assim argumentos falsos e o argumento verdadeiro.

Questão 3. Nossa intenção aqui é criar um debate em torno da palavra e assim 
fazer com que o aluno possa debater com o seu colega sobre a melhor palavra a 
escolher.

Questões 4. A seqüência das respostas são V, F, V e F. Nesta questão pretende-
se fi xar a compreensão do texto levando o aluno a retomar o texto para poder 
identifi car argumentos falsos e verdadeiros.

Questão 5. Questão de caráter dissertativo tem a intenção de levar o aluno a 
interpretar o texto e explorar suas capacidades de leitura e escrita. 

a) P O D E R
b) H O O M E M

c) S O C I A L
d) F A M Í L I A

e) N A T U R E Z A
f) E X E R C Í C I O

g) C I D A D E
h) F I N A L
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Aula 14 - Tomás de Aquino: Pode-se provar que Deus existe?

Cara professora, caro professor,

 Este texto tem como fi nalidade evocar um dos argumentos apresentados por 
Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. 
 Mais precisamente trata-se do terceiro argumento, o argumento do existente 
necessário (os outros são: argumento do primeiro motor; da primeira causa 
efi ciente; dos graus do ser; e do governador supremo das coisas. Sobre isso pode-
se consultar o livro de Philotheus Boehner e Etienne Gilson, História da Filosofi a 
Cristã; outra indicação pode ser a introdução de Carlos Lopes de Mattos ao volume 
sobre Tomás de Aquino na coleção Os Pensadores).
 Em si mesmos, os argumentos não são complicados. Segundo Boehner e 
Gilson, todos os argumentos partem da realidade concreta e empregam o princípio 
de causalidade (ou seja, partem da idéia de que tudo – exceto Deus- possui ou 
tem sua origem em uma causa anterior). Apesar de relativamente simples, para 
os nossos alunos lidar com pares como existir, não existir, poder existir, poder não 
existir, pode exigir algum esforço intelectual. No entanto, no espírito do Primeiro, 
Aprender!, esse esforço se faz necessário.
 Chamamos ainda atenção para uma construção no interior do texto: “Ora, 
como do nada, nada pode vir por si mesmo, é necessário que exista algo que 
não pudesse não existir”. A concepção de que do nada, nada pode vir, é própria 
da fi losofi a clássica grega. A religião cristã admite o criacionismo como sendo a 
criação do mundo, por Deus, a partir do nada. Por isso, escrevemos “do nada, 
nada pode vir por si mesmo”. Ou seja, Deus é capaz de, do nada, fazer com que as 
coisas venham a ser.
 Deve-se, evidentemente, tomar cuidado para que a discussão não se dê sobre 
religião, mas sobre o raciocínio acerca da existência de Deus.

Comentários das questões

Questão 1. Questão de fácil resolução para quem não tiver difi culdade em lidar 
com os pares existir, não existir, poder existir, poder não existir. Ainda assim, o item 
correto, o item C, é facilmente identifi cável.

Questões 2, 3, 4 e 5. São questões discursivas e de livre interpretação. A intenção 
é a de que o aluno tendo compreendido que há uma ARGUMENTAÇÃO no texto, 
possa, ele também, argumentar nas suas respostas.

Questão 2. Em se tendo discutido a idéia de existência e de não existência, solicita-
se o exercício mental de tematizar o nada.

Questão 3. Novo exercício, no qual agora se pede para o aluno apresentar 
argumentos a partir de uma outra perspectiva, distinta da sua. O aluno não precisa 
crer no que escreve, mas apresentar motivos que justifi quem uma posição diversa 
da sua.

Questão 4. Explicação de uma frase contida no texto.

Questão 5. Apresentação de argumentos a partir de suas próprias crenças.
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Aula 15 - Descartes: “Penso, logo existo”

Cara professora, caro professor,

Este texto tem como fi nalidade evocar, a partir da refl exão de René Descartes 
em seu Discurso do método, um questionamento acerca do próprio ato de conhecer. 
O papel que a dúvida metódica assume no pensamento cartesiano pode muito bem 
ser tomado como exemplar para todo o processo do saber, pois ao mesmo tempo 
em que mantém a efi cácia do duvidar como estímulo à renovação do conhecimento, 
busca também não estacionar no ceticismo, impulsionando o pensamento rumo à 
sua renovação.  Por outro lado é importante salientar que a compreensão de que 
a refl exão deve ser conduzida segundo uma ordem metódica traduz igualmente 
um aspecto necessário à produção de todo conhecimento: a busca de clareza e 
distinção, a fi m de que o discurso refl exivo se distinga de outras formas de discurso, 
que não se propõem como críticos, questionadores. Mesmo que não aceitemos 
uma verdade única acerca da realidade, por mais que busquemos compreender os 
aspectos mais variados de uma dada questão, aceitando inclusive a multiplicidade 
dos olhares, as várias “visões de mundo”, o devemos fazer com fundamentos, com 
embasamentos, e não de maneira acrítica, passiva. 

A dinâmica e as questões sugeridas a seguir procuram reforçar tais 
considerações. Para aprofundamento dessa discussão, indicamos o próprio Discurso 
do método de René Descartes (São Paulo: Abril Cultural, Col. Os Pensadores — 
qualquer edição).

Comentários das questões

Questão 1. O objetivo desse caça-palavras é reforçar o vocabulário utilizado no 
texto, bem como chamar a atenção para alguns termos a serem utilizados nas 
questões posteriores. As palavras a encontrar são: na vertical, dúvida, clareza, 
ceticismo; na horizontal, sentidos, racionalismo, Descartes.

Questão 2. O item correto a ser assinalado, o “d”, suscita uma refl exão sobre o 
próprio processo do saber. Por um lado é apresentado como positivo o ato de 
duvidar porque este propicia novas descobertas, bem como o asseguramento 
daquele conhecimento que resiste à dúvida: assim, a dúvida mesma é vista como 
necessária ao saber, embora não a ponto de eliminar toda e qualquer certeza. Por 
isso a dúvida metódica em Descartes é muitas vezes tomada como exemplo-chave 
da refl exão fi losófi ca, sempre pronta para o autoquestionamento.

Questão 3. Aqui o importante é instigar a capacidade de associação do aluno. Ao 
mesmo tempo em que este é levado a tomar contato com outro gênero literário (a 
partir dos versos escolhidos), também é estimulado a reconhecer nos trechos de 
poemas a utilização de cada um dos cinco sentidos. O professor pode ampliar a 
questão, pedindo sugestões de poemas ou canções que também sugiram o tema.

Questão 4. O que faz do “penso, logo existo” cartesiano uma sentença tão 
emblemática é o seu poder de verifi cação e aceitação. Ao serem pedidos outros 
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exemplos, incentiva-se no aluno o exercício de seu raciocínio lógico, uma vez que 
muitas frases tomadas como imediatamente aceitáveis poderão ser questionadas a 
seguir. Por exemplo, se alguém disser que “Deus existe” é uma sentença tão forte 
quanto a de Descartes, o professor poderá argumentar (a título de instigação, claro) 
que percebo meu “eu” pelo pensamento, logo existo, mas que Deus não é percebido 
assim tão imediatamente. Uma dinâmica pode ser criada a partir daqui, solicitando-
se aos alunos a elaboração de uma sentença sintética como a de Descartes e que 
será posta à prova pelo restante da turma.

Questões 5 e 6. Retomam a questão dois. Mais uma vez o propósito é aprofundar 
a discussão acerca do saber, mostrando a renovação deste. No item cinco é pedido 
que sejam fornecidos exemplos de conhecimentos tipos por corretos no passado e 
hoje abandonados. No item seis a proposta se aproxima ainda mais do aluno, pois 
já se trata de sua vivência, e de seu processo particular de aprendizagem, sua visão 
particular de mundo. A discussão acerca do abandono de algumas perspectivas 
em função de outras incentiva a criticidade frente ao saber adquirido e dado como 
certo. Sugestão: a partir da canção Metamorfose ambulante de Raul Seixas (“eu 
prefi ro ser essa metamorfose ambulante/ do que ter aquela velha opinião formada 
sobre tudo”), discutir acerca do saber  e de sua renovação. Será que a metamorfose 
ambulante conduz a uma espécie de ceticismo?

Questão 7. Este item procura realçar a compreensão cartesiana de que o 
conhecimento dá-se através de um processo gradual e consciencioso, pelo 
qual o estudioso procura avançar cautelosamente, e conforme uma disposição 
metodológica que lhe sirva de orientação. Em sua obra Discurso do método, 
o fi lósofo elenca quatro regras principais de orientação: nunca aceitar como 
verdadeira qualquer coisa sem a conhecer evidentemente como tal; dividir cada 
uma das difi culdades no maior número de parcelas necessárias para melhor as 
resolver; conduzir o pensamento por ordem, começando pelo dado mais simples 
e mais fácil de conhecer, para subir gradualmente até ao conhecimento do mais 
complexo; e revisar cuidadosamente os resultados a fi m de ter a certeza de nada 
esquecer. Esse cuidado indica que o processo do saber exige atenção e não pode 
ser abandonado ao acaso, conduzido sem direcionamento. Procure reforçar na 
turma essa compreensão, utilizando inclusive exemplos de outras áreas: sugira 
que grandes artistas como Leonardo da Vinci ou Picasso chegaram a despontar no 
domínio da pintura porque praticavam laboriosa e incansavelmente sua arte.
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Aula 16 - O que é esclarecimento?

Cara professora, caro professor,

 

Nossa pretensão com esse texto foi propiciar um contato mesmo que indireto com 
um texto clássico da fi losofi a. O que tratamos nesse texto é a parte introdutória 
do famoso “O Que é Esclarecimento?”, de Immanuel Kant. É claro que aqui não 
foi possível retratar de todas as questões contidas no texto do pensador alemão. 
Nossa idéia é que o assunto tratado leve o aluno a se interessar pela leitura. Caso 
o professor tenha o interesse de ler o texto por completo é possível encontrá-lo em 
edições impressas e na internet com muita facilidade.

Comentários das questões
Questão 1. Trata-se de uma palavra cruzada que tem como objetivo ampliar o 
vocabulário dos alunos e assim possibilitar uma melhor compreensão do texto. 
Todas as defi nições são retiradas do dicionário Houaiss.

Questão 2. As alternativas corretas são a e c. Nossa intenção é fazer com que o 
aluno retorne ao texto e assim faça uma nova leitura para responder esta questão, 
identifi cando assim argumentos falsos e os argumentos verdadeiros.
Questão 3. Nossa intenção aqui é fazer com que o aluno disserte sobre assunto 
da aula e assim fazer com que ele possa explorar suas habilidades de escrita e 
leitura.
Questão 4. A seqüência das respostas são V, F, V e F.  Nesta questão pretende-
se fi xar a compreensão do texto levando o aluno a retomar o texto para poder 
identifi car argumentos falsos e verdadeiros.

a) E S C O L H A
b) R E S P O N S Á V E L

c) E N T E N D I M E N T O
d) L I B E R D A D E

e) I M P E D I M E N T O



96 Filosofi a

Aula 17 - Nietzsche: Para Além da Verdade 

Cara professora, caro professor,

 Esse texto pretende apresentar uma questão central no pensamento 
nietzscheano: a noção de perspectivismo. Para Nietzsche, toda realidade é 
prismática, não podendo ser reduzida a uma única interpretação ou perspectiva.

É necessário ressaltar, perante nossos alunos, que a crítica de Nietzsche à 
fi losofi a dirige-se contra o que ele entendeu como fi losofi a tradicional ou dogmática. 
O pensamento fi losófi co tradicional, segundo Nietzsche, pensa a partir de categorias 
imutáveis como Deus, essência, verdade, moral, eternidade... 

Ora, para Nietzsche, essas categorias caducaram, sua validade foi dissolvida 
e, se investigarmos sua genealogia, veremos que elas remetem para uma origem 
que contrasta com sua aparente estabilidade. Na realidade, sua estabilidade 
deriva de um golpe de força, de uma tentativa de reduzir a diversidade do real aos 
interesses de uma perspectiva única.  

Mais informações podem ser buscadas nos pequenos livros Nietzsche, da 
coleção FOLHAEXPLICA, e em Nietzsche e para além de bem e mal, da coleção 
FILOSOFIA PASSO A PASSO, da editora Jorge Zahar. Ambos os livros são de 
autoria do professor Oswaldo Giacoia Junior. 

A fotografi a utilizada nos exercícios é de Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês, 
morto em 1999.

Comentários das questões

Todas as questões são discursivas e de livre interpretação. No entanto, 
todas elas (exceto a última) remetem a idéias apresentadas no texto. Trata-se de 
requerer a capacidade de argumentação de nossos alunos a partir de informações 
explícitas ou implícitas no texto.

Questão 1.Pede-se para o aluno associar a idéia central do texto com a defi nição 
de dogmatismo apresentada nos dicionários.

Questão 2 e 3. Visa apresentar o perspectivismo de Nietzsche a partir da diferença 
entre uma imagem e seu fragmento.   

Questão 4. Pede-se para o aluno se posicionar diante do perspectivismo 
nietzscheano.

Questão 5. Toma-se outra citação do Prefácio de Para Além de bem e mal, mas 
agora relacionando com o problema da existência de verdades morais absolutas.

Questão 6. A partir de informações visuais, pede-se que o aluno exerça sua 
imaginação e a capacidade de descrição. 
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Aula 18 - Sartre: Liberdade e Responsabilidade

Cara professora, caro professor,

Este texto apresenta a proposta existencial de Jean-Paul Sartre. O intento 
é trabalhar conceitos sartrianos centrais como liberdade, responsabilidade e 
engajamento, a fi m de instaurar uma refl exão acerca da escolha e da consciência de 
nossas ações. A liberdade para Sartre é uma condição da qual não podemos escapar, 
uma vez que estamos sempre obrigados a escolher entre alternativas possíveis. 
Importa acentuar como, a despeito de sermos cercados por limitações de ordens 
as mais diversas, ainda assim podermos e devermos assumir a responsabilidade 
por nossos atos, respondendo pela construção de nosso projeto de vida. Uma dada 
situação jamais eliminaria a liberdade de escolha, apenas indicaria um número 
circunstancial de alternativas. Como exemplifi cado pelo próprio fi lósofo em sua obra 
O Existencialismo é um humanismo, posso ver-me obrigado a escolher entre lutar 
pela pátria ou cuidar de minha mãe: duas alternativas apenas que não impedem 
o fato de ser minha a escolha, de ser meu o ato de liberdade pelo qual escolho. 
Mas, sobretudo, é interessante atentar para a passagem ao reconhecimento do 
outro. Como não existimos sós no mundo, como convivemos com outrem, nosso 
projeto sempre dirá respeito de algum modo aos demais indivíduos. Para Sartre, 
ao nos escolhermos, escolhemos ao mesmo tempo o que achamos que os demais 
deveriam escolher. O ser é ser-no-mundo. Esse reconhecimento de que nossas 
escolhas também dizem respeito ao outro é que leva Sartre a aproximar-se do 
marxismo, e a pensar o seu próprio projeto como engajamento na luta pela defesa 
das chamadas minorias e pela afi rmação do socialismo, como esclarece melhor em 
sua obra Crítica da razão dialética. 

Indicamos, para aprofundamento, a obra mais esclarecedora de Sartre, uma 
conferência de 1946, a já citada O Existencialismo é um humanismo (São Paulo: 
Abril Cultural, Col. Os Pensadores — qualquer edição).

Comentários das questões

Questão 1. O objetivo dessa questão é reforçar a compreensão da proposta 
sartriana, levando o aluno a pensar sua própria responsabilidade e situação. Esse 
enfoque será, ademais, presente na formulação de todas as questões. O item 
correto, o “b”, ressalta a autenticidade daquele que se assume como responsável 
por suas ações. 
Questão 2. A segunda questão, a partir da qual foi sugerida a dinâmica acima, tem 
como propósito levar o aluno a “vivenciar” uma situação em que se verá diante da 
escolha: mais do que conduzi-lo a optar pelos itens “c” ou “d”, interessa ressaltar 
que, qualquer seja sua opção, ele deve ter consciência de que poderia ter escolhido 
outra alternativa e, portanto, é responsável por sua eleição. 
Questão 3. O objetivo da questão três é levar os alunos à compreensão de que os 
termos fi losófi cos possuem uma razão de ser, muitas vezes perdendo seu caráter 
de estranheza se compreendida sua origem, sua raiz. Como em lições anteriores 
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apareceram já fi lósofos como Platão e Descartes, esta é uma oportunidade de 
relembrar alguns conceitos como “platonismo”, “cartesianismo”, e até suscitar a 
evocação de termos ainda não estudados. Sugestões de outros termos para o 
professor: “cristianismo”; “capitalismo”; “positivismo”; “simbolismo”; “surrealismo”.
Questão 4. Cecília Meireles afi rma no seu Romanceiro da Inconfi dência que a 
liberdade é “essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém 
que a explique e ninguém que não entenda”. Pedir que o aluno defi na, explique a 
seu modo o que entende por liberdade, responsabilidade e escolha, é incentivar 
ocasião para que esclareça palavras que usa comumente mas sobre as quais nem 
sempre tem ocasião de refl etir. O próprio processo de defi nição já implica numa 
organização do pensamento e numa tentativa de síntese que estimulam o poder de 
refl exão. 

Questão 5. Esta questão tem a fi nalidade de reforçar a compreensão do vínculo 
entre o pensamento e o mundo em que o pensar é gestado. Como diria Karl Marx, 
“Os fi lósofos não brotam da terra como cogumelos, eles são os frutos da sua 
época, do seu povo, cujas energias mais sutis, mais preciosas e menos visíveis se 
exprimem nas idéias fi losófi cas. (...) A Filosofi a não é exterior ao mundo”. Estreitar 
esse vínculo entre o pensar e o mundo é eliminar a idéia de que o fi losofar seja 
algo “extraterreno”, quando justamente se propõe ser um questionamento crítico da 
vida. Ao mesmo tempo importa saber em que medida somos infl uenciados pelo que 
nos cerca, e em que medida, ao refl etirmos, infl uenciamos por nossa vez o mundo 
ao redor.

Questão 6. O poema de Drummond fala de solidariedade. Tomá-lo aqui em 
associação ao conceito sartriano de engajamento social é reforçar a idéia de 
coletividade, de que todo projeto individual acaba sendo projeto referente a outrem. 
Instigar a capacidade de relacionar um texto de natureza diferente (no caso, um 
poema) a um texto de ordem teórica, e a partir da identidade temática (ambos 
enfocam o dirigir-se da ação individual para a ação coletiva), é possibilitar ao aluno 
o reconhecimento crítico de que a discussão aqui travada se apresenta de muitos 
modos possíveis, em muitas outras manifestações de seu cotidiano. O professor 
pode ilustrar essa relação através de outros poemas ou canções. Sugestões: a 
música Caminhando (Pra não dizer que não falei das fl ores), de Geraldo Vandré. 
Ou o poema abaixo, de Murilo Mendes. 

SOLIDARIEDADE

Sou ligado pela herança do espírito e do sangue
Ao mártir, ao assassino, ao anarquista,
Sou ligo
Aos casais na terra e no ar,
Ao vendeiro da esquina,
Ao padre, ao mendigo, à mulher da vida,
Ao mecânico, ao poeta, ao soldado,
Ao santo e ao demônio,
Construídos à minha imagem e semelhança.
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Questão 6. Assim como na questão dois, aqui a intenção é aproximar a discussão 
da vivência do aluno. Mas já não a partir de uma situação imaginária, sim da 
refl exão por parte deste acerca de sua própria vida, seus anseios e esperanças. Os 
conceitos de situação, projeto servirão de guia para que cada um refl ita acerca da 
“enorme realidade”.

Questão 7.  Assim como na questão dois, aqui a intenção é aproximar a discussão 
da vivência do aluno. Mas já não a partir de uma situação imaginária, sim da 
refl exão por parte deste acerca de sua própria vida, seus anseios e esperanças. Os 
conceitos de situação, projeto servirão de guia para que cada um refl ita acerca da 
“enorme realidade”.
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Aula 13 - A  Linguagem Visual 

Objetivos:  - Desenvolver as habilidades de observação;
                       - Analisar as informações visuais; 
               - Perceber a visualidade como linguagem comunicativa.

D i c a s ...

 

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

Objetivos:  - Propiciar a criatividade.
                   - Explorar a atividade motora do aluno.
Resposta - Experimentando 1:  A proposta da atividade visa a produção criativa 
do aluno. Leve para sala de aula revistas  para a colagem. Permita que eles usem 
e abusem da imaginação. Peça para desenharem formas simples como frutas, 
árvores, fl ores, pássaros, etc. ( Sugestão: ou peça para desenhar alguma coisa 
interessante que viram no caminho da escola). Em seguida, peça que procurem 
as cores em revistas, recortem e colem os pedacinhos das cores para colorir o 
desenho.

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

Objetivos: - Explorar a compreensão do aluno sobre o texto;
                   - Explorar o poder de síntese do texto.

Cara professora, caro professor,

 Vivemos em um mundo de imagens. Todo dia vemos 
coisas ao nosso redor, conhecemos lugares onde nunca 
estivemos ( televisão, revistas, cinema, fotografi as). No 
texto: Mundo das imagens, percebemos a importância 
dos códigos visuais na nossa vida (cor , forma, luz, sombra, 
etc.). Leve para sala de aula imagens variadas, retiradas 
de revistas, jornais, reproduções de obras de arte etc. 

(cole-as em folhas brancas e exponha-as em lugar de destaque na sala). Depois 
da leitura do texto, peça para cada aluno escolher uma imagem e falar sobre ela. 
Sugestão: Alunos dispostos em circulo na sala, para a leitura do texto e da 
imagem.

bp
2.

bl
og

ge
r.c

om
/.

../
s4

00
/P

in
tu

ra
s.

jp
g     



103Arte

Resposta 1:    humanidade – comunicar – desenhos – rupestre

Resposta 2:         a) artistas da humanidade

                             b) suas idéias, sensações e percepções do mundo.

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

A atividade a seguir, construção de um caleidoscópio, é uma proposta para outro 
momento com seus alunos. O caleidoscópio é um interessante e divertido objeto, 
que provoca sensações variadas e distintas.

C a l e i d o s c ó p i o
   
Caleidoscópio é um tubo 
fechado numa extremidade, ao 
longo do qual estão dispostos 
vários espelhos, de maneira 
que pequenos objetos coloridos, 
presos ao fundo produzem lindos 
e variados desenhos e formas.

                                       Fazendo um Caleidoscópio

Para fazer um caleidoscópio, basta ter: 3 espelhos planos retangulares com 
20 cm de comprimento e 4 cm de largura; Pedaço de PVC com 20cm de 
comprimento e 2 polegadas de diâmetro; Pedaço de plástico leitoso ou papel 
vegetal; Pedaço de material fl exível e opaco (cartolina, papelão, etc.) Fita crepe;

Procedimento

 Com a fi ta crepe, una os três espelhos, de modo com que eles fi quem como um 
triângulo, e coloque-os dentro do tubo de PVC; Com o plástico leitoso/papel vegetal, 
tape uma das extremidades do tubo e acrescente missangas coloridas ou papel 
colorido e brilhante dentro do material opaco e tampe a outra extremidade; fazendo 
um furo antes.

 Basta agora olhar pelo orifício, voltando a outra extremidade para alguma fonte de 
luz. Você verá imagens belíssimas. Girando seu caleidoscópio, as pedrinhas e o 
papel se rearranjarão, e novas imagens irão se formar.

Sites para pesquisar outras formas de construir um caleidoscópio:  

   www.igjovem.ig.com.br/matérias
www.feiradeciencias.com.br/sala
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E x p e r i m e n t a n d o 3

Objetivo: 
- Explorar a capacidade de interpretação e síntese do texto. 

Resposta 1: 
Atividade que trabalha a inferência do aluno ao texto lido. As respostas indicarão os 
níveis de intimidade com os assuntos trabalhados no texto.

Dicas...

Respostas 2:    
PINTURAS – CAVERNAS – REPRESENTAÇÕES –  ARTISTAS – DESENHO - 
IMAGEM

Professor (a), é interessante frisar o aspectos da visualidade. Importantes no texto, 
que é o trabalho com a linguagem estética (forma) e seu conteúdo (expressão).

Caro (a) Professor (a), 

Chegamos ao fi nal da aula: A linguagem Visual.
Esperamos que você tenha aproveitado bastante o material e as sugestões 
das atividades propostas. 
 
 

Algumas Referências Bibliográfi cas:
COLL, César e TEBEROSKY, Ana, Conteúdos essenciais para o Ensino 
Fundamental
Editora: Ática - São Paulo, 2OOO
DONDIS, donis A. Sintaxe da linguagem Visual. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. – 3ª Ed. – São 
Paulo: Martins fontes, 2007.

 Sites:

www.revistaescola.abril.com.br
www.igjovem.ig.com.br/matérias
www.feiradeciencias.com.br/sala

  “Todo conhecimento nosso, origina-se em nossas 
percepções.”

                                                                    Leonardo da Vinci
   Até breve!
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Aula 14 -  Elementos Visuais  

Objetivos:                                                  

- Perceber os elementos na comunicação visual. 

- Decifrar e ler os códigos visuais.

Dicas...

Professor (a),

   

Sugerimos um resgate do texto anterior: O Mundo das Imagens.

No texto: Decodifi cando a Imagem, citamos alguns dos elementos visuais: o ponto, 
a linha e a cor. Chamamos a atenção da descoberta, observação e análise crítica 
de elementos visuais presentes nas imagens produzidas nas artes ou transmitidas 
nos meios de comunicação, sua infl uência na vida pessoal e social. 

Sugestão: 1 - Dinâmica das Cores. 

Distribuir tiras de papel coloridas com os alunos. ( a cor de acordo com a • 
preferência de cada um)  antes da leitura do texto.

No fi nal da leitura e discussão do texto, pedir para os alunos socializarem o • 
signifi cado da sua escolha.

  

Sugestão: 2 - Realize a leitura do texto: Decodifi cando a Imagem com os alunos 
posicionados em círculos. Procure colocar em debate as observações do aluno 
quanto:

Os sistemas de códigos ( visual, verbal, não verbal, etc.)• 

A linguagem televisiva: qualidade da imagem, som, ritmo, enquadramentos da • 
câmera etc.

Procure introduzir outros aspectos da visualidade e meios tecnológicos tais • 
como: vídeoarte, arte informatizada e etc.

 “A linha libertou-se do contorno das coisas e,  feliz, pôde 
sonhar com novas possibilidades.”

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

Objetivos: 
- Compreender os conceitos da linguagem visual;
- Possibilitar a livre expressão. 

 

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

Objetivos: 
- Explorar a interpretação textual. 
- Verifi car o poder de síntese do aluno sobre o texto.

Resposta 1:     
a) Os elementos visuais são a matéria prima para uma boa comunicação visual.
b) As linhas podem ser: curvas, onduladas, fi nas e bastante interessante. 

Resposta 2 :    
CURVAS – DECODIFICAR – CORES – LINHA – VISUAL – IMAGEM - DESENHO

Dicas...

Pontilhismo é uma técnica artística elaborado pelo pintor francês George Seraut 
em fi ns do século XIX. A pintura pontilhista é composta por pontos ou pequenas 
manchas coloridas reagrupadas na forma geométrica que sugere a fi gura e dão à 
obra uma característica científi ca e abstrata.

Realize uma atividade prática com os alunos em outro momento com essa 
técnica.

Sugestão: Pesquise obras  Pontilhistas ( George Seraut / Paul Signac).  

Realize uma exposição das imagens pesquisadas.

Paul Signac                          George Seráut                        



107Arte

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

Objetivos: 
- Ampliar o conhecimento teórico sobre os elementos visuais; 
- Utilizar questionamentos para melhor compreensão do assunto. 

Resposta 1:     
a)  Pessoal;
b) Imagem 1 – Movimento; ritmo; alegria ( e /ou outras); Imagem 2 - Tranqüilidade; 
Organização; seqüência (e / ou outros).

Resposta 2 :    
Resposta pessoal. O aluno fará Inferências de acordo com elos estabelecidos entre 
o texto e seu conhecimento  sobre o assunto.

Dicas...
Arte abstrata é uma forma de arte que não busca nem demonstra o mundo que 
está ao nosso redor. São obras que não representam objetos reconhecidos. A arte 
abstrata refere-se especialmente ás formas de arte do século XX, quando a idéia 
da arte como imitação foi abandonada.

Composição é a essência visual. Trata-se basicamente das regras para organizar 
os elementos visuais – formas e superfícies – em mensagens que alcancem seus 
objetivos comunicativos que agradem, emocionem que cause estranheza.

Referências Bibliográfi cas:

OSTROWER, Fayga,Criatividade e processos da criação / Petrópolis, Vozes, 
1987

BUORO, Anamelia Bueno, O olhar em construção: uma experiência do ensino e 
aprendizagem da arte na escola/ São Paulo, Cortez, 2003

 

Sites:

  www.alunoonline.com.br/educacao

  www.historiadaarte.com.br/ateadolescente

 

 Filmes de arte:

   Van Gogh; Picasso; Modigliani; Frida Calo; Basquiat; Pollock.
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 E x p e r i m e n t a n d o 4

Objetivos: 
- Reconhecer, diferenciar diversas técnicas de arte.
- Vivenciar a arte e suas possibilidades criadoras.

Resposta: Atividade de composição abstrata com os elementos visuais citados no 
texto: Ponto, linha e cor. Cada aluno desenvolverá sua composição criativa. No fi nal 
da atividade pedir aos alunos para expressar sua sensação ao trabalhar com uma 
composição abstrata.

Até breve, querido(a) professor(a)!

            “Criar é reformular uma experiência de vida”
                                                            Fayga Ostrower                   
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Aula 15 - A  IMAGEM NO SÈCULO XXI

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

Objetivos: 
- Abordar a Leitura de imagem.
- Identifi car a capacidade compreensão textual.
Resposta 1:     
Pessoal.  O aluno deverá descrever suas impressões sobre a imagem de forma 
bem subjetiva.

Resposta 2 :    
TECNOLOGIAS- MUDANÇAS- ARTE- INVENÇÕES- REPENSAR- INVENTOS- 
ARTISTA- CRIAÇÃO- REGISTRO.

Cara professora, caro professor,

Sugerimos que se promova uma Leitura de Imagem – anterior ao texto.  
Quando  se olha para uma obra de arte, vê-se um fi lme, lê-se um livro, observa-se 
uma pintura ou escultura,  cria-se na mente uma série de pensamentos  que podem 
ser diferentes a cada vez que se repete a mesma atividade de observação. Ao ato 
de observar e produzir pensamentos pode ser chamado de Leitura de Imagem. 
A Leitura de Imagem  pode ser desenvolvida e incrementada permitindo que o 
observador consiga uma série de informações e signifi cados. 

    Afi nal, o que é uma leitura de Imagem?  Superfi cialmente é a observação 
e análise através dos  sentidos. A importância das informações que o  aluno 
consegue explorar em uma composição artística através da observação e da 
Leitura de Imagem, resulta na capacidade sensitiva e crítica . A conseqüência 
dessa capacidade  cria no aluno o sentimento de altivez e a auto - estima se eleva. 
Segue um breve histórico sobre o Graffi ti  (Imagem ilustrativa do texto)  Hoje 
...Imagem é tudo.

            “O que caracteriza as sociedades ditas 
avançadas é que hoje essas sociedades consomem 

imagens e não crenças, como as do passado; são, portanto, 
mais liberais, menos fanáticas, mas também mais “falsas” 

(menos “autênticas”)”.    
(BARTHES)         
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S a b e n d o  M a i s . . .

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

Objetivos: 
- Praticar a expressão criativa.

Resposta 1: Criação estética individualizada. Organize com os alunos, uma 
exposição na escola dessa atividade releitura da obra de Van Gogh. Convide pais 
e professores para apreciação dos trabalhos. Envolva-os!

História do Graffi ti 

No fi nal da década de 60, jovens do Bronx, bairro de Nova Iorque (EUA), 
restabeleceram esta forma de arte usando tintas spray. Para muitos, o grafi te 
surgiu de forma paralela ao hip hop - cultura de periferia, originária dos guetos 
americanos, que une o RAP (música muito mais falada do que cantada), o 
“break” (dança robotizada) e o grafi te (arte plástica do movimento cultural). 

Nesse período, academias e escolas de arte começaram a entrar em crise e 
jovens artistas passaram a se interessar por novas linguagens. Com isso, teve 
início um movimento que dava crédito às manifestações artísticas fora dos 
espaços fechados e acadêmicos. A rua passou a ser o cenário perfeito para as 
pessoas manifestarem sua arte. Muitos grafi teiros europeus e norte-americanos 
que viveram e trabalharam nesses espaços alternativos conseguiram levar 
mostrar suas obras além das fronteiras de seus países. 

Alguns exemplos desse movimento são: Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e 
Kenny Scharf.

www.graffi ti.org/portugal/nos_pt_09.jpg
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D i c a s ...

Amigo(a) professor(a),

“A única felicidade está na razão. A mais alta razão se encontra na obra do 
artista. Mas há algo que poderia resultar numa felicidade ainda maior: gerar e 
educar um ser humano.” (Nietzsche)

  

  Desejamos um bom trabalho.      

                                       
    LEITURA  / RELEITURA 

Assim como há diferentes interpretações de 
um texto visual, há diferentes possibilidades de 
releituras desse texto. A releitura será sempre 
coerente com a compreensão que o aluno 
constrói na leitura de uma imagem. Cada leitura 
revela o nível de complexidade cognitiva e o 
aprimoramento das idéias estéticas do aluno 
(Rossi, 2003).

Um bom exemplo de releitura é feito pelo pintor 
e artista espanhol: Pablo Picasso.

L’Infante Marie Marguerite de Velasques e L’Infante Marie Marguerite de 
Picasso.- www.conexaoparis.com.br/.../2008/08/picasso2.jpg

Referências Bibliográfi cas

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo/Porto Alegre: 
Perspectiva/Fundação Ioschpe, 1991.

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual - uma psicologia da visão criativa. 6 
ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1991.

STRICKLAND, Carol & BOSWELL, John. Arte Comentada: da Pré-História ao Pós-
Moderno. 2ª ed., Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.

Sites:
http://www.arteducacao.pro.br/Equipe/expoarte2004/Projeto2004.htm
www.ideariumperpetuo.com/graffi ti.htm
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Aula 16 - A Arte Digital

“A nossa época talvez seja, acima de tudo, a época 
do espaço. Nós vivemos na época da simultaneidade: 
nós vivemos na época da justaposição, do próximo e 
do longínquo, do lado-a-lado e do disperso. Julgo que 
ocupamos um tempo no qual a nossa experiência do 
mundo se assemelha mais a uma rede que vai ligando 
pontos e se intersecta com a sua própria meada do que 
propriamente a uma vivência que se vai enriquecendo 
com o tempo.”   [FOUCAULT, 1967].   

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

 D i c a s ...

  

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

Objetivos:  

- Perceber as relações entre Arte x imagens;

- Exercitar a leitura de imagens. 

Resposta 1:  

a) Pessoal. Descrições sobre características entre as duas imagens expostas. 

b) Resposta: A ciência e a arte se complementavam, dando a  capacidade de  
imaginação e criação de infi nitas combinações.                   

Resposta 2:  
a) Manipular e digitalizar, através dos programas de computador.

b) As opções são escolhas dos alunos, de acordo com entendimento deles sobre o 
assunto proposto. Peça justifi cativas das respostas!

Querido(a) professor(a),  

É cada vez mais difícil pensar na nossa vida sem a presença das tecnologias. Essa 
questão é um fato que para nós professores, não pode ser desprezado.       

Estamos numa cultura das sociedades informatizadas servindo de ferramenta para 
a criação artística. 

Abuse dos recursos tecnológicos disponíveis nas suas práticas. A sua intervenção 
mediadora irá se contrapor à velocidade técnica imposta e buscar na interação, a 
expressão de novas formas de sensibilidade. As tecnologias remodelam a sociedade 
como um processo irreversível. A arte se impõe ao papel da análise conceitual dos 
fenômenos que ocorrem na sociedade, provocando uma tomada de consciência.
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D i c a s ...

Arte Conceitual

Criada nos anos 60 por Joseph Kossuth a partir das 
idéias de Marcel Duchamp, a arte conceitual parte do 
princípio de que o simples deslocamento dos objetos 
de seu contexto habitual pode provocar uma reação 
refl exiva do observador. A combinação de alguns 
elementos sugere idéias. Em Uma e três cadeiras 
(1965), por exemplo, Kossuth propõe uma discussão 
sobre os limites da linguagem contrapondo uma 
cadeira (o objeto tridimensional), uma foto de cadeira 
(sua tradução bidimensional) e a palavra cadeira (sua 
versão simbólica). A arte conceitual gera, nos anos 
70, o conceito de “instalação” - um arranjo cênico de 
objetos que vem tornar-se linguagem predominante da 
arte no fi m de século. Variante da arte conceitual é a 

land art (arte da terra), dos ingleses Richard Long e Robert Smithson, que intervêm 
em formas da natureza, colocando, por  clareira de fl oresta. 

No Brasil, a partir dos anos 70, uma grande 
variedade de métodos artísticos começou a 
se espalhar no circuito de exposição, como 
fotografi as, xerox, off-sets, vídeos, fi lmes, livros 
de artistas, atos performáticos. Os artistas 
passaram também a promover maior interação 
com o público, que deixava de ser apenas um 
expectador para interagir com as obras. 

Conhecido pela arte conceitual, o artista plástico 
cearense: Leonilson (1957-1993). Segundo a crítica 
Lisette Lagnado, cada peça realizada por ele  foi 
construída como uma carta para um diário íntimo. Fez uso 
de costuras e bordados, que passaram a ser recorrentes 
em sua produção.
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E x p e r i m e n t a n d o  2

Objetivos:  
-  Verifi car o entendimento do texto sobre Marcel Duchamp.

Resposta correta:    F – V – V - F

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

Objetivos:
- Ampliar a compreensão textual
- Explorar o entendimento da arte.

Respostas: Circular as palavras destacadas em negrito nas frases.

“Vivemos um momento de 
extraordinária importância na história da 

produção artística contemporânea, capaz de confundir 
seculares sistemas teóricos disciplinares, e de modifi car 
profundamente o sentido do trabalho artístico, vivido em 

toda sua plenitude somente por uma parte da consciência 
artística contemporânea...”.           

                                                                   
Mário Costa

Sobre um artista cearense...
              
O artista Hélio Rola (Fortaleza, 1936)  produz obras pautadas no cotidiano da 
relação entre arte e vida. Pensemos nos painéis urbanos, em sua obstinada 
ação através da arte postal. E hoje atualizada pelas intervenções diárias através 
da Internet, ou no mural que efetuou para uma instituição mexicana, ou mesmo 
na atividade como gravador que já lhe rendeu mostra na Alemanha ou a edição 
completa de números das revistas Alforja (México), Matérika (Costa Rica) e Agulha 
(Brasil). Trata-se de um conjunto de obra que defi ne a essencialidade estética de 
um artista.

    
http://blogs.arcosdigital.com/magazine
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Aula 17 - Origem do Cinema

Caro (a) Professor (a),

 As aulas 17 e 18 entram no universo do cinema como 
linguagem audiovisual, contemplando a importância dessa 
arte na formação e produção estética da humanidade.  

 Entendendo a validade da pesquisa, leitura e compreensão 
como estratégia efi caz na construção do conhecimento, 
selecionamos para a aula 17 informações pertinentes 
à história cinematográfi ca, acreditando ser um início 
interessante ao estudo da sétima Arte. 

Certamente, você poderá realizar vários desdobramentos das aulas 17 e 18  ao 
longo do ano letivo, como forma de dar continuidade e complementaridade às 
leituras e produções propostas no material.

Objetivos: 
- Divulgar informações sobre a origem do cinema;

  - Estabelecer relação temporal entre passado e presente sobre a produção do 
cinema;

- Explorar a linguagem cinematográfi ca como criação artística.

Orson Welles:  Diretor, produtor, roteirista e ator. Nascido em 1915, 
nos EUA, e falecido em 1985.   Welles inovou a estética do cinema 
com técnicas até então raríssimas nas produções cinematográfi cas 
como  - Angulações de câmera.  

-Narrativa não linear.
-Edição/Montagem (muito sofi sticada para e época de sua    
realização, devido a não linearidade da narrativa).

Federico Fellini: Cineasta italiano, nascido em 1920 e 
falecido em 1993. Fellini fi cou eternizado pela poesia de seus 
fi lmes. Poucos diretores de cinema conseguiram marcar tão 
claramente seu estilo. Dizer que tal fi lme ou tal personagem 
é “felliniano” signifi ca identifi cá-lo com a estética ao mesmo 
tempo barroca e popular de seus trabalhos das décadas de 
60 e 70.

Glauber Rocha:  Nasceu na Bahia em 14 de Março de 1939 e 
faleceu no Rio de Janeiro em 1981. Considerado um dos mais 
importantes e polêmicos criadores do cinema nacional. Queria uma 
arte engajada ao pensamento e pregava uma nova estética, uma 
revisão crítica da realidade. Criou uma linguagem cinematográfi ca 
descontínua, marcando seu próprio estilo narrativo.
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Resposta da proposição de abertura:  Resposta pessoal do aluno. É importante 
perceber que linhas de raciocínio foram estabelecidas pelo aluno, a partir da citação 
escolhida. Em momento adequado, explore com eles a biografi a dos três cineastas 
e transforme a pesquisa em atividades de produção.

D i c a s ...

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

Objetivos:  
- Explorar sinônimos;
- Trabalhar níveis de compreensão do texto lido.

Resposta 1:  segue algumas sugestões de sinônimos. Seguindo a ordem do 
texto: 
Seguidamente – realizar -  confi gurou-se – viu – olhar – ação – pretérito – exibir – 
parada – fantasioso – história -  considerado – sem cultura – silencioso – fatos.

Resposta 2:   Item  b) O cinema surgiu após a invenção da fotografi a.

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

Objetivos:  
- Desenvolver o raciocínio lógico- dedutivo;

- Fomentar níveis de compreensão literal e não literal.

Segue sugestão para o trabalho de leitura do texto  O Cinema e sua História: 

  Leitura  de Rádio compartilhada:

 - Divida os alunos em 4 grupos. 

 - Cada grupo fi ca responsável por  uma estrofe do texto. Ex: (o que é cinema – 

    antes do cinema – qual a sua história – como era o cinema da época).

 - Cada grupo faz a leitura silenciosamente. Em seguida, realizam a leitura em 

   voz alta, encenando um programa de rádio. Os participantes são os locutores.

 - Explorar a compreensão do texto, coletivamente.
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Resposta 1:   O CINEMA TRANSFORMOU O MUNDO DAS IMAGENS E NOS                         
REVELA  VÁRIAS FORMAS  DE PENSAR O MUNDO.

Resposta 2:  Opiniões e discussões pessoais sobre o cinema e a transformação do                        
valor das imagens no mundo. 

Resposta 3:  Resposta pessoal a partir da escolha do fi lme.

S a b e n d o  m a i s...

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

Objetivos: 

- Explorar vários níveis de compreensão de diferentes textos.

- Ampliar o conhecimento sobre a história do cinema.

Resposta 1:      
a) Mudo           b) Griffi th       c) Decupagem                         

 

Para discutir cinema – feito a partir do original:  Cineclubes resistem ao tempo 
e falta de público. Por Lidiane Andrade  www.revistaogrito.com/page/14/10/2008/
cinefi lia-cineclubes

Os cineclubes são formados por pessoas que gostam de cinema, por um motivo ou 
outro e se encontram periodicamente para assistir fi lmes e discutir sobre eles antes 
ou depois das sessões.
No Brasil, o primeiro foi o Chaplin Clube, em 13 de junho de 1928, no Rio de 
Janeiro. 
Os participantes são sempre aqueles que querem discutir cinema e partilhar o 
que sabem. O cineclube ajuda na formação dos cinéfi los* com informação, critica 
e desenvolvendo o olhar sobre a arte cinematográfi ca para usufruir* melhor dos 
fi lmes.
 Mesmo sem querer discutir cinema, quem se interessa pode compor um clube de 
cinema. Muita gente mora distante das salas de exibição, e outros nunca assistiram 
a uma sessão.  A presença de um espaço, que, inclusive, pode ser itinerante*,  no 
bairro, distrito ou município, pode trazer muita alegria e cultura aos moradores. 
Organize-se, faça contatos, prepare as sessões, e participe!
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D i c a s ...
 

Sobre Roteiro:

Professor (a), 

Vimos que o roteiro organiza a história que será desenvolvida no fi lme. 
Uma das atividades interessantes do cinema, entre outras, seria a trilha sonora 
adaptada ao roteiro do fi lme. É interessante perceber, como a Arte entrelaça várias 
habilidades artísticas que dialogam e se complementam entre si.

Proponha aos alunos (pode ser em grupo)  a criação de um roteiro a partir de um ou 
mais temas debatidos em sala. Eles podem utilizar o teatro de sombras sugerido no 
material de teatro ou ainda, esquetes de peças teatrais do interesse deles. Depois 
de roteirizado, proponha que o grupo faça a trilha sonora e combine com eles, o 
dia das apresentações. Seria interessante fi lmar as produções a presentá-las em 
forma de vídeo na escola.

Associe-se ao site  www.curtanaescola.com.br . Neste espaço há vários fi lmes 
de curta-metragem que podem ser utilizados em sala de aula, com apoio 
pedagógico, orientações metodológicas, participação de professores e sugestões 
de atividades.
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Aula 18 -  Elementos do Cinema

“Mamãe sempre disse que 
a vida é como uma caixa de 
chocolates. Você nunca sabe 
o que vai pegar.”            
                                                                                             

(Forrest Gump, 1994)

Objetivos: 
- Conhecer  elementos que compõem o cinema.

- Proporcionar pesquisa e produção cinematográfi ca.
               

Resposta da proposição de abertura:  Professor (a) , você pode solicitar 
dramatizações dos personagens Liduína e Raimundo do diálogo de abertura da 
aula. Ou ainda, solicitar aos alunos que façam uma leitura salpicada seguido de 
comentários gerais sobre o diálogo e as respostas dadas por eles.

  D i c a s ...

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

Objetivos:  
- Proporcionar  recapitulação sobre a história do cinema.
- Estimular a observação e concentração.
- Assimilar informações adicionais sobre o cinema.

Sugestão para leitura do texto Por Trás das Câmeras:  O texto apresentado 
em forma de versos proporciona diversas maneiras de explorá-lo. Veja algumas 
opções:
*  Divida a sala em grupos e cada grupo lê uma estrofe do verso e comenta.
* Os alunos vão ler o texto todos em voz alta. Fazer comentários sobre a compreensão 
em seguida.
*  Campeonato de interpretação: Divida os alunos em grupo. Cada grupo elege um     
representante que vai ler o verso encenando, interpretando como um poeta. 
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Resposta:  Encontrar as palavras:  CINEMA – LUMIÈRE – MUDO- FRANCISCO –                     
PARIS – SOMBRAS – CAMARA – EUA -  CINE POEIRA – FILME SONORO.

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

Objetivo: 
- Verifi car nível de compreensão sobre elementos do cinema. 

Resposta:    

(   4   )  Corresponde às linhas gerais da história.
 
(   3   )  Responsável pela iluminação da cena.

(   1   ) Seqüência dos acontecimentos, dos aspectos gerais das cenas e sua                         
      decupagem.

(   2   )  Pensa e organiza todo o fi lme em vários aspectos.

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

Objetivos: 
- Incentivar a apreciação sobre cinema.

- Estimular a crítica e produção dos alunos sobre cinema.
  
Resposta 1:  Professor(a), nessa atividade é importante perceber a necessidade 
de desdobrar as ações dela em um tempo maior. Combine metas e um cronograma 
com os alunos, no intuito de viabilizar todos os processos de execução da atividade 
proposta. Lembre-se: Estimule a produção e criatividade dos alunos!   

Resposta 2:  Seguindo uma ordem cronológica.

1895 – Chegada de um Trem a Estação.

1936 –  Tempos Modernos

1972 – O Poderoso Chefão

1992 – Batman o Retorno

2003 – Matrix reloaded
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S a b e n d o  m a i s...

D i c a s ... 

Querido(a) mestre(a),
Que o esforço do seu trabalho reverta-se  em  genialidade dos seus alunos, 

num esforço irrefreável pela humanização da vida.
Um  abraço!

Sobre a relação do cinema com a história 

 É verdade que, desde as primeiras fi lmagens realizadas por Louis e Auguste Lumière, 
em 1895 — operários saindo de sua fábrica —, o cinema se casa indissoluvelmente 
com a história. No mesmo ano, na Exposição Etnográfi ca da África Ocidental, Felix 
Régnault exibiu, provavelmente, o primeiro documentário da história do cinema. 

No entanto, somente nos anos sessenta e setenta do nosso século é que começou 
a se afi rmar uma nova concepção que admitia tratar a história, enquanto processo, 
utilizando o fi lme como documento. Na França, no campo da historiografi a, este 
movimento foi liderado por Marc Ferro, não por acaso, historiador da Primeira Guerra 
Mundial e da Revolução Russa, no bojo de um movimento científi co e cultural que 
trazia, em alguma medida, os refl exos do movimento 
cinematográfi co da Nouvelle Vague, que, junto com 
outros movimentos que apareceram no pós-guerra 
— como o neo-realismo italiano ou o cinema novo 
brasileiro —, consolida defi nitivamente o cinema, já 
não mais apenas como fonte de divertimento, mas 
como expressão artística a mais completa.

Jorge Nóvoa – Apologia da relação cinema-história                                                                  
http://www.oolhodahistoria.ufba.br/01apolog.html                          

No quadro Sabendo Mais temos uma breve biografi a sobre um dos gênios da 
história do cinema, Charles Chaplin.  
Você pode organizar com seus alunos, a semana Chaplin. Essa semana seria 
dedicada à pesquisa e publicação dessas pesquisas sobre vida e obra dele, como 
também, exibição de fi lmes seguidos de textos críticos dos alunos sobre fi lmes 
assistidos. 
Exponha todas as produções na escola e divulgue bastante esse trabalho de 
pesquisa, leitura, crítica e criação.

Essa sugestão pode ser uma boa dica!  
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Cara educadora, caro educador,

Este é o caderno com as duas últimas unidades (seis aulas) do nosso Primeiro, 
Aprender! de sociologia. Estas duas últimas unidades tratarão de temas que exigem 
mediações um pouco mais complexas, seguindo a proposta de complexifi car tanto o 
conteúdo quanto a forma dos textos e exercícios e considerando a experimentação 
dirigida e paulatina da leitura realizada nas unidades anteriores. Estas mediações 
se referem tanto ao conteúdo, o que implica um maior grau de complexidade nas 
categorias, quanto à forma utilizada para abordá-los. A Unidade V tem como tema 
As classes e as diferenças, abordando em seu conteúdo as diferenças de classe 
e situando-as a partir das especifi cidades da experiência moderna: a produção 
de mercadorias e a divisão da sociedade em classes determinada pela produção 
mercantil. Esta é a última das diferenças que abordaremos nesta nossa série de 
textos. Ao considerarmos as diferenças de classe enquanto elemento central que 
organiza a experiência moderna, pensamos esta diferenciação de classes como 
o elemento que passa, nas sociedades mercantis, a articular e aprofundar todo 
o conjunto de diferenças abordadas anteriormente, todas elas presentes sob 
formas distintas em outras formas de organização social anteriores ao capitalismo. 
Não se trata, assim, de que as diferenças de classe façam desaparecer ou 
simplifi quem as diferenças de gênero, étnicas ou geracionais, mas ao contrário, 
trata-se de que supondo, mantendo e modifi cando as formas de manifestação das 
hierarquias anteriores às relações de classe nas modernas sociedades capitalistas 
as aprofundam, amplifi cam e as põem todas em relação a partir da sua comum 
situação nas relações mercantis. Na unidade VI, O que fazer da diferença? Para 
além de uma simples retomada das diferenças tratadas anteriormente, se busca 
pensar, a partir dos problemas levantados na unidade V, a questão ‘das diferenças’ 
nas sociedades contemporâneas. Tomando como base a hierarquia das classes 
e o fetichismo das sociedades produtoras de mercadorias, buscamos interrogar 
sobre os sentidos da questão das diferenças, articulando este problema a partir de 
temas como a mundialização do mercado (a globalização), os movimentos sociais 
e a inclusão das questões levantadas por eles nos âmbitos do mercado e do Estado 
como formas de ‘inclusão’ social. Buscamos sugerir interrogações acerca destas 
confi gurações mais contemporâneas das lutas em torno das diferenças e apontar 
alguns problemas que podem nos ajudar, em vários níveis, a convidar os estudantes 
do ensino médio a uma refl exão problematizadora desta mesma realidade. Antes 
que de respostas, esta última unidade é constituída de muitas interrogações acerca 
das muitas respostas apresentadas no mundo contemporâneo ao problema da 
diferença. 

Esperamos que as refl exões seguintes e os comentários que adicionamos 
às questões, bem como algumas indicações bibliográfi cas e sugestões de fi lmes 
e sites, que apresentamos no fi nal deste caderno, possam contribuir para uma 
melhor utilização deste material na sala de aula. Esperamos que o nosso trabalho 
possa contribuir para o cumprimento dos objetivos do projeto Primeiro, aprender!, 
auxiliando esse esforço de re-qualifi cação da leitura dos estudantes do ensino 
médio. Esperamos também que ele possa, igualmente, ensejar boas discussões 
sociológicas, que nos ajudem a levar às salas de aula discussões afi nadas com 
os parâmetros curriculares da nossa disciplina em nível nacional, parâmetros cuja 
visão busca integrar o conjunto dos saberes e olhares recoberto pela sociologia, 
antropologia e ciência política. Confi gurando certa unidade, esta visão ajuda a 
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experimentar esta relação introdutória com a sociologia no ensino médio de um 
modo que antes de separar, busca tornar solidários os enfoques e problemas destas 
várias disciplinas, olhares distintos que buscam responder aos mesmos desafi os 
apresentados pelas questões das sociedades contemporâneas.   

Desejamos a você um bom trabalho. Um grande abraço da equipe de 
elaboração!
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Unidade V- As classes e as diferenças

Aula 13

O texto e as caixas Você sabia? pretendem abordar de modo simples 
uma determinação fundamental das sociedades modernas: elas são sociedades 
produtoras de mercadorias. Abordar o problema das classes a partir desta 
determinação, da produção mercantil, implica certa escolha metodológica muito 
específi ca: a de pensar o problema das classes sociais e de suas diferenças no 
capitalismo não apenas como uma determinação que isola o elemento econômico, 
mas de compreendê-la como uma forma de organização da vida econômica 
que desde os seus fundamentos determina também o conjunto da vida social, 
determina a totalidade da existência do indivíduo exatamente porque é uma 
forma de organização que institui a totalidade vivida (o tempo, o cotidiano) a partir 
das relações econômicas. Trata-se assim de partir, com Marx (ao qual faremos 
referência explícita na aula seguinte), da compreensão de que no capitalismo, 
na vida organizada sob a determinação da produção universal de mercadorias, 
a organização da atividade econômica ‘contamina’ com as suas determinações o 
conjunto da vida individual e coletiva à medida que esta forma de organização social 
ordena e submete a totalidade do tempo e da vida do indivíduo às exigências e à lógica 
da produção mercantil. Estamos conscientes que muitas das questões abordadas 
por nós nesta unidade ousam buscar falar de questões teoricamente complicadas 
sem simplifi cá-las conceitualmente, mas ao mesmo tempo procurando remetê-las 
ao universo da vida cotidiana dos nossos leitores. Se o segredo desse material 
de leitura está, desde o princípio das nossas aulas, nas suas mãos, pois é você a 
peça central da sua utilização em sala de aula, nesta unidade, que levanta talvez 
as mais complexas questões categoriais de todo este material de sociologia, a sua 
importância é também maior. Ajudar a chamar a atenção para as passagens mais 
difíceis e enriquecer a discussão com as experiências da vida cotidiana certamente 
são os elementos que agora como antes poderão tornar esta experiência uma fonte 
rica tanto para a re-qualifi cação das capacidades de apropriação da leitura quanto 
para as discussões especifi camente sociológicas. 

A centralidade das relações econômicas e das diferenças de classe tornou-se 
ainda mais visível nas sociedades contemporâneas, pois o mercado e a produção 
mercantil transformaram-se na verdade fundamental desta experiência social 
através da ‘colonização’ da totalidade do tempo dos indivíduos. Agora também o 
tempo do ‘lazer’, das relações afetivas, da festa, obedece à lógica e ao ritmo da 
produção de mercadorias e não apenas o tempo formal do trabalho. Não é difícil 
identifi car na uniformização das próprias experiências com o tempo livre, com o 
tempo do suposto não-trabalho (como nos blocos de carnaval, seus ‘abadás’ e 
‘mamães-sacode’), na moda e nos comportamentos das múltiplas ‘diferenças’ 
(as ‘tribos’ com suas roupas, sons e modos de agir ‘igual-diferentes’), o alimento 
de uma gigantesca indústria da diversão, que estende ao tempo “livre” a lógica 
e a hierarquia próprias às relações estritamente econômicas que determinam as 
classes sociais. As grifes e seus ‘genéricos’, os blocos e seus ‘alternativos’, as 
‘tribos’ de jovens que reproduzem em seu interior comportamentos misóginos ou 
homofóbicos assim como, alternativamente, guetos ‘heterofóbicos’ constituídos 
por indivíduos homoorientados são algumas das expressões desta experiência 
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universal e identitária das relações mercantis e da reprodução da lógica hierárquica 
das classes na esfera do consumo. O ‘fardamento’ em massa, confi gurado pela 
indústria da moda ou o caráter repetitivo e compulsório da ‘diversão’ são aparências 
de uma relação realmente fundada na estrutura hierárquica e repetitiva do trabalho 
assalariado. Todos estes elementos testemunham de uma experiência central do 
capitalismo contemporâneo: o de que não é o simples fato de que tudo precisa 
ser comprado (que de simples não tem nada) que caracteriza as sociedades 
contemporâneas como sociedades sob o domínio da produção mercantil, mas a 
submissão do conjunto do tempo vivido, da produção dos afetos, das muitas facetas 
da vida humana, à lógica e à hierarquia de classes própria à produção mercantil.

Neste primeiro texto da unidade, buscamos enfatizar que o elemento da 
compra e venda do trabalho (o trabalho assalariado) é a determinação central da 
inserção dos indivíduos numa classe social, elemento que será também retomado 
na última lição da VI unidade e aí posto em relação com a interrogação a respeito 
da “inclusão da diferença”. Com a ênfase dada no texto ao fato das relações 
capitalistas serem relações de compra e venda de mercadorias, nas quais cada 
indivíduo é proprietário livre da sua própria mercadoria (a força de trabalho), 
buscamos apontar, ao mesmo tempo, a divisão – já dada nas origens históricas 
da sociedade moderna e aprofundada no mundo contemporâneo – entre aqueles 
que são unicamente proprietários da sua força de trabalho e aqueles que sendo 
também proprietários dos meios de produção (e assim, do controle, da gestão da 
produção) são os que efetivamente tomam e podem tomar as decisões acerca 
do quê, como, em que quantidade e de quem produz. Este elemento, longe de 
constituir-se num simples dado econômico, tem repercussão tanto maior quanto 
mais o conjunto da vida social é submetido à lógica e às exigências da produção 
mercantil, da produção de valor. 

A conversa da “fi lha de um operário”, título que realiza uma espécie de 
intertextualidade com o poema de Bertold Brecht (que aparece nos exercícios 
desta aula), busca chamar a atenção para alguns elementos importantes que serão 
balizadores das discussões seguintes, como por exemplo, a afi rmação de que o 
que determina a situação de classe de um indivíduo é a sua inserção no mercado, 
na compra e venda de mercadorias. Esta relação não se dá na simples circulação 
das mercadorias (sou de uma classe se tenho acesso a tais e tais bens materiais 
e simbólicos) mas, antes, na esfera da produção mercantil que, afi nal, é aquela 
que decide sobre o que, como e em que quantidade é produzido e pode circular. 
A produção ser realmente controlada por poucos (os patrões ou, no capitalismo 
contemporâneo os acionistas majoritários dos grandes conglomerados) é o que 
decide, antes mesmo das mercadorias entrarem na esfera da circulação, o que 
pode ser “escolhido” e quem e como o indivíduo pode escolher nessa esfera do 
consumo: o poder de defi nir e criar necessidades (lançar um novo produto) signifi ca, 
ao mesmo tempo, a possibilidade de manter o controle do conjunto do processo 
produtivo e da situação social como um todo, na medida em que toda a vida social 
passou a depender justamente destas decisões ‘econômicas’. Porque este poder 
e este controle são inseparáveis, no capitalismo, da apropriação privada, e porque 
ele se dá segundo a lógica da reprodução do valor (e, portanto, da maximização 
do lucro), quem o controla, controla também se e quantos, além de quem é 
empregado. O controle da propriedade e da gestão da produção signifi ca assim o 
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controle da defi nição da própria situação de classe, ainda que este controle seja 
evidentemente uma relação entre estas classes e comporte, assim, a possibilidade 
da sua negação, da resistência. É este controle ou esta hierarquia e a dominância 
da lógica da produção de valor o que determina presentemente que investimento 
em máquinas (que possibilita a ampliação da capacidade produtiva e o aumento 
da lucratividade) se transforme também e necessariamente, em desemprego 
estrutural e não em diminuição das horas de trabalho, como poderia ocorrer caso a 
lógica da apropriação da produção fosse uma lógica determinada pelos interesses 
do conjunto dos indivíduos. O controle da produção defi ne assim a possibilidade 
mesma de inserção no mercado, o emprego ou o desemprego e assim determina, 
ao mesmo tempo, quem se insere ou não também na esfera do consumo.

As caixas Você sabia? buscam enfatizar este elemento hierárquico que se 
encontra no centro da produção mercantil, ou seja, que apenas alguns decidem 
o conjunto da vida social. Buscamos mostrar também que a liberdade formal 
do indivíduo na sociedade moderna o diferencia do indivíduo das ‘sociedades 
tradicionais’, uma vez que na modernidade o indivíduo passa a existir fora e mesmo 
contra os papéis fi xos destas sociedades da tradição. Esta afi rmação, que se 
encontra na base do conjunto das diferenças tratadas nas unidades anteriores (já 
que buscamos apontar os processos de diferenciação que precisamente constituem 
as sociedades contemporâneas, marcadas por essa possibilidade de mudanças 
permanentes nos papéis sociais), permitirá adiante a formulação da pergunta por 
um problema central: o da realidade desta liberdade formal do indivíduo quando a 
confrontamos com esta relação hierárquica que também compõe, necessariamente, 
a experiência social no capitalismo, realidade que impõe impossibilidades reais, 
mesmo diante das possibilidades formais, isto é, uma realidade que determina que 
mesmo que os indivíduos sejam formalmente livres para mudar de posições (de 
classe, de gênero, que possam buscar permanecer jovens através de plásticas 
etc.) esta liberdade é simplesmente formal porque eles não podem realmente fazer 
isso a menos que tenham acesso aos meios para tal, acesso que a maioria não 
controla dada a relação hierárquica entre as classes.

Respostas e comentários das questões.

Numere a coluna da esquerda conforme a correspondência com a da 1. 
direita:

Resposta:

(2) Sociedade de mercado.   (1) Patrões
(4) Possuem apenas a força de trabalho para 
vender.

(2) Capitalismo 

(1) São donos das máquinas e administram a 
produção. 

(3) Desempregados

(3) Não conseguem vender a sua única mercadoria, 
a força de trabalho.

(4)Trabalhadores

Comentário: Nível de difi culdade da questão: fácil. Aqui se trata de buscar a 
correlação entre algumas defi nições simples e os conceitos a elas correlatos. Os 
referidos conceitos buscam fi xar algumas das defi nições centrais do texto, como a 



129Sociologia

de sociedade de mercado e as principais classes sociais por ela engendradas.  
Já se apresenta aqui a categoria desempregado como uma variação da categoria 
trabalhador (que não consegue vender sua força de trabalho, inseri-la no mercado) 
para assim chamar a atenção para a relação central destas sociedades: a compra 
e venda de mercadorias. Esta determinação voltará a se apresentar na questão 
seguinte com um pouco mais de difi culdade.

Assinale (C) para as afi rmativas que são corretas e (I) para as 2. 

Incorretas segundo o que você compreendeu da leitura.

Respostas e comentários: Níveis de difi culdades diferentes em ordem crescente 
de complexidade.

(C) A sociedade capitalista é uma sociedade de mercado. 
A afi rmação é literal no texto e constitui a idéia central, fácil.
(C) Nas sociedades de mercado comprar e vender são regras necessárias 
para todos, mesmo para os que não podem comprar ou vender.
Nível um pouco maior de complexidade. Como incorpora a negativa como parte 
da formulação exige um pouco mais de atenção na leitura para fi xar a idéia de 
determinação como regra. Mesmo que eu não possa comprar ou vender isso não 
me deixa fora da regra, mas a confi rma, mesmo que negativamente.

(I) Nas sociedades de mercado todos podem vender e comprar igualmente as 
mesmas coisas. 
A incorreção da resposta estimula uma interpretação menos linear e literal. Ela exige 
a compreensão do conteúdo e apela ao discernimento do aluno diante do conjunto 
textual, pois se o texto afi rma que os indivíduos trabalham de modo diferenciado e 
que existem classes não é possível que todos comprem e vendam igualmente as 
mesmas coisas, pois o patrão não vende o seu trabalho, mas as mercadorias, fruto 
da venda realizada pelos trabalhadores do seu próprio trabalho. 

(I) Nas sociedades capitalistas todos ganham do mesmo modo.
O aluno tem aqui, negativamente, uma afi rmação literal do texto, a de que todos não 
ganham de modo igual. O fato de estar positivamente afi rmada torna a assertiva 
errada, o que a torna mais complexa. Isso não deve, a esta altura, signifi car grande 
difi culdade, pois a questão retoma uma afi rmação relativamente simples do texto, 
embora de modo invertido. 

(I) Podemos dizer que nas sociedades de mercado quem trabalha muito ganha 
melhor.
Resposta que articulada à anterior ajuda a fi xar a afi rmação do texto de que trabalhar 
muito não signifi ca ganhar mais. Estas últimas 4 assertivas (todas incorretas) buscam 
enfatizar a necessidade de compreensão de um difícil elemento característico 
das sociedades mercantis e que assim se torna também um elemento textual de 
apreensão mais delicada: a contradição entre o caráter formalmente igualitário das 
trocas mercantis (o caráter de troca de equivalentes) e o fato de que tais trocas 
não são realmente trocas de iguais nem tampouco entre iguais, pois elas supõe a 
propriedade e a divisão do trabalho, que torna as trocas desiguais.
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(I) Os desempregados não têm relação com as sociedades capitalistas.
Nível de difi culdade desta última assertiva: difícil. Ela trabalha com a contradição 
que permeará o conjunto das relações mercantis num nível específi co, que cria certa 
contradição entre os sentidos do termo relação. Se este termo for entendido como 
relação de trabalho, como possibilidade real de vender e comprar, os desempregados 
efetivamente não desenvolvem tais relações. Afi nal, é justamente por isso que são 
desempregados. O fato de não terem trabalho só ocorre, entretanto, porque eles 
estão inseridos na sociedade de mercado e, portanto, têm sim relação com ela, 
embora esta relação apareça, no seu caso, sob a forma negativa da ausência de 
emprego, ao contrário dos que estão empregados e que aparecem portando uma 
relação positiva com a produção de mercadorias. O desempregado não está menos 
em relação com a sociedade capitalista que aquele que é empregado, mas a forma 
da sua relação, que é uma forma de exclusão do mercado, contraditoriamente 
reafi rma a sua relação com esta sociedade: ele é des-empregado porque a 
linguagem aqui realmente ajuda a mostrar a determinação positiva da qual parte o 
desempregado: a sua situação, como o seu nome, é determinada pela sociedade 
de mercado, pela relação de compra e venda do trabalho, pelo emprego que ele 
não tem.
3.   

   

A sociedade capitalista se baseia na compra e venda de mercadorias.  Os 
trabalhadores só possuem a sua força de trabalho para vender. Quem administra 
a produção são os patrões. Eles decidem o quê, como e onde produzir.

Comentário:

A questão solicita do aluno a reconstituição do texto a partir da inclusão das 
palavras que faltam numa sentença que sintetiza a idéia central do texto. Nível de 
difi culdade: médio.

4. A questão solicita uma refl exão pessoal do aluno a partir da relação entre os 
conceitos utilizados no texto e as idéias, mais presentes e difundidas na experiência 
cotidiana, de “riqueza” e “pobreza”. A idéia aqui é a de que o aluno seja capaz de 
articular as noções de rico e pobre, que têm como referência a esfera do consumo, 
noções que ele provavelmente maneja com alguma familiaridade, às relações de 
classe, que se desenvolvem na esfera da produção, às quais ele foi apresentado 
no texto. Solicitar uma articulação entre estas diferentes esferas (do consumo e 
da produção ou entre a situação de classe e as noções de ‘riqueza’ e ‘pobreza’) 
signifi ca não apenas provocar uma refl exão que articula dois planos conceituais e 
reais distintos (o consumo e a produção), mas signifi ca solicitar um diálogo entre o 
plano conceitual e a experiência cotidiana mais imediata. Esta é associada à esfera 
da aparência social ou ao consumo. A questão, assim, busca estimular a refl exão 
sobre a própria experiência de modo a que o estudante possa buscar construir, a 
partir dos conceitos apresentados no texto, a sua percepção desta relação entre 
consumo e produção ou entre aparência e essência. A ênfase aqui, mais que nos 
nomes dos conceitos ou na compreensão da diferença e relação formal entre as 
esferas da produção e do consumo, é dada na compreensão das relações surgidas 

administra     patrões     trabalhadores  mercadorias 
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neste confronto entre as noções prévias de ‘rico’ e ‘pobre’ e a conceituação das 
classes sociais segundo a sua relação com a produção mercantil. Você pode, na 
apresentação da questão, sugerir que seu aluno pense nas diferenças de salários 
entre as profi ssões e nas diferenças entre ganhos de patrões e empregados 
mencionadas no texto e que ele as ponha em relação com ser rico ou ser pobre; 
pode sugerir que ele pense na relação entre desemprego e mendicância ou outras 
formas de articulação entre as situações sociais normalmente associadas às idéias 
de riqueza e pobreza buscando articulá-las às relações de classe. A questão sugere 
uma complexifi cação e ampliação da compreensão da discussão apresentada no 
texto através da sua remissão aos contextos experienciais concretos dos alunos. A 
resposta deverá ser pessoal.

5. A questão continua estimulando a refl exão mais singularizada do aluno a partir 
das questões do texto, buscando explicitar as relações entre situação de classe e 
experiência cotidiana, agora solicitando ao aluno a refl exão acerca da sua própria 
situação, seja estritamente pessoal seja em relação com a situação familiar. O ro-
teiro de indagações que segue a pergunta é um esforço de sugerir algumas rela-
ções possíveis entre a situação de vida do estudante e as questões levantadas no 
texto. A resposta deverá ser a manifestação do esforço de expor de modo pessoal a 
discussão realizada em pequenos grupos, de modo a estimular tanto a capacidade 
de síntese quanto a competência na expressão escrita. Buscar estimular um apro-
fundamento da discussão, acrescentando elementos mais específi cos que você 
possua sobre o cotidiano dos alunos e explorando as suas diferentes experiências 
é uma excelente via para esta ampliação da compreensão e para que a discussão 
se torne, além de compreensão textual, um exercício de ‘olhar sociológico’.

6. Com a apresentação do poema de Brecht buscamos acrescentar ao texto uma 
certa visão do caráter histórico das relações de classe. No texto o autor busca 
interrogar sobre a difícil questão da narrativa histórica, que aponta para um problema 
interdisciplinar (como em tantos outros momentos em nosso material, ainda que 
não de modo direto) com a história. O objetivo da introdução deste poema – que na 
verdade deu título ao nosso texto, pois o tínhamos em mente quando elaboramos 
nosso texto – é apontar nos diferentes momentos da história a distinção das classes 
como algo presente embora presente sob esta forma mais geral de uma oposição 
entre os que controlam o poder ou não através da relação entre este controle e as 
possibilidades de decisão na narração da história. O nosso objetivo permanece 
sendo aqui o de enfatizar a divisão de classes própria às sociedades capitalistas, 
e não o de discutir formas anteriores da divisão e das hierarquias sociais, pois esta 
discussão extrapolaria enormemente os objetivos e as possibilidades da nossa 
abordagem. Ademais, tal discussão exigiria muitas nuances, como a de apontar 
que as formas de divisão nas sociedades pré-modernas não obedecem a uma 
lógica claramente econômica, mas que estas se representam a partir de critérios 
de diferenciação social que se situam na esfera do simbólico como ocorre, por 
exemplo, nas divisões e hierarquias baseadas nas relações de parentesco. Ainda 
que tampouco estes elementos simbólicos sejam desprovidos de uma relação 
com a esfera mais estrita da produção das riquezas nas sociedades tradicionais, 
seus critérios não são, certamente, os critérios imediatamente econômicos das 
sociedades modernas, das sociedades de mercado. Como o nosso objetivo é 
enfatizar justamente que nas sociedades de mercado a esfera da produção das 
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riquezas se constitui na determinação central não apenas das relações econômicas, 
mas do conjunto da vida social, o poema de Brecht tem muito mais o objetivo de 
interrogar o nosso próprio presente que o de explicar estas experiências passadas, 
visão que, aliás, não é estranha ao próprio Brecht. A relação com o passado aqui 
sugerida apenas busca sugerir uma concepção que enfatiza o caráter presente das 
contradições e da divisão de classes como aquele que orienta a discussão e o olhar 
para a história. 

Essa perspectiva se explicita teoricamente nas refl exões de W. Benjamin sobre 
a ‘história dos vencidos’ como um certo esforço de quebrar a continuidade histórica 
e a transmissão (a própria narração da história) entendida como modo de acentuar 
o caráter confl itivo e histórico (não natural, nem linear ou necessário) tanto do 
presente quanto do passado. Na questão seis optamos por retirar do texto os pares 
que Brecht opõe no poema justamente para enfatizar a contradição constituída por 
uma narrativa histórica que faz desaparecer aquilo que Benjamin chamou em suas 
teses “Sobre o conceito de história” de “corvéia anônima”, aqueles que construindo 
o mundo, desaparecem da narração. Pensar em poemas como “Operário em 
construção”, de Vinícius de Moraes ou olhar para a situação dos colonizados ou 
migrantes que construíram as grandes cidades do nosso presente (dos indígenas 
nas Américas aos escravos africanos), buscando mostrar sua permanência nos 
nordestinos em São Paulo, nos descendentes de indígenas e africanos nas 
grandes cidades do mundo contemporâneo (a migração de mexicanos nos estados 
Unidos ou aos africanos e orientais na Europa) são elementos que poderão ajudar 
a compreender e ampliar o texto de Brecht assim como antecipar um elemento que 
retomaremos na unidade VI, o das minorias sociais, ajudando a introduzir neste 
problema uma dimensão histórica, isto é, a pergunta por certa continuidade entre 
os vencidos do passado e a sua permanência no presente. Quando pensamos 
sob esta perspectiva histórica os problemas do presente anteriormente abordados 
através da discussão sobre as diferenças de gênero, étnicas ou geracionais, torna-
se possível estabelecer certa relação ou continuidade, por exemplo, entre a luta 
das feministas no século XX e a luta contra a homofobia (que denunciam certa 
demonização do feminino, seja diretamente nas mulheres, seja nos homens que 
experimentam posturas associadas à feminilização) como retomada da luta de 
gerações passadas de mulheres contra esta mesma demonização, por exemplo, 
das bruxas queimadas na inquisição, exemplo que também articula à questão 
do gênero o problema da dominação religiosa. A permanência nos migrantes do 
presente dos traços de um passado colonial, migrantes nordestinos, por exemplo, 
que são majoritariamente associados à herança étnica negra e indígena no Brasil 
ou migrantes mexicanos, descendentes de etnias indígenas, são exemplos que 
ajudam a pensar o presente a partir destas continuidades e descontinuidades na 
relação entre passado e presente a partir das contradições que permanecem sendo 
centrais em nosso tempo. 
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Resposta:

A G R T Y G A U L E S E S G E R E C E

C R E T E F E L U T P R O E N D X O X

E H R U P E D R E I R O S J T Y E Z V

S M H R O P R T E B A S K E L U E I N

A Ç Ç E U R H K W Q Ç G D Y T Y T N K

R C Y R T T H N E R E I S Ç I I O H R

E B D L O I R B C J E T R O Ç K O E P

S G E T R O I R J T K F N F K M D I I

O R E T R U P U T Y U J T P I O L R O

D W T Q U E P L Y J H N M H R T I O Y

7: A questão solicita que o aluno busque perceber semelhanças e diferenças 
entre o nosso texto e o poema de Brecht. Tanto umas quanto as outras se ligam 
ao que buscamos enfatizar no comentário acima, isto é, ao fato de que o texto de 
Brecht aponta para relações de mando-obediência e poder-resistência em vários 
momentos da história, enquanto o nosso texto se situa no presente. Esta diferença 
entre presente e passado, entretanto, se transforma, segundo o poema de Brecht, 
em uma ponte que permite também encontrar continuidades essenciais entre um e 
outro momento.
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Aula 14
Fetichismo e naturalização

O poema de Drummond é nosso ponto de partida para introduzir um 
difícil problema conceitual, o fetichismo mercantil, problema que justamente 
articula, segundo a leitura que Marx realiza das relações mercantis, a produção 
e o consumo como uma totalidade na produção capitalista, nas sociedades de 
mercado. A esfera para a qual Drummond chama a atenção é a do consumo, que 
será articulada, nos textos que complementam a aula, à produção. Estes textos 
buscam retomar as aquisições da leitura e discussão da aula anterior para ampliá-
las, relacionando-as criticamente à experiência cotidiana do consumo (facilmente 
identifi cável no texto de Drummond) e à menos evidente questão das relações 
fetichistas, isto é, à mediação das relações entre as pessoas pelas coisas, 
caráter central das relações sociais nas sociedades mercantis. Considerando que 
as questões desta aula são particularmente densas, optamos por produzir uma aula 
‘homeopaticamente’ dividida quanto ao texto. Associando este elemento poético a 
textos prosaicos, buscamos intercalar a leitura com refl exões nas questões, o que 
nos pareceu permitir uma construção mais paciente também dos conceitos. Num 
primeiro momento buscamos explorar a compreensão do poema no sentido de 
permitir a complexifi cação do problema trazido pelo texto que o segue.

1. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. O poeta diz que seu novo 
nome deveria ser Coisa por que:

(F) Ele bebe e fuma as marcas que divulga
Questão fácil, pois o texto diz literalmente o contrário disso. 

(F) Ele é viciado em comprar coisas
A questão é um pouco mais difícil, pois ainda que haja quem seja compulsivo ou 
viciado em compras, o que o poema quer enfatizar é que exibimos em nossos 
próprios corpos, como out-doors ou vitrines ambulantes, as marcas, as grifes dos 
produtos que usamos. A questão em jogo não é, portanto, a do vício, mas o problema 
mais universal da submissão do conjunto da vida humana à lógica do mercado, das 
coisas, lógica que termina por nos transformar em coisa.

(V) Ele virou uma vitrine ambulante 
Exatamente porque além de comprar as coisas exibimos as suas marcas (e 
também como sinal de distinção social), nos transformamos em vitrines ou 
anúncios ambulantes das mercadorias que usamos e também nos transformando a 
nós mesmos em meros meios de divulgação das coisas, expondo a nossa própria 
coisifi cação.

(V) Ele é escravo daquilo que sua roupa anuncia
A ‘escravidão’ aqui não é uma escravidão literal que aprisiona de modo violento e 
claramente forçado o nosso corpo. Ela assinala, contudo, a escravização às coisas 
presente na necessidade e compulsoriedade de exibirmos em nossos próprios 
corpos as marcas das indústrias que produzem o que usamos. A escravidão é, 
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nesse sentido, mais que metafórica, pois assinala a nossa transformação em 
engrenagem real da máquina de produção mercantil. Dada a sua não literalidade, a 
questão solicita ao estudante uma compreensão mais aguda do sentido do conjunto 
do poema. 

(F) Ele não é um objeto pulsante
A questão busca chamar a atenção para a frase poética de Drummond que 
postula o caráter de ‘coisa’ ou de objeto em que o homem se transforma pelas 
relações mercantis, aquela que utiliza a designação ‘objeto pulsante’ (ou vivo), mas 
ainda assim, objeto, para falar do homem. A forma negativa, aliada à sutiliza da 
diferenciação homem-coisa e coisa-coisa torna a questão mais difícil.

(F) Ele não tem tarifa
A questão busca retomar um conteúdo da aula anterior (o trabalho assalariado, que 
constitui a “tarifa’ própria ao homem-coisa, ao trabalho assalariado) para explicitar 
o sentido do texto poético.

(F) Ele tornou-se um artigo industrial
Não se trata simples e literalmente de que ele próprio se tornou um artigo industrial, 
mas de que ao exibi-los e viver para produzi-los ele se assemelha, se confunde 
às próprias coisas porque experimenta a vida no ritmo e sob a ótica das coisas. A 
questão aponta para a tensão entre a literalidade da compreensão e a experiência 
fetichista, pois se é claro que o homem não se torna, de modo absoluto, uma coisa 
ou um artigo industrial ao experimentar relações dominadas pelas coisas; por outro 
lado, por estas relações ele se torna realmente assemelhado às coisas. A questão 
remete para um difícil problema teórico que se encontra no centro do problema do 
fetichismo e que consiste em não abolir o caráter contraditório destas relações, 
contradição que neste nível se apresenta como aquela presente na transformação 
do próprio homem em coisa por meio de suas relações. Isso signifi ca que ele é 
e não é ou se experimenta e não se experimenta como uma coisa, pois as 
relações que o coisifi cam são relações construídas por ele mesmo, o homem, que 
não é, enquanto cria relações, simples coisa. Na próxima aula apresentaremos 
outro poema de Drummond no qual este diz: “Mas eu não sou as coisas e me 
revolto”, no qual se busca resgatar esta contradição exatamente enquanto ela 
compõe o centro da experiência da produção mercantil: a possibilidade da revolta 
é precisamente aquilo que afi rma, sob a forma da destruição, o caráter constituidor 
da ação humana que afi nal as relações mercantis sempre supõe. A revolta daquele 
que “não é as coisas” interrompe o caráter de coisa que o próprio homem constitui 
nas relações fetichistas, constituindo uma re-apropriação de si mesmo enquanto 
homem.  

(V) Ele se confundiu com as coisas de tanto anunciá-las em tudo o que usa.
A questão afi rma, ainda na esfera do consumo, o problema central das relações 
fetichistas: que elas coisifi cam o homem. O tornar-se coisa pelo homem em razão 
do uso generalizado das marcas é precisamente o centro da narrativa poética de 
Drummond que identifi ca esta coisifi cação no conjunto da experiência humana 
presente.
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A questão solicita uma resposta pessoal do aluno estimulando a sua 3. 
refl exão em conjunto com o tema da aula anterior. Ela é assim, uma ocasião 
para a refl exão criativa a partir dos conceitos e do texto poético em torno 
da própria experiência cotidiana do aluno (pois o Eu etiqueta” do poema 
facilmente será identifi cado por cada um à sua própria experiência, já que 
todos somos mesmo vitrines ambulantes), assim como é ocasião para buscar 
uma compreensão mais ampla de que esse fenômeno se constitui num 
processo social global, central para o entendimento de que o conjunto da vida 
social encontra-se permeado pelas determinações da produção mercantil. A 
resposta é pessoal. Você pode estimulá-los a realizar esta refl exão a partir de 
inúmeros ‘lugares’ desta experiência cotidiana.

Texto 
 O texto busca construir teoricamente a compreensão do difícil conceito de 

fetichismo. Para isso, procura apontar em situações concretas (como a do tênis 
produzido na China) como as relações fetichistas não são apenas relações 
econômicas, mas o modo como os seres humanos estamos, em geral, em relações 
concretas com todos os demais seres humanos nas sociedades capitalistas, nas 
sociedades de mercado, ainda mais quando pensamos na universalização destas 
relações propiciada pelos desenvolvimentos mais recentes do capitalismo, tema 
que será discutido na próxima unidade. O conceito de fetichismo, que expõe as 
relações ‘encantadas’ ou ‘enfeitiçadas’ que no capitalismo parecem dar vida às 
coisas e coisifi car ou tirar vida aos homens, é apresentado por meio de situações 
realmente experimentadas pelos alunos. Ele é relacionado no texto à experiência 
do consumo e do consumismo descrita por Drummond. Esta relação busca 
construir concretamente a compreensão da produção capitalista e das relações 
sociais baseadas na produção mercantil como uma totalidade na qual produção, 
circulação e consumo se alimentam mutuamente, o que é apontado ao afi rmar 
que o conjunto da nossa experiência (do tempo, inclusive o tempo livre) alimenta 
a ‘máquina’ da produção mercantil. Seria bem interessante insistir nessa relação 
entre o tempo e a vida, pois ela mostra com muita clareza o quanto isso signifi ca 
para cada indivíduo. Sugerir que eles busquem refl etir sobre a quantidade de tempo 
das suas vidas que está ligada à lógica da produção de mercadorias é uma boa 
idéia, pois esta refl exão permitirá entender a própria educação, nas condições da 
sociedade de mercado, como um momento de preparação para o trabalho, assim 
como o lazer, possibilitando a compreensão de que o conjunto do tempo humano se 
encontra hoje submetido à lógica da produção mercantil. Perguntar em que medida 
a hierarquia e disciplina na escola e na família (que supõe várias hierarquias, de 
gênero, étnicas, e geracionais) ou nas relações afetivas que ele próprio desenvolve 
(“quero levar, uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha”) tem 
a ver com as hierarquias de classe pode ser muito interessante e pode ajudar a 
refl etir melhor sobre o lugar social de cada um em relação a esta lógica hierárquica 
global, pois ela ajuda a situar concretamente na experiência cotidiana do estudante 
a integração realizada pela hierarquia de classe das hierarquias de gênero, étnicas, 
geracionais... 

 A ênfase na relação entre diversão e produção mercantil pode assumir aqui um 
papel importante, pois ela permite articular uma série de ‘divertimentos’ (que tanto 
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interessam aos adolescentes) à mesma disciplina que eles, em outros contextos 
como o de casa ou da escola, odeiam. A discussão desta relação hierárquica, 
que quase nunca é percebida na ‘diversão’ (ou ela não seria diversão), ajuda a 
desnaturalizar e pensar criticamente a própria experiência. Por exemplo, seria bem 
legal chamar a atenção para uma certa ‘compulsoriedade’ em divertir-se de modos 
iguais aos demais, para a disciplinarização deste divertimento (as verdadeiras 
‘fardas’ que são os abadás de blocos de pré-carnaval e carnaval são um exemplo 
gritante disso, mas há inúmeros outros, como as vestimentas de cada ‘tribo’ urbana 
– skatistas, rappers, rockeiros etc..., ou seja, uma moda ou identidade qualquer 
como exigência compulsória) assim como, em todos estes casos, para a divisão 
entre os modos, lugares e possibilidades a partir dos quais as diferentes classes se 
‘divertem’. Sugira na refl exão sobre o texto um esforço no sentido de descobrir onde 
estariam outros exemplos de hierarquização e de uniformização no ‘divertimento’, 
afi nal, desmitifi car a idéia de que diversão é liberdade também pode ser um modo 
de abrir espaço para diversões mais ‘diversas’. A relação etimológica entre diversão 
e diversidade, aliás, pode dar muito ‘pano pras mangas’!

3.Esta questão apresenta um grau de difi culdade maior. Ela propõe uma relação 
entre os dois textos para a reconstrução de um período que restitui o sentido geral 
do problema que é o objeto da aula, as relações fetichistas. As palavras coisas 
e mercadorias podem aparecer ocupando ambas as posições, como indicamos 
abaixo, pois elas cabem indistintamente, como sinônimas, nas frases abaixo.
Resposta:
No capitalismo só podemos usar as coisas (ou mercadorias) se elas forem 
compradas. Para isso precisamos trabalhar para receber um salário. Quando 
compramos uma mercadoria (ou coisa) estamos trocando o nosso tempo e a 
nossa vida com as de outras pessoas. Como a relação entre as pessoas acontece 
por meio das coisas (ou mercadorias), parece mesmo que todos viramos coisa, 
coisamente, como disse o poeta Drummond. 

4. Vivemos em uma sociedade que produz mercadorias. Isso não é um simples 
fato econômico, mas é a forma mais universal das relações entre os seres 
humanos no nosso tempo. Estas relações ocultam que as pessoas é que 
produzem as coisas.  Deste modo, as trocas das mercadorias são o modo 
como acontecem as relações entre as pessoas.
A reconstrução da ordem das frases exige uma compreensão do seu conteúdo, o 
que torna a questão difícil. Ela é, entretanto, facilitada pela atenção aos elementos 
de ordem gramatical. A primeira frase, a mais genérica e independente da referência 
às demais é “Vivemos em uma sociedade produtora de mercadorias”, assertiva 
que é o ponto de partida do período. A frase seguinte a explica, pois esclarece que “ 
isso (vivermos em uma sociedade mercantil) não é um simples fato econômico, 
mas a forma universal das relações entre o seres humanos no nosso tempo .” 
“Estas relações ocultam que as pessoas é que produzem as coisas” faz o estas 
que lhe dá início remeter gramaticalmente à proximidade imediata do problema das 
relações mercantis, às quais ela se refere, determinando o seu lugar no período. 
Por fi m o “Deste modo” que inicia a última frase indica a relação de conseqüência 
e aponta o caráter conclusivo da última frase.
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Quadro Você sabia?

A caixa “Você sabia?” busca aliar a informação histórica sobre as origens 
do conceito de fetichismo (apresentando o esforço de Marx em explicitar os 
fundamentos da moderna produção mercantil) à ampliação da compreensão 
conceitual do problema do fetichismo. Nela retomamos as determinações do 
trabalho assalariado e da “troca de mercadorias” para buscar explicitar que esta 
troca, nas relações assalariadas, é possível a partir da transformação do trabalho 
concreto (o trabalho singularizado e diferenciado) em trabalho abstrato ou produtor 
de valor (o trabalho tornado igual aos demais ao ser reduzido ao simples tempo 
abstrato da sua produção). Estas categorias (trabalho abstrato e concreto) não são 
apresentadas no texto, pois a sua discussão se tornaria uma difi culdade suplementar. 
Antes, optamos por explicitar seu conteúdo, ao desenvolver um breve esforço de 
articular o elemento do tempo (que determina categorialmente o trabalho abstrato) 
como o elemento quantitativo próprio às relações mercantis, apresentando-o em 
oposição ao qualitativo (que determina o trabalho concreto), como o elemento que 
organiza as relações fetichistas. É exatamente na medida em que se organizam 
com base no tempo abstrato (no trabalho abstrato ou quantitativo) que as relações 
no capitalismo são fundadas no elemento puramente quantitativo, que afi nal 
permite o caráter ‘coisifi cado’ das relações entre os homens, pois a troca de tempos 
de vida desiguais e diferentes é tornada possível pela equivalência simplesmente 
abstrata (coisal, quantitativa) do tempo de produção. Essa destituição da qualidade 
pela mera quantidade é articulada no texto, ainda a partir de Marx, ao elemento 
hierárquico da produção capitalista. 

Essa articulação visa apontar a destituição do controle do processo de 
produção (o fato de produzirmos, mas não controlarmos o processo de produção) 
como o elemento determinante de que a ‘ordem das coisas’ apareça como ‘natural’, 
por ‘encanto’ ou como um ‘feitiço’. Como ‘o todo’ ou a ‘a sociedade’ é fundado 
na experiência privada da produção, na produção individual e na troca individual, 
este ‘todo’ aparece como algo dotado de uma vida própria, separada, e não como 
resultante do intercâmbio entre estes indivíduos, que estão e estiveram em relação 
ainda antes das trocas. A ‘ilusão’ dos ‘indivíduos’ ou o caráter propriamente fetichista 
destas relações é precisamente aquele que este experimenta como ‘indivíduo 
isolado’, autônomo, pois ele se experimenta e ao mundo ‘como se’ existisse como 
indivíduo ‘fora’ e ‘antes’ da sua relação com esta totalidade social da qual, em 
verdade, ele é, desde sempre, parte. O ‘fato aparente’ de que a engrenagem ‘anda 
bem sem mim’, isto é, de que ‘o todo’ apareça como algo que existe “naturalmente” 
expressa a real destituição de controle e de decisão que se experimenta nas relações 
hierárquicas de assalariamento ou o caráter estranho, alienado do indivíduo em 
sua relação com os demais. É esta experiência real de não-decidir, de não controlar 
a existência social ao mesmo tempo em que o indivíduo se apresenta como dotado 
de e constituído pela ‘liberdade formal’ que caracteriza estas relações assalariadas 
que é, fi nalmente, a idéia central do conjunto da aula, pois nela se busca interrogar 
a relação ‘naturalizada’ com a vida e com o processo social que mantemos nas 
relações fetichistas.
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5. A questão busca interrogar sobre o aspecto ‘natural’ e ‘eterno’ que parece 
compor as relações mercantis. Como o texto busca enfatizar que estas 
relações são uma construção social e histórica espera-se que em sua resposta 
o estudante possa explicar como e porque estas relações não existiram desde 
sempre, como elas são construções sociais e, portanto, não naturais. 

6. A questão solicita uma refl exão e uma posição pessoal do aluno sobre 
a justeza das relações mercantis. Espera-se que o estudante possa, com 
base nos elementos de leitura da aula, posicionar-se pessoalmente sobre a 
questão. Experimente estimular a discussão de pontos de vista divergentes, 
ela sempre permite uma ampliação dos horizontes! Caso ela não surja dos 
estudantes, busque você ‘semear a discórdia’! 

7. Em continuidade com a questão anterior aqui se solicita uma posição do 
estudante acerca do ‘poder de decidir’. Na questão encontram-se articuladas 
várias das questões levantadas na aula, agora sob a sugestão de que sejam 
pensadas a partir de um ponto de vista pessoal. A questão propõe uma refl exão 
sobre o problema da difícil articulação entre decisão (autonomia) e relações 
sociais. Ela é sugestiva de inúmeros desdobramentos e debates, pois dela 
deverão surgir as mais díspares propostas. 

8. A questão solicita ao aluno que re-elabore em seu próprio léxico uma 
afi rmação central do texto. Ao mesmo tempo, ela é ocasião de reforçar ainda 
uma vez a relação entre fetichismo e naturalização. Aqui esperamos haver 
já alcançado um nível muito aguçado e difícil de apropriação da leitura, que 
tornou o estudante não apenas capaz de compreender a articular o problema 
como de re-escrever o seu sentido segundo a sua própria experiência com a 
linguagem, originando um novo texto. 

9. A última questão levanta, a partir do tema da aula, a difícil relação entre 
possibilidades formais e reais, questão que estará no centro das aulas 
seguintes e que é, na verdade, a expressão da contradição entre o caráter 
formalmente livre do indivíduo e a experiência hierárquica com base na qual 
esta possibilidade formal realmente se experimenta. A hierarquia aparece assim 
como o contraponto que destitui, do ponto de vista real, a possibilidade formal 
da liberdade. Na questão de novo se busca chamar a atenção dos estudantes 
para a complexa rede de relações entre as hierarquias de gênero, de etnia, 
de geração e classe ou para o modo como no tecido social contemporâneo 
estas relações sofrem uma re-elaboração que, admitindo formalmente as 
‘mudanças’, apresentam problemas reais àqueles que mudam. Casos mais 
extremos que a cirurgia plástica, como a mudança de sexo ou de mudança 
étnica, como o ‘branquemento’ (o ‘caso’ Michel Jackson pode ser um 
exemplo rico) podem ser bons pontos de partida para uma discussão sobre 
como se relacionam as diversas possibilidades reais com a permanência 
dos preconceitos e também de como as relações de mercado terminam re-
inserindo as hierarquias, mesmo a partir da sua aparente destituição. Esta 
questão prepara o aparecimento da discussão da última aula desta unidade.
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Aula 15 - Individualidade e mercado

A partir de outro poema de Drummond e dos textos e das caixas “Você 
sabia?” buscamos começar uma retomada do problema das diferenças a partir 
da discussão sobre o fetichismo, retomada que nos permite formular uma 
questão: a relação entre individualidade (e a diferença entre os indivíduos) e o 
mercado. O texto busca construir um problema central, que é apresentado na 
própria noção de indivíduo como algo dotado de singularidade. A complicada 
dialética entre o indivíduo e a totalidade é apresentada em forma de problema, 
pois se trata de buscar perguntar, antes que de responder, que relações se 
constituem efetivamente entre individualidade e mercado, apresentando 
algumas das contradições que aparecem quando buscamos refl etir sobre 
estas relações. 

Retomando os temas das duas aulas anteriores, aqui se busca enfatizar 
as contradições envolvidas nas relações fetichistas, tentando explorar 
particularmente a contradição entre possibilidade real e possibilidade formal, 
relação determinada no capitalismo fundamentalmente pela situação dos 
indivíduos na hierarquia das relações de classe. O poema de Drummond, em 
contraste com o primeiro poema, agora enfatiza precisamente o fato de que 
as coisas que são fortes, são constituídas por nós, que não somos coisas 
enquanto nos revoltamos. Ele permite a retomada da discussão apontada 
por Marx tanto das contradições de classe, das hierarquias, quanto mais 
amplamente da contradição signifi cada pelas relações fetichistas, contradição 
entre concreto e abstrato, entre uso e troca, contradições que na verdade 
expõe a contradição no mercado entre o que é singular e concreto e o que é 
universal e abstrato. 

O texto busca, partindo deste pano de fundo, levantar os problemas que daí 
decorrem na experiência da individualidade, convidando o estudante a refl etir 
junto. A afi rmação foi, em toda a aula, com freqüência substituída pela pergunta 
(inclusive na Caixa Você sabia? que nesta aula virou “Você já pensou?”) com 
a intenção de solicitar na própria leitura, certa tomada de posição ou certo 
“não ser coisa” também em relação ao texto. É claro que a pergunta é sempre 
articulada a um nexo de raciocínios que o texto busca evidenciar. Isso impõe um 
nível de difi culdade suplementar na leitura, pois supõe na própria construção 
da pergunta, o processo de apropriação do raciocínio que levou até a sua 
formulação. A articulação de conteúdo a partir da referência cruzada entre um 
texto poético (de Drummond) e a prosa que lhe segue imediatamente é outro 
elemento que torna a aula um exercício mais complexo de leitura. Ela busca 
construir certa mobilidade entre os diferentes estilos textuais que permita ao 
estudante articular sentidos comuns presentes nas duas diferentes formas. 
Não se trata de estudo ou leitura comparativa de diferentes formas literárias, 
mas da construção da capacidade de ‘trafegar’ ou mover-se por distintas 
modalidades textuais, apreendendo a sua comunidade temática, isto é, trata-
se de exercitar a iluminação dos sentidos da prosa pela poesia e inversamente.
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Comentários e respostas. 

1. 

( x) No capitalismo, ser um indivíduo não signifi ca ser singular, mas ser igual 
a todos.
(  ) Ser singular é um dado natural e não cultural.

(  ) Somos todos diferentes desde que nascemos e mais diferentes ainda como 
indivíduos no capitalismo.

(  ) No capitalismo ninguém veste igual, pensa igual ou sente igual.

A primeira afi rmativa é correta e enuncia a contradição central às sociedades 
de mercado. Ela é apresentada no texto como a contradição que determina o 
indivíduo como um produtor de mercadorias que assim é igual aos demais, pois 
ele é tornado livre justamente enquanto é ‘igualado’ pelo tempo de trabalho ou pelo 
trabalho abstrato aos demais. As alternativas incorretas são, em geral, facilmente 
localizáveis no texto sob a forma de perguntas que, também com o apoio dos textos 
anteriores, podem ser respondidas sem grandes problemas. Elas buscam reforçar 
os elementos contraditórios para os quais o texto chama a atenção sob a forma 
de indagações. Assim, a singularidade como diferença social deve ser facilmente 
inferida a esta altura, pois desde a primeira aula deste Primeiro, aprender! de 
sociologia, enfatizamos o caráter cultural das diferenças, o que é retomado no 
texto sob a forma interrogativa. Na segunda afi rmativa incorreta são literalmente 
desconsideradas as contradições apresentadas no texto entre ser diferente e igual 
tanto quanto a relação entre natureza e cultura (“desde que nascemos”) quanto 
em relação ao capitalismo. A terceira alternativa incorreta também contradiz 
textualmente o material da aula. 

2.  Com base no texto formulamos algumas assertivas mais complexas, algumas 
corretas outras não com o objetivo de enfatizar as nuances que envolvem a relação 
entre individualidade e mercado articulando-as ao problema da diferença.

(C) Há muitas diferenças, todas culturais, mas até hoje estas diferenças 
aconteceram a partir de uma igualdade. Nas sociedades tradicionais havia a 
igualdade dos papéis fi xos. No capitalismo as diferenças são construídas a 
partir de outra igualdade, a dos trabalhos, no mercado.

A assertiva é verdadeira e busca reter a identidade ou igualdade como experiência 
a partir da qual as diferenças têm sido, historicamente, apresentadas. Ao mesmo 
tempo ela aponta a diferença entre o tipo de igualdade presente nas sociedades 
tradicionais (as identidades fi xas) e as ‘identidades móveis”, baseadas numa 
identidade fi xa (a do produtor de mercadorias), características da sociedade 
moderna.
(I) As sociedades contemporâneas não estão ligadas umas às outras pelo 
mercado. Por isso as sociedades nas quais todos os papéis são fi xos são 
maioria e as sociedades capitalistas, nas quais os indivíduos podem mudar 
de papéis, são minoria.



142 Sociologia

A questão é evidentemente errada porque parte da falsa proposição de que o 
mercado não é a realidade que unifi ca as sociedades contemporâneas. Ademais, 
ao apresentar uma predominância contemporânea das sociedades tradicionais e tornar 
minoria as sociedades capitalistas ela torna a enfatizar a diferença entre elas, agora pela 
negativa.
(C) Nas sociedades capitalistas os indivíduos não estão mais formalmente presos 
aos papéis fi xos, isto é, eles podem mudar de papéis, ainda que nem sempre isso 
aconteça.

A alternativa é correta e de fácil resolução, pois supõe em positivo o que foi 
apresentado na negativa na alternativa anterior.

(I )  Os indivíduos nas sociedades capitalistas não podem nunca mudar os seus 
papéis sociais. 

Alternativa fácil e evidentemente errada. Supõe a apreensão da noção de identidade fi xa 
como correlata das sociedades tradicionais e não das sociedades de mercado.

(I) No capitalismo a todo instante todos os indivíduos estão mudando os seus papéis 
sociais: os patrões viram empregados, os homens viram mulheres, os velhos fi cam 
jovens e assim ninguém nunca fi ca do mesmo modo.

Ao exagerar a mobilidade presente nas sociedades capitalistas a questão torna a assertiva 
mais geral de que não há papéis fi xos, que é verdadeira, numa assertiva inteiramente 
falsa. Esta hipérbole evidencia de modo indireto a contradição entre possibilidade formal e 
possibilidade real abordada no texto.

(I) Falamos de “tribos” apenas para designar as sociedades indígenas tradicionais.

A alternativa é errada, pois ainda que não em sentido próprio, fala-se de “tribos” para 
designar ‘galeras’ ou identidades no interior das sociedades de mercado. Ainda que esta 
designação possa ser objeto de muitas observações e desdobramentos, trata-se aqui 
apenas de apontar certa convivência do ‘arcaico’ presente também na forma de designação, 
na linguagem utilizada pelos “diferentes-iguais” aos quais se refere a caixa Você sabia?

(C) As sociedades capitalistas contemporâneas têm muitas “tribos” diferentes. 
Nesse caso ser de uma tribo signifi ca ter afi nidades e igualdades com outros, que 
também se crêem diferentes dos demais.

A alternativa retoma o sentido que explica o uso da palavra ‘tribo’ para descrever fenômenos 
urbanos e modernos que, entretanto, mantêm certo parentesco (sem trocadilhos...) 
das “identidades móveis” das sociedades mercantis com as identidades fi xas das 
sociedades tradicionais, ou seja, trata-se de sugerir que as relações fetichistas mantêm 
alguma continuidade com certa carência de lugar para a individualidade e singularidade 
características das sociedades tradicionais.

3. A questão pede uma interpretação do estudante sobre o trecho do poema 
de Drummond que fala sobre o homem não ser as coisas e se revoltar. A idéia 
é propor esta refl exão mais pessoal como forma  de enfatizar este elemento 
textual, que é central para a compreensão do conteúdo da aula e que voltará 
a ser objeto da próxima questão. Solicitando a transposição do problema ao 
léxico do estudante e esperando que a sua articulação expresse o grau de 
complexidade e construção do problema alcançado por ele, a questão pode 
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ser outro bom ponto de partida para uma discussão. Sugerir o debate sobre 
as várias respostas é sempre uma boa idéia!

4. Marque qual das respostas abaixo não poderia de modo algum expressar o 
sentido da frase acima.

O mundo é forte, mas é também feito por mim e posso mudá-lo.D. 
As relações que transformam os homens em coisas são fortes, mas posso me E. 

revoltar contra elas.
O mundo é como tem que ser, e eu tenho que aceitar tudo como coisa já F. 

dada.
A força das relações que transformam pessoas em coisas não impede a minha G. 

capacidade de revolta contra elas. 

 Retomando ainda uma vez a frase de Drummond, aqui se busca apontar 
alguns dos sentidos possíveis para a frase ao mesmo tempo em que, pela negativa, 
se procura levar o estudante a reconhecer um sentido inteiramente estranho ao 
conteúdo do poema na alternativa C, que é a incorreta. A compreensão do elemento 
da revolta ou da negação em “ser coisa” presente na frase poética de Drummond é 
também um modo de solicitar um posicionamento pessoal diante da coisifi cação e 
das hierarquias a ela correlatas.

5. A questão solicita dos estudantes uma refl exão coletiva e o esforço de 
sintetizar seus resultados sobre um problema central da aula, o da contradição 
entre possibilidade real e formal. Agora se trata não apenas da apreensão do 
sentido do texto, mas do esforço de elaborar os resultados de uma discussão 
coletiva a partir do problema sugerido no texto. 

6. Voltando a explorar a possibilidade de negação presente na frase de 
Drummond a questão é certamente uma das mais difíceis de toda a unidade 
e mesmo de todos os módulos, pois solicita ao estudante a realização de 
uma articulação difícil do ponto de vista conceitual entre “a possibilidade 
de ‘não ser as coisas e revoltar-se’ e as contradições apontadas no texto 
“entre sermos diferentes e iguais”. A idéia é estimular a realização de uma 
relação mais ‘fi na’ do ponto de vista conceitual entre a afi rmação de que 
sob as relações mercantis somos todos coisifi cados e, contraditoriamente, 
a de que somos nós mesmos que produzimos tais relações. A “revolta em 
ser coisa” consiste precisamente numa negação das relações fetichistas 
que nós próprios também construímos à medida em que as reproduzimos. 
A partir das respostas apresentadas buscar aprofundar a refl exão sobre 
estas possibilidades de revolta permitirá preparar também a discussão das 
questões que virão na próxima unidade e que têm relação com a articulação 
entre ‘revolta’, resistência ou contestação e a permanência das relações 
mercantis, questões que se encontram no centro da interrogação sobre “o 
que fazer da diferença?”. 

7. A questão mais imediata e pessoalmente dirigida ao estudante, quer estimular 
a sua refl exão sobre própria inserção nas relações fetichistas. Este momento, 
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absolutamente fundamental também para uma melhor apreensão do conteúdo, 
permite a elaboração de refl exões mais estreitamente ligadas ao cotidiano 
do estudante, o que possibilita uma apropriação mais pessoal e signifi cativa 
do problema da relação entre fetichismo, individualidade e diferença. A 
complicada pergunta sobre quando e em que situações e em quais condições 
é bom ser diferente ou igual permite um sem-número de respostas, no mais 
das vezes contraditórias entre si. A questão, mais que ocasião para ‘arrumá-
las’, procura ser um momento para fazer tais possibilidades emergirem.

8. A idéia da questão é a de buscar, à semelhança das ‘perguntas da fi lha de 
um operário’, criar oportunidades de enriquecimento da discussão do texto 
pelo diálogo realizado com alguém que experimente diretamente a hierarquia 
do trabalho, nos casos em que o próprio estudante não o faça. A possível 
relação entre distintas gerações que o exercício sugere talvez se apresente 
também como excelente ocasião de retomar a discussão sobre as idades da 
vida realizada na unidade IV. Nos casos em que haja alunos que trabalham (que 
não serão, certamente, poucos), a questão poderá enriquecer a discussão 
sobre o ‘cruzamento’ das diferenças, discutindo questões como infância e 
adolescência em sua relação com a exigência do trabalho assalariado. 

 Abaixo apresentamos algumas sugestões de leitura para aprofundar os temas tratados 
aqui e ainda alguns sites e fi lmes que tratam de temas relacionados aos problemas 
abordados nesta unidade.

 A principal obra de referência desta unidade é O capital de Marx, em particular seu 
primeiro capítulo, sobre A mercadoria. Nele Marx analisa as contradições signifi cadas pelas 
relações mercantis e pela submissão que nelas ocorre do valor de uso ao valor de troca, 
do trabalho concreto ao trabalho abstrato. Marx, Karl; O Capital, Volume 1, Tomo 1. Nova 
Cultural, SP 1988.

Um autor importante para a discussão dos desenvolvimentos contemporâneos das 
relações fetichistas é Guy Debord. Dele, além da sua obra principal, de 1967, A Sociedade 
do Espetáculo, que você baixar em http://br.geocities.com/mcrost12/, você pode consultar 
inúmeras obras on-line em http://debordiana.chez.com/debordiana.htm, site francês que traz 
obras de Debord em vários idiomas, inclusive em português. Além deste, você pode consultar 
ainda outros textos de Debord em http://www.geocities.com/autonomiabvr/index.html. 

Sobre Debord você pode consultar ainda Aquino, Emiliano, Espetáculo, comunicação 
e comunismo em Guy Debord, Kriterion. revista de Filosofi a. Belo Horizonte, UFMG, nº 

115 (2007); Notas a A sociedade do espetáculo: apresentação a uma edição pirata
Belo Horizonte: Coletivo Acrático Proposta, 2002 e Guy Debord, Linguagem e 
Reifi cação,EDUECE-EDUNIFOR, Fortaleza, 2007.  Ver também Amaral, Ilana, “Crítica ao 
‘Manifesto contra o trabalho’ ”; Revista contra-a-corrente, Fortaleza, CE, nº 9, set-dez/99
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Unidade VI: O que fazer da diferença?

Neste último bloco de textos buscamos retomar o problema das diferenças sociais 
para pensá-lo em conexão com certos desafi os apresentados na contemporaneidade 
pelos muitos segmentos sociais ligados às diferenças trabalhadas por nós de 
gênero, etnia, geração e classe em sua particular relação com os desenvolvimentos 
mais recentes da economia capitalista. O grande pano de fundo destas refl exões, 
assim, é o processo de mundialização do capital e de re-estruturação dos quadros 
institucionais, tanto no interior dos Estados nacionais quanto no plano das relações 
internacionais e as signifi cativas mudanças culturais constituídas nesse processo. 
Levado a efeito em particular nas duas últimas décadas, ele tem sido mais comumente 
nomeado nos media, mas também entre certos autores do pensamento sociológico 
contemporâneo, como processo de globalização. Se é verdade que este conceito 
vem mobilizando pensadores das mais distintas vertentes no âmbito das ciências 
sociais, isso ocorre precisamente em virtude das mudanças a ele conexas nos mais 
distintos âmbitos da vida social. Não se tratará, nos textos das aulas seguintes e 
respeitando os limites desta proposta de intervenção no processo de apropriação 
da leitura que caracteriza o Primeiro, aprender!, de realizar uma “discussão teórica” 
que pretenda abordar o problema da globalização. Este tema aparecerá, sobretudo, 
como ‘mote’ para uma série de perguntas que os textos seguintes deverão levantar 
sobre a questão, esta sim, o nosso objeto, sobre ‘o que fazer com as diferenças’ 
considerando as hierarquias sociais. 

Fazemos estas observações porque se em geral, os temas e textos que apresentamos 
têm uma pretensão muito modesta quanto ao conteúdo,  sabemos que em cada um 
deles sempre teremos realizado abordagens ‘parciais’, cujo verdade será sempre, 
certamente, a falta. Não pretendemos dizer tudo, mas apenas começar a dizer e se 
fazemos agora tal observação ela se justifi ca em particular porque tanto mais gerais 
sejam as questões que levantamos, tanto mais estas ‘faltas’ se evidenciam, pois 
quanto mais complexos os olhares, tanto mais limitadas são as ‘janelas’ a partir 
das quais podemos olhá-las. Insistindo na compreensão que norteia este projeto, de 
que a apropriação da leitura é instrumento para a constituição de uma apropriação 
autônoma dos conteúdos, apropriação que tem relação com a qualidade desta 
apropriação antes que com a quantidade de informações às quais o estudante venha 
a ter acesso, insistimos em textos cujo formato é sempre ao menos tão interrogativo 
quanto ‘afi rmativo’, textos que pretendem apenas ser bons motivos a partir dos 
quais pensar”. 

Esta pretensão aparece com muita nitidez nos textos desta unidade, pois o caráter 
problematizador e pouco assertivo presente nas aulas seguintes é certamente a 
sua maior preocupação e isso a partir de um objetivo bastante preciso: o de que 
a leitura possa ser o ‘bom motivo’ para ‘semear’ um olhar que desnaturalize as 
experiências cotidianas, que problematize o lugar comum e mesmo, talvez, alguns 
‘lugares-comuns’ sociológicos. A proposta dos textos que seguem pode ser, de 
maneira sumária, descrita como um esforço de apresentar um olhar que aceitou a 
provocação de Goethe em seu Fausto, quando nos diz que “tudo o que existe merece 
perecer”. Esta provocação, que pretende não deixar livre do esforço ‘demoníaco’ da 
refl exão quaisquer elementos da realidade e que assim não pretende tornar legítima 
ou verdadeira qualquer prática ou instituição, mas antes interrogá-las a todas, nos 
convoca a levar a sério a tarefa de superar (e isso, talvez, sobretudo em nós mesmos) 
o simples apego ao já dado, ao já ‘instituído’ ou ‘constituído’. Esta convocação, 
afi nal, pretende fazer justiça à autocompreensão da sociologia como disciplina que 
“desnaturaliza” toda experiência social enquanto a reconduz ao terreno polêmico, 
histórico e confl itivo da cultura, terreno no qual toda experiência social afi nal se 
constitui, a cada vez segundo novas formas.
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Aula 16 - Inclusão da diferença?

No texto desta aula partimos de um comunicado do sub-comandante Marcos, 
do exército Zapatista de Libertação Nacional. Marcos, que no texto se apresenta  
como um “gay em São Francisco, negro na África do Sul....” é o porta-voz do EZLN, 
que apareceu publicamente pela primeira vez numa insurreição que tomou, no 1º 
dia do ano 1994 a cidade mexicana de San Cristobal de las Casas para protestar 
contra o NAFTA e a globalização. Apontado por muitos analistas como movimento 
que a partir da rede de solidariedade que constituiu ao levante originou os grandes 
movimentos e protestos antiglobalização, esta fala de Marcos é, certamente, uma 
excelente expressão dos movimentos sociais que na última década reposicionaram 
o problema da diferença em uma escala global a partir do lema ‘A nossa resistência 
é tão global quanto a economia deles”. 

Partir do texto de Marcos toma não apenas o valor literário deste trecho do 
comunicado, de certo valor poético e enorme teor alusivo e sintético do tema da 
diferença que buscamos trabalhar, mas expressa certa articulação mais recente 
do discurso e da experimentação dos movimentos sociais em torno do ‘problema 
da diferença’. A idéia central do texto de Marcos, a qual retomamos no texto 
que lhe segue, consiste em apresentar certo ponto de vista que apresenta o 
problema da diferença e da desigualdade como problemas centrais na experiência 
contemporânea, buscando provocar nos estudantes uma refl exão a partir dos 
problemas levantados. 

O texto apresenta certa convergência das diferenças, tendo como pano de 
fundo o processo de mundialização da economia e formula uma pergunta, que 
será retomada a partir de outras indagações, nas duas aulas seguintes: o que 
fazer da diferença? Não pensamos que nossa tarefa seja a de responder a tais 
indagações, mas a de buscar mapear algumas das respostas mais evidentes a 
estas indagações para de novo transformá-las em questões. Nos quadros Você 
sabia? apresentamos dois temas que buscam ampliar as informações do texto, um 
sobre as minorias sociais e outro sobre a globalização, no qual são apontados os 
elementos mais gerais deste processo, além de sugerirmos uma pesquisa sobre 
os zapatistas, sobre o EZLN. Sobre esta última sugestão, apresentaremos ao fi nal, 
junto com as sugestões de bibliografi a, alguns sites que você poderá consultar e 
indicar.

Respostas e comentários

1. 
(  ) Um gay em São Francisco
(x) Um general em seu quartel
(x) Um presidente da República
(  ) Um anarquista na Espanha
(  ) Um palestino em Israel
(x) Um grande empresário
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 A questão é fácil e busca construir uma oposição entre os lugares minoritários 
dos quais Marcos fala e com os quais ele se identifi ca e as posições de poder 
nas hierarquias sociais, posições que se encontram no ‘alto’. A alternativa busca 
evidenciar o contraste com os “desde abajo”, os ‘de baixo’ da hierarquia social ao 
qual o discurso de Marcos se identifi ca.

2. 

(  ) O autor se identifi ca com as minorias sociais em todos os lugares do mundo.
(x) O autor queria estar no lugar dos que estão no poder.
(  ) O autor vê identidade entre as lutas das diferentes minorias sociais.  
(x) O autor não considera um operário sem trabalho uma minoria. 
(x) O autor acha que uma dona de casa precisa fi car em casa nos sábados à 
tarde.
 

 Nas três alternativas incorretas nada no trecho citado autoriza as conclusões 
tiradas. Elas jogam, entretanto, com uma exigência mais fi na de percepção do sentido 
textual que a da questão anterior, particularmente nas duas primeiras alternativas. 
A questão exige uma atenção específi ca à incongruência entre a identidade que o 
autor estabelece com as minorias sociais e as três proposições falsas. Em particular 
a alternativa que diz que “o autor gostaria de estar no lugar dos que estão no 
poder” pode confundir, mas a atenção à crítica as hierarquias permite compreender 
que seu discurso não pretende ‘inverter’ as hierarquias sociais criando novas (nas 
quais ele estaria no lugar de poder), mas ao contrário, questiona as hierarquias. A 
pesquisa sobre os zapatistas permitirá compreender que este é um dos elementos 
centrais do “levante” zapatista, o combate à visão tradicional das guerrilhas latino-
americanas de luta pelo poder de Estado.

3. Segundo o texto Inclusão da diferença? É correto afi rmar que:

(x) Nas últimas décadas muitas minorias sociais têm se mobilizado contra os 
preconceitos.

(  ) As mobilizações não têm mudado nada na sociedade.

( ) Os grupos de sem-terras e desempregados têm lugares de poder importantes 
nas sociedades de mercado.

(  ) O processo de globalização melhorou as condições de vida de todos em todo o 
planeta.

A questão é fácil, pois os enunciados das alternativas erradas estão todos em 
contraste muito evidente com o sentido do texto.

4. A resposta é pessoal e espera-se que, a esta altura, o aluno possa retirar 
com alguma precisão elementos centrais do texto e do quadro Você sabia?
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5 .           
P I R E T A I M O P I P P T R E U
I G L O B A L I Z A Ç Ã O Y K D T
R I O U Y T R N B A D S R E L I O
I B I Y J L M O V I M E N T O S Y
I T U Y T U O R B H Y U U J I O U
I T G T Y H D I F E R E N Ç A S O
P F R G A Y P A M A D S R E G Y O
K J I T S R E S I S T E N C I A H
Y R I F D R E Y G S Y E H D U Y R

       

O caça-palavras é um exercício lúdico que ajuda a fi xar determinadas noções ou 
conceitos centrais do texto. Neste exercício enfatizamos palavras que compõem o 
problema da diferença.

6. A questão busca explorar a compreensão do conceito de minorias sociais, 
exercitando a habilidade dissertativa. A resposta é pessoal.

7. Ainda insistindo no tema das minorias, a questão solicita uma articulação 
desta questão aos problemas discutidos na unidade anterior, na qual são 
trabalhadas as hierarquias sociais nas sociedades de mercado. A questão 
exige um nível maior de apropriação do texto desta aula bem como solicita a 
capacidade de retenção das aulas passadas como condição para a emissão 
da opinião que é pedida. Sugerir exemplos cotidianos que articulem os dois 
problemas pode ser um caminho interessante para auxiliar a possibilidade de 
respostas mais ricas.

8. 
(F) Liberdade de comércio é a liberdade que as pessoas têm de morar e trabalhar 
em qualquer país do mundo, liberdade conquistada na globalização.
(V) O livre mercado permitiu que as grandes empresas abrissem fi liais em vários 
países do mundo e realizassem transações comerciais em quase todos os países.
(F) O tráfi co de mulheres e os vários problemas sociais não foram agravados pelo 
processo de globalização.
(V) A globalização favoreceu a circulação de mercadorias e trouxe difi culdades 
cada vez maiores para a livre circulação de pessoas, pois os Estados criam cada 
vez mais leis contra a imigração. 
(V) O processo de globalização provocou uma maior uniformidade entre os hábitos 
e gostos no mundo inteiro ao levar as mesmas marcas para todos os lugares. 
Explorando o conteúdo do quadro Você sabia? sobre a globalização a questão 
apresenta sentenças um pouco mais elaboradas. Nas alternativas erradas a 
primeira confunde deliberadamente o que vale para o comércio de mercadorias 
com a possibilidade de migrações, confusão que é expressamente desmentida 
pelo texto. A segunda alternativa errada contradiz textualmente o quadro. 
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9. A resposta da questão é pessoal e as possibilidades de resposta são muitas 
e vão desde a compra de produtos importados á abertura de empresas na 
cidade ou região na qual o estudante mora ou ainda a percepção da circulação 
de músicas, moda, comportamentos etc. 
10. A questão solicita ao aluno a articulação entre os aspectos positivos e 
negativos da globalização, numa refl exão pessoal informada pelas questões 
do quadro Você sabia e do pequeno texto que antecede as duas últimas 
questões.
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Aula 17 - A inclusão pelo mercado. Todos consumidores!

O texto chama a atenção, através da descrição de um comercial recente 
apresentado na TV, para a apropriação ou incorporação pelo mercado dos discursos 
e experiências das minorias sociais em torno da diferença e da diversidade. 
Assim como nos quadros Você sabia? sobre Responsabilidade social e mercados 
alternativos busca-se interrogar a idéia de inclusão da diferença e da diversidade 
pelo mercado, perguntando se esta inclusão realiza as aspirações das minorias por 
diversidade e diferença ou se, ao submetê-las à lógica do mercado, esta inclusão 
elimina o caráter singular ao submeter a diferença à identidade do mercado. 
Retoma-se, assim, agora de modo mais concretamente problemático com respeito 
às alternativas de resposta ao problema da diferença, o problema abordado na aula 
15 sobre individualidade e mercado.   
 
Comentários e Respostas.

1.

(  ) Mostrava sem-terras fazendo passeios turísticos nos assentamentos.
(  ) Dizia que era uma pouca-vergonha ser homossexual
(x) Mostrava o seu produto como adequado para todas as pessoas, de qual-

quer gênero, segmento social, idade e com quaisquer preferências.
(  ) Afi rmava que os movimentos pela diversidade tinham o patrocínio daquela em-

presa
(x) Mostrava a empresa como uma marca comprometida com a diversidade.
(x) Incorporou a idéia de que para vender mais é preciso cada vez mais dirigir-

se a um público consumidor diversifi cado.

 A questão solicita a identifi cação das frases que desenvolvem o sentido do co-
mercial descrito no texto. As opções erradas são quase todas absurdas, à exceção 
da que afi rma que o comercial apresentava o patrocínio aos movimentos, pois esta 
pode causar certa confusão. Afi nal, no texto também se fala de patrocínio por em-
presas das paradas pela diversidade sexual. A questão é apresentada justamente 
para exigir, em contraste com o absurdo das alternativas erradas, uma maior aten-
ção para o objeto exato da resposta, pois em nenhum momento o texto faz refe-
rência ao patrocínio pela empresa do comercial aos movimentos pela diversidade. 
As alternativas corretas buscam apontar os elemento centrais do comercial, todos 
ligados à relação entre a imagem da empresa e os discursos e práticas orientados 
para a diversidade.

2.Complete as palavras que faltam na frase abaixo de acordo com o texto:

A inclusão da diversidade e da  diferença no mercado parece ser uma realidade 
cada vez mais universal. Essa inclusão responde ao problema da diferença? Da 
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singularidade? Ou ela apenas reproduz a diversidade dos iguais, das coisas, das 
mercadorias? A questão retoma literalmente a interrogação central do texto. 

3. Aqui é pedida uma posição do aluno diante do comercial de TV e que 
ele justifi que tal posição. A idéia é a de que ele seja capaz de elaborar uma 
argumentação consistente com base na articulação problemática do tema da 
diferença exposto pelo comercial e sua relação com a contradição, apresentada 
também no texto anterior e aqui retomada, entre individualidade e mercado. 
Não se trata de que ele deva reproduzir aquela articulação, mas de que ele 
deve produzir uma refl exão pessoal sobre o problema dialogando com estes 
elementos textuais, seja para concordar ou discordar deles. 

4. A questão solicita uma posição crítica do aluno com base no confronto entre 
o discurso do comercial e alguns elementos de realidade que contradizem 
muito fortemente a idéia de que as minorias são atualmente integradas 
e respeitadas. A idéia é apresentar uma contraposição a partir da qual o 
estudante deverá posicionar-se pessoalmente.

5. O movimento dos sem-terra que desenvolve pacotes de passeios turísticos, 
as comunidades indígenas que realizam passeios turísticos, ecológicos e 
alternativos às tribos, comunidades de favelados organizam o ‘turismo na 
favela’ são os três exemplos pedidos. A questão solicita certo esforço de abstração, 
pois pede que o aluno busque localizar no texto os exemplos de reprodução da 
‘lógica’ identitária do mercado quando eles não são apresentados diretamente 
desta maneira, mas apenas mediatamente podem ser percebidos como exemplos 
de incorporação pelos movimentos de uma lógica mercantil. 

6. A pergunta explora o quadro Você sabia? sobre os mercados alternativos e 
pede uma resposta pessoal que explique e não que repita a caixa  de texto. A 
formulação da questão aponta para uma apreensão criativa do texto. 

7. A questão sete busca realizar uma incursão interdisciplinar com a disciplina 
de Artes. A possibilidade de expressão plástica das idéias, além da ludicidade, 
apresenta a necessidade de uma representação subjetiva sobre o problema 
bastante elaborada, pois ela lida com a transposição do pensamento suscitado 
pela linguagem escrita e verbal ao universo da expressão plástica. Isso impõe 
uma possibilidade de tradução da linguagem verbal à imagem que requer 
certa apropriação fi rme do conteúdo a ser apresentado.
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Aula 18 - A inclusão no Estado: todos cidadãos!

O texto busca problematizar as alternativas de inclusão das diferenças 
através de mecanismos estatais, sejam as leis ou outras instituições constituidoras 
de amparo legal ou social ou ainda as formas ‘pára-estatais’ da “cidadania ativa”. 
A idéia é apresentar algumas das alternativas mais recentes de integração do 
discurso das minorias ao mesmo tempo em que busca tornar problemáticas estas 
mesmas alternativas, em particular nesse texto confrontando-as diretamente com 
o problema das hierarquias e das desigualdades econômicas, já apresentado 
anteriormente. Ele agora é retomado a partir de certa centralidade da relação com 
o Estado, nas alternativas de inclusão seja pela via da elaboração de um sistema 
de leis e execuções a partir do discurso da diferença (as leis anti-racistas, sobre a 
violência contra a mulher, delegacias especiais, conselhos) ou através de políticas 
compensatórias (como as políticas de cotas e os programas sociais). Buscamos 
retomar ainda a questão das hierarquias apresentadas pelo mercado (através do 
problema da responsabilidade social apontado na aula anterior) a partir da sua 
relação com as políticas de “cidadania ativa”, que caracterizam certo discurso que 
se afasta do Estado como ator principal e apela à “autonomia cidadã”, apelo que 
não problematiza as hierarquias sociais dadas mas pretende agir numa perspectiva 
compensatória semelhante à do Estado, embora com efi cácia “produtiva” do ponto 
de vista econômico mais direta. 

No texto, para fi nalizar este exercício de interpelação à realidade social 
contemporânea buscamos enfi m enfatizar a questão, presente desde o tema 
das diferenças de gênero, da hierarquia social a partir da qual o problema das 
diferenças se apresenta nas sociedades modernas, problema que convergiu no 
tema do fetichismo na unidade anterior. É em relação à tensão entre diferença, 
desigualdade e hierarquia que o conjunto formado pelo texto e pelas caixas Você 
sabia? desta aula foi, deste modo, estruturado. Apresentar as soluções que se têm 
formulado, bem como interrogar sobre a sua validade como resposta ao problema 
da diferença busca, como já afi rmamos, oferecer uma ‘convocação’ ao estudante 
para pensar criticamente o conjunto da experiência social na qual ele se encontra 
imerso. Ao expor alternativas consubstanciadas em políticas estatais assim como 
em iniciativas da sociedade civil como exemplos das respostas que têm sido mais 
usualmente oferecidas ao problema das diferenças, buscamos apresentar, ao 
mesmo tempo, questões que permitem levantar o problema dos horizontes da sua 
efi cácia e da sua validade, pergunta que permite re-abrir o lugar de contraponto 
crítico da refl exão sociológica tão logo se ofereça um ‘dado’ como resposta. 

Comentários e Respostas.

1.  As lutas das minorias sociais tiveram muitas repercussões, inclusive aquelas 
que discutimos na aula passada, sobre a incorporação pelas empresas das 
reivindicações dos vários segmentos sociais.

2. O aluno deverá circular de cores diferentes o divórcio, a possibilidade de 
uniões estáveis e a adoção de crianças por casais homoafetivos, a lei Maria da 
Penha, cotas para mulheres e delegacias da mulher para gênero, o estatuto da 
criança e do adolescente para geração, a lei Afonso Arinos e as cotas para afro-
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descendentes para etnia, o “Bolsa Família” ou o “Bolsa Escola” para classe. Ao 
longo do texto há inúmeras afi rmações que se referem às diferenças sociais 
de modo mais geral e que deverão ser circuladas de preto.

3.
(x) As lutas sociais não tiveram qualquer repercussão nas leis.
(x) A luta por amparo legal não faz parte das lutas sociais.
( ) As cotas para mulheres e afro-descendentes são uma expressão das mudanças 
provocadas pelos movimentos sociais.
(  ) O amparo legal às minorias é uma tentativa de inclusão através de mecanismos 
legais.

A questão é fácil e chama, pela negativa, a atenção do estudante para a 
relação nos movimentos sociais entre diferença e inclusão através da questão 
da lei. Como no texto se afi rma que as lutas em torno da diferença tiveram 
repercussão na formulação de leis e estruturas de amparo legal, tal afi rmação 
contradiz textualmente as duas primeiras alternativas. 

4. 
(C) O conceito de cidadania ativa teve no sociólogo Betinho o maior impulsionador 
no Brasil, na campanha contra a fome.

(I) Ser um cidadão ativo signifi ca buscar minimizar os efeitos de desigualdade e 
destruir as hierarquias sociais.

(C) A maior parte das grandes empresas aderiu às políticas de ‘cidadania ativa’, 
pois além de criar mais mercado, elas dão credibilidade e servem como estratégias 
de propaganda das suas marcas.

(C) A cidadania ativa ajuda o crescimento de um novo segmento do mercado, cha-
mado de ‘terceiro setor’.

(I) A cidadania ativa consiste em reivindicar cada vez mais fortemente ao Estado 
que ele resolva todos os problemas sociais. 

A questão é simples e busca fi xar algumas características das políticas de ‘cidadania 
ativa’. A primeira alternativa encontra-se literalmente no texto da caixa Você sabia? 
A segunda, que é incorreta, afi rma sobre as políticas de cidadania ativa algo correto 
(minimizar os efeitos de desigualdade) e algo incorreto (destruir as hierarquias 
sociais), pois estas políticas se caracterizam precisamente pelo seu ‘realismo’, 
por partirem do que está ‘dado’ para minimizar os efeitos perversos, sem tocar, 
entretanto, nas hierarquias sociais que põem aquilo que está ‘dado’. A terceira 
alternativa, também correta, retoma algo do texto anterior (a “Responsabilidade 
social” como política empresarial) para articular ao conceito de cidadania ativa. A 
quarta, correta, é quase literal no texto e fi nalmente, a quinta questão, incorreta, 
busca chamar a atenção para a característica das políticas de cidadania que 
consiste em enfatizar que a ‘ação cidadã’ não espera por ações governamentais. 
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5. A questão solicita uma refl exão e posição pessoal do aluno que se apresente 
fundamentada na articulação entre problemas difíceis das últimas unidades. 
O essencial aqui nos parece ser o estímulo à construção de uma posição 
argumentada acerca da questão. 

6. A solicitação da formulação de uma opinião do aluno volta a ser o objetivo 
da questão e agora apresenta um problema que tem despertado debates e 
paixões no Brasil contemporâneo; a das políticas de cotas. A idéia de realizar 
uma discussão envolvendo a todas e todos pode ser, caso haja tempo e 
condições, muito interessante.

7.
A. Elas fazem circular as mercadorias e permitem que pessoas que não tinham 
meios para consumir passem a consumir, como ocorre na campanha contra 
a fome.
B. As ações pela cidadania também buscam a inclusão no mercado de trabalho, 
através de cursos e capacitações para desempregados.
C. Elas dão dinheiro às pessoas para que estas façam suas compras.
D. As ações obrigam as empresas a dar empregos a muitas pessoas, 
utilizando protestos como ‘apitaços’ e ‘panelaços’ até arranjar emprego para 
os desempregados. 

Apenas as duas primeiras alternativas são corretas. A questão, aparentemente fá-
cil, contém um elemento de difi culdade importante: é que ela só pode ser respondi-
da na confl uência entre elementos textuais e extra-textuais, pois o texto não explica 
em pormenor como ocorrem as ‘ações pela cidadania’. A questão, entretanto, se 
legitima quando supomos que todos já viram na TV, participaram ou ouviram falar 
destas ações. As alternativas, ademais, apelam para o desenvolvimento de uma 
inferência a partir deste cruzamento de informações intra e extra textuais. As duas 
alternativas erradas jogam com elementos de falseamento que se numa primeira 
e ‘informada’ leitura chegam a ser patéticos, num olhar mais atento ao horizonte 
dos estudantes e por referir-se aos elementos extra-textuais mencionados, podem 
gerar certa confusão, pois existem, em outros contextos, por exemplo, ações que 
utilizam ‘apitaços’ ou ‘panelaços’, o que pode provocar uma resposta errada pela 
desatenção à objetividade da pergunta. 

8. Podemos dizer que o ‘amparo legal’ às minorias é diferente da realidade 
destas mesmas minorias porque:

(A) O preconceito é uma realidade social maior que a simples formalidade da 
lei.
(B) O próprio Estado e suas instituições são ‘contaminados’ pelos mesmos 
preconceitos que a lei deve combater.
(C) A realidade da hierarquia do mercado, a desigualdade econômica reproduz 
desigualdades que a lei não consegue contornar.
(D) Embora tudo o que está na lei seja cumprido, leva certo tempo para informar a 
todos sobre leis novas.
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A única alternativa incorreta é evidentemente a última, que está em franca contradição 
com o sentido do texto.

9. A última pergunta levanta uma questão que certamente faz parte do cotidia-
no da maior parte dos alunos do ensino médio, que é a da participação nos e 
do alcance e signifi cado dos programas sociais. 
Considerando o conjunto das discussões apresentadas, espera-se a articula-
ção de uma opinião que vá além do ‘é bom’ ou ‘é ruim”, buscando argumentar 
a partir dos problemas levantados acerca do sentido destes programas e de 
seu alcance e efi cácia, a sua relação com o problema das diferenças e hierar-
quias sociais contemporâneas. 

Para os textos desta unidade você poderá consultar:
Sobre os zapatistas:

Gennari, Emílio. EZLN, passos de uma rebeldia. Ed. Expressão popular, SP, 2005.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
Demais questões:
Amaral, Ilana. Estetismo e mercado:sexualidades, transgressão e captura na experiência 
contemporânea. In: Alexandre Fleming Câmara Vale; Antonio Cristian Saraiva Paiva. (Org.). 
Estilísticas da sexualidade. 1ª ed. Campinas: Pontes, 2006, v. , p. 19-38.
CANCLINI, Nestor Garcia. A Globalização Imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003.
__________.Consumidores e Cidadãos – confl itos multiculturais e
globalização. Rio de Janeiro, EditoraUFRJ,1996.
__________. Culturas Híbridas:estratégias para entrar e sair da modernidade. SP. Ed. USP,1998.
                           __________. Diferentes, Desiguais e Desconectados. Rio: Ed. UFRJ, 2005.
Fiori, José Luis. O poder Global. Ed.Boitempo, SP, 2007
HALL Stuart. A Questão da Identidade Cultural. In: Textos Didáticos. Nº 18, SP: IFCH/UNICAMP, 
Dez/1995. p 7-81.
IANNI, Otávio. A Era do Globalismo. Rio: Civilização brasileira, 2002.
                        __________. A Sociedade Global. Rio: Civilização brasileira, 2001.
__________. Enigmas da Modernidade-Mundo. Rio: Civilização brasileira, 2000.
__________. Teorias da Globalização. Rio, Civilização brasileira, 2002.
ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. SP: Brasiliense,1994.
WALLERSTEIN, I. O Fim do Mundo Como o Concebemos: ciência social hoje. Rio de Janeiro: 
Revan, 2002.
Filme:
Quanto Vale ou é por Quilo?
Gênero: Drama
Tempo de Duração: 104 minutos
Ano de Lançamento (Brasil): 2005
Site Ofi cial: www.quantovaleoueporquilo.com.br
Estúdio: Agravo Produções Cinematográfi cas S/C Ltda. 
Distribuição: Riofi lme
Direção: Sérgio Bianchi

Sinopse: Uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria 
pelo marketing social, que forma uma solidariedade de fachada. No século XVII um capitão-do-
mato captura um escrava fugitiva, que está grávida. Após entregá-la ao seu dono e receber sua 
recompensa, a escrava aborta o fi lho que espera. Nos dias atuais uma ONG implanta o projeto 
Informática na Periferia em uma comunidade carente. Arminda, que trabalha no projeto, descobre que 
os computadores comprados foram superfaturados e, por causa disto, precisa agora ser eliminada. 
Candinho, um jovem desempregado cuja esposa está grávida, torna-se matador de aluguel para 
conseguir dinheiro para sobreviver.
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Aula 13 - Discutindo os Conteúdos da Educação Física

Estimada professora, estimado professor,

Iniciamos este módulo que contém um bloco com 06(seis) aulas, fazendo uma 
pergunta que a primeira vista parece óbvia sua resposta. No entanto, cada vez 
mais parece necessário que reforcemos a afi rmação dos conteúdos da educação 
física, planejando nossas aulas no sentido de explorar essas atividades para que 
se possibilite uma ampla vivência corporal pelos jovens. Para que se apropriem... 
tomem posse do movimento consciente, se faz necessário que conheçam e 
experimentem, sendo assim oportunizadas as escolhas. Após a leitura, converse 
com a turma sobre suas impressões acerca dos conteúdos. Motive-os a participar 
das variadas vivências como aquisição de experiências e por conseguinte uma 
melhor formação pessoal.

Questão 1
Apresenta um questionamento inicial, que tem como objetivo analisar o grau de 
compreensão dos alunos sobre os conteúdos a serem tratados nas aulas. O colega 
professor deve analisar se o aluno consegue fazer a relação entre atividades da 
escola e seu estilo de vida.

Questão 2
A questão procura exercitar a compreensão do texto e a capacidade de extrair 
conteúdo para respostas. O professor deve estimular o aluno a ir sempre além do 
escrito no texto.

Questão 3

Verifi car a capacidade de compreender o texto, expor suas opiniões sobre o tema 
fundamentando o que escreve com suas palavras.

Questão 4

A idéia, é que o tema não se esgote e sim que junto com os alunos a discussão 
seja ampliada. Você pode propor pesquisa ou debate em sala. O enriquecimento 
com seus conhecimentos e o material de apoio que segue pode trazer aos alunos 
a ampliação da compreensão do texto, e mais ainda a compreensão de que a 
Educação Física deve ser parte da vida do aluno.

Eixo 1 - Corpo, Saúde e Beleza 
Eixo 2 – Contemporaneidade e Mídias
Eixo 3 - Lazer e Trabalho

1.Corpo, Saúde e Beleza: as doenças relacionadas ao sedentarismo 
(hipertensão,diabetes, obesidade etc.), e de outro lado, o insistente chamamento 
para determinados padrões de beleza corporal, em associação com produtos e 
práticas alimentares e de exercício físico, colocam os jovens na “linha de frente” 
dos cuidados com o corpo e a saúde.
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2.Contemporaneidade: o mundo e a época em que vivemos caracterizam-se por 
grandes transformações, das quais o aumento do fl uxo de informações é uma das 
mais impactantes, o que infl uencia os conceitos e as relações que as pessoas 
mantêm com seus corpos e com as outras pessoas, gerando, por vezes, reações 
preconceituosas em relação a diferenças de sexo, etnia, características físicas, 
dentre outras.

3. Mídias: televisão, rádio, jornais, revistas e sítios da internet infl uenciam o 
modo como os alunos percebem, valorizam e constroem suas experiências de 
Se Movimentar no jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica, muitas vezes 
atendendo a modelos que apenas dão suporte a interesses mercadológicos e que 
precisam ser submetidos à análise crítica. 

4. Lazer e Trabalho: os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados 
pelos alunos como possibilidades de lazer em seu tempo escolar e posterior a 
ele, de modo autônomo e crítico; além disso, a Educação Física deve propiciar a 
compreensão da importância do controle sobre o próprio esforço físico e o direito 
ao repouso e lazer no mundo do trabalho. 

Esses eixos temáticos permitem, por exemplo, o tratamento dos seguintes temas: 
preconceito racial nos esportes, discriminação contra pessoas com defi ciências 
em atividades esportivas, o papel das mídias na construção de padrões de beleza 
corporal, os vários signifi cados atribuídos ao corpo, relações entre exercício 
físico e saúde, o lazer na vida cotidiana e muitos outros. A rede de inter-relações 
assim gerada possibilita a pluralidade e a simultaneidade no desenvolvimento 
dos conteúdos. O eixo de conteúdo “ginástica”, por exemplo, poderá aparecer em 
vários momentos ao longo das três séries do Ensino Médio, porém, com enfoques 
diferentes propiciados pelos eixos temáticos e com níveis de complexidade diversos. 
Da mesma forma, o tema “corpo, cultura de movimento, diferença e preconceito” 
poderá aparecer na inter-relação com o esporte, luta ou atividade rítmica, e ser 
trabalhado em associação com as experiências do Se Movimentar dos alunos nas 
aulas. Também os temas relacionam-se entre si, por exemplo, o papel das mídias 
é fundamental na defi nição dos padrões de beleza corporal (os quais, por sua vez, 
possuem implicações para a saúde individual) e nos papéis sexuais relacionados 
às expectativas de desempenho físico e esportivo.

Retirado da proposta Curricular para Educação Física no Ensino Médio: 
Adalberto dos Santos Souza, Jocimar Daolio, Luciana Venâncio, Luiz Sanches 
Neto, Mauro Betti, Sérgio Roberto Silveira.

Comentários Sobre as Questões:

01. Nesta questão propomos uma provocação aos alunos para que com suas 
palavras possam identifi car, mesmo que pelo senso comum, os benefícios possíveis 
de serem efetivados através das aulas de Educação física escolar. Importante 
identifi carmos de que forma isso ocorre, se o aluno apresenta um certo grau de 
consciência sobre a disciplina. Identifi car se conseguem escrever sobre fatores 
positivos ou negativos que infl uenciam o entendimento da prática.
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02. Avaliar o grau de compromisso do aluno com temas pertinentes à sociedade a 
que pertence. Se consegue observar comportamentos sociais de forma crítica  e 
apresentar narrativa de um fato a partir da leitura.

03. A questão é simples, mas exigirá do aluno atenção e compreensão do texto, 
além de percepção do processo de continuidade na leitura. A frase solicitada na 
questão é: Precisamos estar em comunhão saudável entre o corpo, a alma, a 
natureza, os desejos e a sociedade. Quando isso acontece, potencializamos nossas 
capacidades de aprender, realizando de forma criativa ações que vão do estudo às 
tarefas cotidianas.

04. Identifi car afi rmativas verdadeiras ou falsas demonstrando capacidade de 
análise e compreensão do texto.

a) A Educação Física na escola trata exclusivamente do físico.( F )
b) O aprendizado  da prática esportiva deve iniciar-se na escola. ( V )
c) Conscientizar os alunos para uma vida ativa e saudável não está relacionado 
entre as funções da Educação Física na escola. (  F )
d) Educação Física desenvolve a compreensão das regras sociais através do 
exercício das regras do jogo. ( V )

05. Analisar o grau de entendimento sobre o texto e criatividade dos alunos na 
elaboração de frases.



162 Educação Física

Aula 14 - Jogo e Esporte, Cooperação e Competição 

Sobre as questões

Questão 1
A questão permite observar a capacidade de analisar e correlacionar fatores 
contidos no texto com o conhecimento do aluno. Na exposição das respostas, o 
colega poderá observar a compreensão dos alunos sobre as relações do jogo e o 
meio social. 

Questão 2

Espera-se já ver ampliada a capacidade dos alunos em narrar fatos, sendo possível 
perceber a ampliação de vocabulário e coerência com a leitura realizada.

Questão 3
O exercício de escrita proposto avalia a capacidade de compreensão de aspectos 
distintos tratados no texto e a sua relação com o cotidiano do aluno.

AULA PRÁTICA: 

Cara(o) professora(o), as práticas que propomos objetivam suprir a necessidade 
da disciplina em proporcionar vivências corporais. Sugiro aqui um jogo e como toda 
sugestão, o mesmo poderá ser adaptado à realidade de seus alunos ou recriado 
para atender seus objetivos com a escola.

VIVÊNCIA 1

Eleja com sua turma uma modalidade esportiva possível de ser dinamizada em 1. 
sua escola.

 Promova a escolha das equipes de modo a não permitir formação proposital 2. 
de um grupo mais forte que o outro. Como exemplo, poderá solicitar para compor 
o time A os nascidos nos dias pares e time B os nascidos nos dias ímpares ou os 
nascidos no primeiro semestre com os nascidos no segundo semestre. Conhecendo 
sua turma, poderá fazer ajustes para tornar equilibrada as forças dos dois grupos.

Inicie o jogo deixando que os alunos pratiquem a atividade sem que nenhum 3. 
aspecto cooperativo seja indicado.

A opção de jogar com o outro ou jogar contra o outro.

O jogo pode ser tomado como paradigma na educação, pelo fato de nele estar 
contido uma quantidade signifi cativa de situações factíveis de se fazer uma analogia 
com a vida dos alunos. O adolescente já percebe e sente os modos de convivência 
da sociedade em que está inserido, onde pouco se coopera e muito se compete. 
Assim o texto trás refl exões interessantes de serem exploradas com o objetivo de 
contribuição para que se promovam melhores relações entre as pessoas.
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Após o primeiro tempo de jogo, reúna os alunos e peça que falem da experiência. 4. 
Todos estão participando? Tem alguém que não “pegou” na bola? Existe rodízio 
entre os que atacam e os que defendem? Assim, promova a discussão e proponha 
a resolução de um dos problemas identifi cados. Nessa hora, os alunos apresentam 
idéias. Como exemplo: as meninas não estão recebendo passes e sua participação 
é prejudicada. A solução poderá ser os meninos trocarem passes somente com as 
meninas e as meninas só poderão tocar para os meninos. Experimente e veja o que 
melhorou. Vá resolvendo junto com a turma um problema por vez até o jogo tornar-
se cooperativo pela ação dos colegas.

VIVÊNCIA 2

Escolha uma modalidade esportiva com seus alunos.1. 

Após a escolha das equipes que poderá ser nos moldes da vivência anterior, 2. 
deixe que joguem por um tempo.

Faça questionamentos sobre a participação de todos no jogo e escute com 3. 
atenção aos relatos identifi cando os problemas.

Agora, separe o campo de jogo em três zonas da seguinte maneira:4. 

Zona 1

Ataque  A

Defesa  B

Zona 2

Meio de campo A e B

Zona 3

Defesa A

Ataque B

5. Cada equipe deverá ser dividida em três de modo a ocupar as três zonas de 
jogo.

6. Inicie o jogo e divida o tempo em três. A cada tempo, promova o rodízio de 
funções de maneira que todos passem por todas as funções. Assim no segundo 
tempo de jogo, quem no inicio estava na zona 1, passa para a zona 2 e estes 
passam para a zona 3 e este para a zona 1. No terceiro tempo efetue mais um 
rodízio. Em caso de escolha de modalidade com  goleiro, o mesmo será trocado a 
cada rodízio.

7. Discuta com a turma sobre a necessidade de promover a igualdade de 
possibilidades como fundamento da cooperação.
Finalizando a atividade, faça uma refl exão sobre de que maneira eles sentiram 
mais prazer em jogar, de modo competitivo ou cooperativo. Como podemos levar 
esses ensinamentos para a vida?
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Aula 15 - Corpo em Movimento... Corpo que Dança

O ritmo como fundamento para as vivências corporais

Continuando com a exploração dos conteúdos, passamos para a dança da 
escola, onde esta, salvo projetos ou aulas específi cas, anda esquecida. Sabemos 
das difi culdades, inclusive de caráter formativo que temos para a proposição de 
vivências de dança e ritmos na escola. Aqui está a oportunidade para mais uma 
aprendizagem de nossos alunos e para nós professores.

Sobre as questões

Questão 1
O aluno deverá dissertar sobre a opinião da professora Raquel Mesquita. A primeira 
impressão que o aluno passar com suas palavras será também o diagnóstico de 
como ele sente esta prática na escola.

Questão 2

A compreensão do texto é importante para o aluno elaborar a resposta. Ao sinalizar 
o entendimento do texto este poderá fazer a ligação do ritmo com suas atividades 
cotidianas e escrever sobre elas. O exercício será ler, entender e falar sobre através 
da escrita.

Questão 3

O aluno deverá consultar o texto para retirar as respostas. Esta questão poderá 
também ser explorada em uma prática.
O ritmo é determinado pela melodia e pode ser lento, moderado ou 
acelerado. 

Questão 4
Os alunos deverão escrever com suas palavras sobre o tema “Esta música me faz 
dançar”. Explique que eles devem falar sobre uma música que toca seus sentimentos 
e lhe estimula a dançar.

AULA PRÁTICA

1.Vamos fazer um exercício coletivo. Juntos, o professor e seus alunos escolherão 
uma música com ritmo lento, moderado e acelerado.

2. Coloque no quadro em sala ou em um outro espaço possível a seqüência de 
níveis 1,2 e 3. 

3. Combine com seus alunos que a legenda será seguida em conformidade com o 
ritmo a ser ditado por você, ainda sem música.

4. Inicie então pelo nível 1: palma,pé, palma, pé...

5. Se desejar, faça competições dividindo a turma em dois grupos e vendo quem 
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consegue seguir o ritmo e parar ao fi nal de cada seqüência. Brinque com seus 
alunos.

6. Agora, coloque a música com ritmo lento e repita a seqüência e vá experimentando 
formas de experiência com o ritmo.

Legenda:

Δ = palma
__ = pé

NÍVEL 1
Δ __Δ __Δ__Δ__Δ__Δ__Δ__Δ__Δ__Δ__Δ

NÍVEL 2
ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ

NÍVEL 3
__Δ__ΔΔ__ __ΔΔ__Δ__ΔΔ__ __ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ__ΔΔ
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Aula 16 - A Ginástica na Escola

Respeito à individualidade e à potencialidade do aluno 

A ginástica pode ser uma possibilidade real de diversifi car de forma criativa as 
aulas de Educação Física. O texto procura desmistifi car a ginástica como prática 
do atraso e trazer de volta as vivências corporais diversas na escola. Lidar com 
o brincar com o corpo e os movimentos até a compreensão da ginástica como 
modalidade esportiva e olímpica vista e praticada em todo o mundo.

Sobre as questões

Questão 1
Procurar no quadro as palavras e com elas construir frases. O aluno poderá 
enriquecer a compreensão do texto e escrever sobre cada palavra criando sentenças 
que devem ser estimuladas a não seguir a cópia do texto.

A B P F C D A S B A U I E E F I H J M B

Q F R H D E F G T E C R D E S A F C O A

R P R A T I C A C O R P O R A L G Y V O

A D J B I H I G O J I F C R E K I S I H

O G T I C J G I N A A D R A C I N A M D

I O H M O T O R A S T A Ç A C U D E E Y

C E R D R T V F R E D E U O J O S I N R

I P E A P A M U D G I N A S T I C A T O

D P A D O L E L E F I S A C U E D U O A

Y H E E I L A P O L B C A P S T U Y S R

Questão 2
O aluno será motivado a pensar e escrever sobre o que é a ginástica e se esta 
em conformidade com o texto pode ser percebida em atividades comuns de seu 
cotidiano.

Questão 3
Retirar do texto as informações e transcrever corretamente de acordo com seu 
entendimento para o caderno.

Questão 4
Segue a mesma intenção da questão anterior, possibilitando o exercício visto de 
uma outra ótica, além de permitir ao aluno analisar as aulas de modo a reconhecer 
e respeitar suas potencialidades e limitações.
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Aula 17 – Quando as Lutas Educam

As lutas na escola como conteúdo da educação física

Elemento importante como os relacionamentos nos dias atuais, as lutas na escola 
podem levantar questões sobre o auto-conhecimento e a violência a que somos 
submetidos na sociedade. Criar formas de explorar este conteúdo é também uma 
das formas de participação da Educação Física na formação das pessoas.

Sobre as questões

Questão 1
Os alunos analisam e identifi cam as afi rmativas como verdadeira ou falso. Seria 
interessante a intervenção do professor para que não se confi gure em algo mecânico, 
como por exemplo: justifi cando o porquê de V ou F. 

( F ) A luta contribui para difi cultar as relações entre as pessoas.
( V ) Nas lutas a relação é de interação e não de agressão.
( V ) Os estudantes atacam, defendem, caem e ao fi nal continuam colegas.
( V ) Autoconfi ança pode ser desenvolvida nas lutas.
( F ) Ao lutar os alunos perdem o respeito à convivência pacífi ca.

Questão 2
O aluno deve demonstrar a capacidade de ler e dissertar sobre o tema, expondo o 
seu vocabulário e exercitar sua condição para análise de texto.

Questão 3

O aluno apresentará sua capacidade de compreender a leitura e relacionar o assunto 
tratado no texto com os valores aprendidos nas aulas e aplicados socialmente em 
sua convivência. 

Cara professora, caro professor, seguem algumas sugestões de práticas:

AULA PRÁTICA 1

Divida sua turma em duplas, procurando equivalência entre peso e altura.5. 
Desenhe com um giz ou se for um terreno risque no chão um círculo onde a 6. 

dupla deverá estar interagindo.
Solicite que os alunos fi quem apoiados em um pé só e que dêem as mãos.7. 
Ao sinal, o aluno tentará retirar o colega do círculo utilizando somente os 8. 

impulsos do braço que está colado com o colega.
Faça variações, como: os alunos com as duas mãos para trás utilizando os 9. 

ombros para deslocar o colega.

AULA PRÁTICA 2

os alunos enfi leirados lado-a-lado divididos dois grupos, sendo um de frente 5. 
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para o outro. O critério de equivalência peso altura deve prevalecer.
Com os cotovelos estendidos, palma da mão na palma da mão do colega que 6. 

está à frente.
Atrás de cada grupo, aproximadamente três metros, o professor deve marcar 7. 

uma linha.
Ao sinal os alunos devem tentar usar sua força para empurrar o colega para que 
este ultrapasse a linha que está atrás dele.

AULA PRÁTICA 3

Divida dois grupos e localize em forma de coluna, um de frente para o outro.10. 
Peça aos alunos que segurem fi rme na cintura do colega à frente, formando 11. 

uma corrente.
Agora o primeiro aluno de cada grupo deve aproximar-se do colega e segurar 12. 

em forma de gancho em suas mãos.
O professor dará o sinal de partida e como se fosse um cabo de guerra sem a 13. 

corda, todos puxam para o seu lado, até que uma marca colocada pelo professor 
seja ultrapassada.
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Aula 18 - O Lugar do Corpo na Escola

Minha escola valoriza as práticas corporais?

Até que ponto podemos afi rmar que o corpo tem lugar na escola? O movimento 
é natural no ambiente de educação? As aulas de Educação Física recebem o 
mesmo tratamento em importância que recebem as outras disciplinas? Estas são 
perguntas que fazemos ao professor para que ao concluir este módulo que tratou 
dos conteúdos da educação física escolar, possamos refl etir sobre a parte que 
nos cabe na tarefa de valorização de nossa área. O que temos feito para esta 
valorização?

Sobre as questões

Questão 1

Ler, interpretar e opinar sobre o texto, mostrando coerência e capacidade de 
escrever sobre o assunto.

Questão 2

Fazer com que o aluno expresse através da escrita, sua compreensão e crítica 
sobre a problemática atual do modelo de educação e de escola que temos.

Questão 3

Demonstrar, pela escrita, sua compreensão e capacidade de interpretação de texto, 
exercitando a escrita sobre o tema.

Questão 4
Possibilitar a análise de uma situação ocorrida no ambiente escolar, expressando 
pela escrita suas idéias sobre o tema de modo crítico. Importante que nessas 
respostas o professor abra a discussão ampliando o conhecimento do aluno.

Questão 5
Oportunidade de identifi car pelas respostas dos alunos, algumas sugestões ou 
saídas para tornar as aulas e a educação física mais valorizada na escola. Como 
na questão anterior, a discussão pode ser ampliada para melhor compreensão do 
texto. 

Cara professora, caro professor,

A intenção com essas discussões é possibilitar o levantamento, partindo dos alunos 
e ancorando em seus conhecimentos, da Educação Física como componente 
curricular e sua importância. Não há espaço para “sedentarismo pedagógico”, o que 
precisamos para garantir a disciplina em todos os níveis de ensino é de uma ação 
renovada no modo como abordamos os conteúdos. Estes, já estão consolidados 
e construídos culturalmente ao longo da história, o que muda é a forma como a 
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sociedade os observa valorizando-os ou não. Acredito que está muito mais em 
nossas mãos a legitimação da educação física escolar, do que em leis isoladas, 
frias e sujeitas a interpretação. O mecanismo legal já temos, a conquista é uma 
construção permanente.



Língua 
Espanhola
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Aulas 25 e 26 - Conociendo a mi casa
Pré-Leitura

Professor e Professora:

- Ative o conhecimento prévio do aluno com questionamentos relacionados ao contexto 
de moradia como, tipos, tamanhos, localização, realidade, sonho.

- Peça que os alunos falem sobre a importância que o assunto tem para eles.

- Estimule o debate pedindo que os alunos pensem e compartilhem suas refl exões sobre 
a realidade em torno do tema no contexto brasileiro e o que poderia ser melhor.

- Aproxime os alunos do tema pedindo que falem sobre como procedem ao receber 
um(a) amigo(a) pela primeira vez em sua casa.

- Sugira aos alunos que falem sobre ações do dia-a-dia praticadas por eles rotineiramente 
em diferentes cômodos de sua casa como escovar os dentes, comer, dormir, etc.

Desenvolvimento da temática

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

b) Apresentação: informações de léxico e funções comunicativas relacionadas à moradia, 
como apresentar sua casa a um amigo, nomear suas dependências e como se 
posicionar criticamente sobre o tema.

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 realidade brasileira quanto à moradia.

Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

Uso das estratégias de leitura:

Nesta unidade usaremos estratégias de leitura como pré-leitura, leitura compartilhada, • 
leitura objetivando compreender as idéias principais do texto, identifi cação de palavras 
conhecidas e cognatas, leitura visando a identifi car informações específi cas, uso do 
conhecimento prévio, identifi cação da tipologia textual.

Atividades propostas:

- Discussão prévia a partir de suposições sobre o tema proposto.
- Interpretação e compreensão das informações textuais.
- Identifi cação e síntese de idéias principais e secundárias.
- Compreender a organização do texto na forma de diálogo, observando as variações 

quanto à linguagem entre esse tipo de texto e os textos já vistos.
- Discutir sobre a questão da habitação no Brasil.
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- Estimular que os alunos exponham suas idéias sobre o tema.

- Atividades com uso de aspectos gramaticais e lexicais de forma contextualizada.

Despertando signifi cados:

Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

Objetivos:

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

- Explorar o texto como recurso de comunicação de uma mensagem tentando identifi car 
o que se pretende transmitir por meio dele.

- 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 conteúdo do texto.

Tópico B: Ativando e ampliando seus conhecimentos

Objetivos:

- Ampliar o domínio lexical do aluno quanto a palavras relacionadas às partes da casa 
e à mobília correspondente a cada dependência.

Tópico C: Focalizando a gramática

Objetivos:

- Relacionar o uso de verbos refl exivos a ações diárias do cotidiano.

- Contextualizar o uso de recursos gramaticais.

Tópico D: Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos

Objetivos:

- Sintetizar os conhecimentos adquiridos sobre a questão da moradia, léxico relacionado 
às partes da casa e sua mobília por meio da apresentação de um trabalho que valoriza 
o trabalho em grupo.

Avaliação:

Sugerimos a avaliação diagnóstica e também que o trabalho de produção das maquetes 
seja contemplado com esse objetivo, assim como a participação do aluno nas atividades 
propostas.



175Língua Espanhola

Chave de respostas:

Tópico A: Texto 1: 1- Os nomes dos personagens seguidos de dois pontos e os 
travessões identifi cando o início da fala de alguém, como a própria organização do 
texto. 2-Duas, Verânica e Isabel. 3-O marido e os fi lhos de Verônica. 4- Uma casa no 
campo, pertence a Verônica.  5-a)F b)V c)F d)F e)V f)V g)F h)V. 6- No jardim, próximo 
à piscina. 7- 15. 8-Que quando Isabel tiver vontade de passar uns dias tranqüilos no 
campo, vá à casa de Verônica e sua família. 9- Não, é uma casa nova. 

Texto 2: 1-Porque ela realiza algumas tarefas básicas automaticamente. 2-Resposta 
pessoal. 3-Resposta pessoal. 4-Resposta pessoal 5-(X) doméstica + robótica.

Tópico B:1-1ª coluna:E/E/F/C/A/D/E/F/E/C 2ª coluna:B/F/E/F/A/D/A/D/A/C 2-a)el 
espejo, b)el sillón, c)el armario, d)la alfombra, e)el ordenador, f)la cómoda, g)el grifo 
h)la bañera, i) el fax, j)la estantería, k) el fregadero, l) el sofá, m) el inodoro, n)la cama, 
o)la ducha, p)la impresora, q)la mesilla de noche, r)la mesa y las sillas, s)la nevera, t)
el papel higiénico 

Tópico C:1- a)me parecen, b)se encienden/se apagan, c)se ponen 2-a)parecerse, b)
encenderse/apagarse, c)ponerse. 3- Respostas variáveis, algumas sugestões: 1)Me 
lavo los dientes por lo menos tres veces al día. 2)Me miro poco en el espejo. 3)Me 
ducho muchas veces. 4)Me despierto a las 6. 5)Me visto muy rápido. 6)Siempre me 
lavo las manos antes de comer. 7)Me peino el pelo varias veces. 8)Antes de salir me 
afeito con cuidado. 4-1)cuarto de baño, 2)habitación o cuarto de baño, 3)cuarto de 
baño, 4)habitación, 5)habitación, 6)cuarto de baño o cocina 7)habitación o cuarto de 
baño 8)cuarto de baño.

Tópico D: Trabalho em equipe, de respostas pessoais.
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Aula 27 e 28 - La Comida
Pré-leitura – TEXTO 1 (1, 2, 3) – Respostas Pessoais

Desenvolvimento da temática

a) noções básicas sobre estratégias de leitura, sua aplicação e função para compreensão 
e interpretação do texto utilizado;

b) Focalizando a habilidade leitora através de exercícios voltados para o texto;

c) Estudo do vocabulário;

d) Uso do aspecto gramatical de forma contextualizada;

e) Pesquisa na internet que proporcionará conhecimento a respeito do famoso cozinheiro 
espanhol Ferrán Adria.

Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

Nesta unidade, desenvolveremos a leitura através do uso de técnicas como: a pré-• 
leitura, estudo de vocabulário e estímulo a opinião pessoal dos alunos através de 
textos informativos.

Atividades propostas:

Tópico A – Focalizando a habilidade de compreensão leitora.
Objetivos:

- Utilizar questionamentos para uma melhor compreensão do assunto, através de 
perguntas e atividades como, por exemplo: ir a um supermercado ou preparar uma 
comida.

- Identifi car palavras cognatas e agregar outras.

Tópico B - Focalizando a gramática
Objetivos:

- Identifi car os valores de medidas utilizados de acordo com cada produto.

Tópico C - Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos:

Professor e Professora:

- Ative o tema do texto através de perguntas que tratem do assunto a ser abordado.

- Questione o aluno a respeito de suas preferências alimentares.

- Proporcione uma situação real na qual os alunos possam estar em contato com 
alimentos.
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- Fazer com que os alunos conheçam um dos maiores cozinheiros do mundo.

- Avaliação diagnóstica através da participação nas atividades.

Chave de respostas:

Pré-Leitura – 1, 2, 3. Respostas pessoais.

TEXTO 1 – a) f, b) f, c) V, d) V

VOCABULÁRIO -1. (4) huevos, (6) zanahoria, (7) vino, (10) refresco / gaseosa, (1) 
leche, (9) sandía, (8) queso, (2) pan, (5) galletas, (3) jamón.

2. Verduras y legumbres: pimiento, tomates, cebolla, lechuga, ajo.

Frutas: fresas, naranja, plátano, manzana.

Carnes: ternera, morcilla, pollo, cordero, chuletas de cordero, jamón.

Pescados y mariscos: gambas, atún, merluza.

Productos lácteos: yogur.

GRAMÁTICA – 3. a) kilos, b) litro, c) gramos, d) docena, e) paquetes, f) latas, g) 
plantas, h) cabezas.

4.  Primeira coluna: 9, 11, 3, 7, 5, 1. Segunda Coluna: 8, 12, 2, 10, 6, 4.

TEXTO 2 – I. C; II. C; III. C; IV. C

VOCABULÁRIO – TEXTO 2

1. a) panadería, b) jamonería, c) carnicería, d) frutería, e) pescadería, f) dulcería, g) 
supermercado; 2. Defi nição: (4) / (3) / (1) / (5) / (2) ; 3. a) frito, b) congelado, c) asado, 
d) picante, e) rosa, f) salada.



178 Língua Espanhola

Aula 29 e 30 -¿Cuál Es Tu Tribu?

Desenvolvimento da temática

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

b) Apresentação: debate sobre informações e o conceito de grupos e tribos urbanas, 
adequação desses conceitos à realidade do aluno.

c)  Perguntas e respostas orais e escritas.

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

Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

Uso das estratégias de leitura

Nesta unidade usaremos como estratégias de leitura a pré-leitura, inferências, • 
questionamentos, leitura compartilhada, identifi cação de palavras conhecidas e 
cognatas, leitura visando identifi car informações específi cas, sempre com o uso do 
conhecimento prévio do aluno.

Atividades propostas:

- Inferências sobre o tema proposto.

- Fazer uma pré-leitura do texto a partir de questionamentos, debates e análise de 
imagem.

- Interpretação e compreensão das informações textuais.

- Identifi cação e síntese de idéias principais e secundárias.

- Discutir sobre o conceito de tribo urbana, os tipos de tribos e a adequação desse tema 
ao contexto do aluno.

- Estimular os alunos a exporem suas idéias sobre o tema.

Professor e Professora:

- Peça que seus alunos falem sobre o que signifi ca tribo.

- Questione seus alunos sobre quais seriam, segundo eles, os tipos de tribos existentes e 
pergunte o que eles entendem por tribos urbanas.

- Estimule o posicionamento pessoal e crítico dos alunos pedindo-lhes que estabeleçam uma 
relação entre a fi gura exposta no livro e o termo tribo.

- Aproxime os alunos do tema pedindo que falem como esses grupos são conhecidos por eles 
por meio de outros termos, nomes.

- Sugira aos alunos que falem sobre que tipo de tribo mais se adequaria ao seu perfi l.

Pré-leitura
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- Atividades com uso de aspectos gramaticais e lexicais de forma contextualizada.

- Atividades que estimulem o trabalho em grupo, a troca de idéias e a participação de 
outros segmentos da escola.

Despertando signifi cados:

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:

- Estimular o uso do conhecimento de mundo dos alunos e a habilidade de se expressar 
defendendo seu ponto de vista.

- Explorar o texto buscando destacar as idéias principais e discuti-las em grupo.

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

- Estimular formulação de hipóteses e opiniões.

Tópico B: Focalizando a gramática
Objetivos:

- Identifi car e utilizar corretamente os pronomes interrogativos, compreendendo suas 
particularidades.

Tópico C: Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos
Objetivos:

- Desenvolver e estimular a participação em atividades feitas em equipe.

- Estimular o posicionamento crítico.

Avaliação:

Sugerimos a avaliação diagnóstica e também através da participação do aluno nas 
discussões e trabalhos desenvolvidos.

Chave de respostas:

Tópico A: 

Texto 1: 1- Asseguram que o fenômeno das tribos urbanas nada mais é do que a 
busca dos jovens por aquela identidade tão desejada. 2-a. 3-Uma sociedade que 
atrelada às mesmas tendências, modas e pensamentos que ele. 4- b.  5-Segundo 
sua ideologia e a própria pessoa. 6- a)(x)enquanto, b)(x)pois, c)(x)todavia. 7- A tribo 
dos skinheads agrupa pessoas de tendência violenta enquanto que a dos hippies é 
formada por pessoas pacifi stas. 8-As tribos urbanas se caracterizam por manter uma 
estética canônica entre vários indivíduos da mesma tendência. 9- V 10-As pessoas 
denominadas poser,ao contrário das demais, usam a estética e o comportamento 
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da tribo urbana, mas se esquecem por completo da fi losofi a e ideologia próprias do 
movimento. 

Texto 2: 1-a)F, b)V, c)F, d)F, e)F, f)V, g)F. 2-b. 3-Resposta pessoal. 4-Resposta pessoal 
5-(X) doméstica + robótica.

Tópico B: 1-1ª Pronombre “qué”: ¿Qué es un heavi? 2-a)dónde, b)cuánto, c)cuál, d)
quiénes, e)cómo, f)qué, g)cuáles, h)cuál, i)cuántos, j)quién.

Tópico C:1- Respostas pessoais.
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Aulas 31 e 32 - Teletrabajo

Pré-leitura - TEXTO 1
Professor e Professora:

- Ative os conhecimentos que os alunos têm quanto ás questões que se referem as 
“teletrabajo”.

- Utilize perguntas e respostas para questionar sobre vantagens e desvantagens do 
“teletrabajo”

- Pergunte aos alunos, se eles conhecem algumas empresas que utilizam esse método 
de trabalho.

Desenvolvimento da temática  

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e funcionalidade 
para a compreensão e interpretação do texto utilizado.

b) Comentários que deverão ser feitos a partir da imagem que aparece na PRÉ-
LEITURA;

c) Perguntas e respostas baseadas no texto;

d) Elaborar vocabulário respondendo as questões deste tópico;

d)Use o aspecto gramatical de forma contextualizada, apresentando informações 
necessárias sobre o conteúdo.

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

Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando as estratégias • 
de leitura, como pré-leitura, estudo do texto através de perguntas e respostas e estudo 
do vocabulário.

Atividades propostas:
a) Previsão do assunto do texto;
b) Informações a respeito do “teletrabajo”.
c) Exercícios de compreensão leitora e interpretação do texto informativo;
d) Exercícios de vocabulário;
e) Atividades utilizando a gramática;
f) Ampliando os conhecimentos desenvolvendo um currículo.

Despertando signifi cados:
Tópico A: Focalizando a habilidade e compreensão leitora  
Objetivos:

- Questionamentos para melhor compreensão do assunto através de previsões 
e perguntas, para despertar no aluno o interesse pelo tema a ser abortado nesta 
unidade.
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- Identifi car palavras cognatas para uma melhor compreensão textual.

Tópico B - Focalizando a gramática
Objetivos
- Identifi car a marca do presente do indicativo nos textos.
- Usar o presente do indicativo corretamente.
- Saber construir frases usando os verbos estudados.

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivo:

- Fazer com que o aluno aprenda a fazer o seu currículo.

- Levantar um questionamento sobre que habilidades o mercado de trabalho exige na 
atualidade.

Avaliação: 
Avaliação diagnóstica através da participação nas atividades.

Chave de respostas:

PRÉ-LEITURA: TEXTO 1
1. b, 2. a; 4. cI. 

 VOCABULARIO: 1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. c; 6. a; 7. c; 8.c
     2. (2) / (8) / (1)
          (3) / (9) / (5)
         (6) / (7) / (4)
3. (i) / (f) / (a) / (j) / (b) / (h) / (d) / (e) / (c)
4. a. Fontanero; b. Actor ; c. Ingeniero ;d. Secretaria ; e. Periodista 

     TEXTO 2 

1 Camareros; 2. Veinte a treinta años; 3. Experiencia mínima de un año; Segundo 
anuncio: 1. Bachiller BUP. 2. Sueldo fi jo, seguridad social.  Posiblilidad de promoción. 
3. Dirigirse con fotografía reciente al apartado de carreos número 38099 – Madrid 
28080.
Psicología – Psicólogo – Clínica.4. 

Derecho – Abogado – Ofi cina de abogados.
Medicina – Médico – Hospitales.
Odontología – Odontólogo – Clínicas odontológicas.
Farmacia – Farmacéutico – Farmacias.
Ingeniería – ingeniero – constructoras 

GRAMÁTICA. 1. a. Trabaja; b. haces; c. trabajamos; d. hace; e. trabajo; f. hacen. 2. a; c; 
a; b.
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Aula 33 e 34 - Hablando De Comunicación
Pré-leitura:

Desenvolvimento da temática

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

b) Apresentação: questionamentos e informações sobre a comunicação, sua função, 
elementos que a compõem, tipos, defi nições e léxico relacionado ao tema.

c) Perguntas e respostas orais e escritas.

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

e) Debate sobre a necessidade de se comunicar.

Tópico A – Ativando a habilidade de compreensão leitora

Uso das estratégias de leitura

Nesta unidade usaremos como estratégias de leitura pré-leitura, inferências, • 
questionamentos, leitura compartilhada, leitura objetivando compreender as idéias 
principais do texto, identifi cação de palavras conhecidas e cognatas, leitura visando 
identifi car informações específi cas, sempre com o uso do conhecimento prévio do 
aluno.

Atividades propostas:   
- Fazer questionamentos prévios em torno da temática proposta.
- Refl etir sobre a importância da comunicação, compreender seu uso, formas, recursos 
e instrumentos que lhe são atrelados.

- Interpretação e compreensão das informações textuais.
- Identifi cação e síntese de idéias principais e secundárias.
- Relacionar defi nições a diferentes meios de comunicação, assim como léxico de 
instrumentos ligados a esses meios.

- Estimular que os alunos exponham suas idéias sobre o tema.
- Atividades com uso de aspectos gramaticais e lexicais de forma contextualizada.
- Atividades que estimulem o trabalho em grupo, a troca de idéias e a participação de 

Professor e Professora:

- Questione seus alunos sobre o que signifi ca comunicação, para eles.
- Debatam sobre a importância da comunicação na vida dos seus alunos.
- Peça que seus alunos estabeleçam uma relação, positiva ou negativa, entre o processo 

de globalização e a comunicação.
- Pergunte a seus alunos sobre quais os meios de comunicação que mais usamos hoje 

em dia.
- Faça uma associação entre o tema e a fi gura apresentada na pré-leitura.
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outros segmentos da escola.

Despertando signifi cados:

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:

- Ativar o conhecimento prévio do aluno trabalhando textos com a discussão de temas 
da sua realidade.

- Explorar o texto identifi cando as idéias principais e discutindo-as em grupo.
-Trabalhar a identifi cação de palavras conhecidas e cognatas que permitam uma melhor 
compreensão da mensagem do texto.

- Estimular formulação de hipóteses e posicionamento crítico.

Tópico B: Focalizando a gramática - Algumas regras básicas de acentuação
Objetivos:
- Usar corretamente o acento gráfi co, quando necessário, compreendendo, para tal, 

algumas regras básicas de acentuação, sendo capaz de identifi car palavras que 
pertencem a um determinado grupo de uma dessas regras.

Tópico C: Promovendo a interatividade e ampliando conhecimentos
Objetivos:
- Incentivar o trabalho em equipe e de pesquisa.
- Estimular a habilidade de escolha do aluno para o aprofundamento sobre questões 

relevantes dentro de uma temática.

Avaliação:
Sugerimos a avaliação diagnóstica e também através da participação do aluno nas • 
discussões, atividades individuais e grupais desenvolvidas.

Chave de respostas:

Tópico A: Texto 1: 1- Transmitir informação, contar algo novo. 2-Porque essa é uma 
necessidade inerente a todo ser, consequência imediata da caracterização do homem 
como ser social. 3Relações sociais. 4- V.  5-Idéias, cultura, ciência e técnica. 6- À 
rapidez da comunicação, sua intensidade e à qualidade da informação transmitida por 
ela. 7- A relação entre um emissor e um, ou vários, receptores para trocar informações. 
8-emissor / receptor. 9- a) (X) novo, b)(X) necessário, c) trocar. Texto 2: 1-Com seus 
donos, deseja transmitir que está muito feliz e para isso levanta as sobrancelhas e 
sorri. 2-Não. 3-O fato de os donos de Gaturro não compreenderem o código usado por 
ele para transmitir sua mensagem. 4-Porque compreendeu que, ao balançar o rabo, o 
cachorro estava pedindo sua atenção. 5-(X) concorrência.
Tópico B:1-a)la televisión, b)la internet, c) la radio, d)el periódico, e)la carta, f)la 
literatura, g)las placas de tránsito, h) la pintura 2-d,f,a,b,c,e.
 Tópico C:1- Algumas sugestões: agudas:función, principal, comunicación, está, mover 
/graves:novedoso, consecuencia, hombre, dueños, minutos / esdrújulas:vehículo, 
técnica 2-a)grave, b)aguda, c)aguda, d)esdrújula, e)esdrújula, f)aguda, g)grave, h)
aguda, i)grave.
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Aulas 35 e 36 - Ocio
Pré-leitura
Professor e Professora:

- Ative o conhecimento de mundo do aluno através da analise da PRÉ-LEITURA;
- Utilize perguntas e respostas para questionar como os alunos se divertem;
- Proporcione informações a respeito de lugares onde o aluno poderá usufruir da cultura 

local.

Desenvolvimento da temática
a) Análise do gráfi co existente na PRÉ-LEITURA.
b) Noções básicas sobre estratégias de leitura, sua aplicabilidade para a compreensão 

do texto utilizado.
c) Faça perguntas e respostas sobre o tema em estudo.
d) Use a gramática de forma contextualizada e enfatize a aprendizado respondendo os 

exercícios propostos.
e) Discussão sobre os benefícios da “lei seca” visando a refl exão sobre os problemas 

causados por motoristas alcoolizados. 

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 
e a utilização do gênero textual – texto informativo.

Atividades propostas
- Provisão do assunto do texto através de gráfi co informativo 
- Fornecimento de informações sobre questões culturais;
- Exercícios de compreensão leitora e interpretação de texto informativo;
- Identifi cação de informações gerais e específi cas;
- Atividades gramaticais
- Pesquisa sobre os benefícios da “lei seca”

Despertando signifi cados

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:

- Analisar gráfi co com informações que proporcionaram uma análise das diferenças 
culturais entre espanhóis e brasileiros.

- Acrescentar informações sobre a agenda cultural da nossa cidade.
- Trabalhar vocabulário texto.
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- Trabalhar gramática visando o aprendizado do conteúdo.
- Conscientizar os alunos sobre os riscos da direção perigosa.

Tópico B: Focalizando a gramática: 
Objetivos:
- Conhecer a conjugação do verbo.
- Saber construir frases usando o presente do verbo: SALIR.

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos:
- Pesquisar e conhecer os dados do tema proposto.
- Debater e refl etir sobre o tema proposto.

Avaliação : 
Avaliação diagnóstica através da participação nas atividades.• 

                         Chave de respostas:

Tópico A - TEXTO 1 - 1. a. sueña; b. bajo; c. acciones; d. dinero; e. profesional; f. 
acctividades; g. libre; h. jóvenes; i. solidaridad. 
2.a.F (Los jóvenes ya no sueñan sólo con pasar el día comprando y vendiendo 
acciones; b. F (Los jóvenes tienen otros valores más importantes en sus vidas); c.V; 
d.V; e. F (Familia, amor y solidaridad). 3. a.Em ter; b.Em troca; c. Sem dúvida. 4. 
Resposta livre.
Tópico B - I.1.a;2.b;3.a;4.a.
TEXTO 2 - 1. Por la baja que ha causado en las ventas; 2. El impacto positivo en el 
tránsito; 3. La alarmante muerte de 17.000 personas por acccidentes de tránsito; 4. 
con  multa de 955 reales y la suspensión de su licencia por 1 año; 5. Las personas 
ya no beben y si beben no conducen. 2. (e);(b);(c);(d);(f);(a).3. a;b;b;b. 4. a. CENTRO 
COMERCIAL; b.CINE; c.BAR; d.POLIDEPORTIVO; e.TEATRO. 5.Resposta livre.



Língua 
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Língua Inglesa -  Aulas 25, 26 e 27

CAREER FORECAST

PRÉ-LEITURA: Text 1 

Cara professora, caro professor:

– Considerando o tema deste módulo “Career Forecast”, faça um levantamento com 
seus alunos sobre a melhor tradução desta expressão.

– Atente para a imagem dos classifi cados sobre “JOBS” e questione com seus alunos 
a relação carreira e emprego. 

– Aproveite, também, para trabalhar o termo jobless = sem emprego, desempregado, 
tão comum nos telejornais internacionais.

– Considerando os pontos destacados no Caderno do Aluno, faça um levantamento 
e abra uma discussão, sobre as profi ssões, atentando para seus gostos e seus 
interesses ao longo de suas vidas.

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 carreira, profi ssão, emprego, trabalho, mercado 

de trabalho.
c) Discussões e debates sobre o tema proposto;
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 leitora

1. Uso das Estratégias de Leituras 

 Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando os gêneros 
textuais – texto informativo e anúncio sobre carreiras e empregos e as Estratégias de 
Leitura, como Pré-leitura, Skimming, Scanning,  Identifi cação das Palavras Cognatas 
e Falsas Cognatas, Inferência:

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 (marcas tipográfi cas) 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 
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da habilidade para inferir idéias. 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, perscrutar e, na informática 
escanear.
Cognate Words: essa estratégia explora o que o aluno já sabe, facilita a percepção, 
ajudando na compreensão do texto. Cognatas são palavras de origem latina ou grega 
semelhantes ao português e, de fácil reconhecimento formal e semântico. São muito 
comuns na língua inglesa.
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. 

2. Gênero Textual: Texto informativo, classifi cados (anúncio), caça palavras.

ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;

b) Emprego do “Present Continuous Tense”;

c) Exercícios sobre a variação do adjetivo em inglês;

d) Uso de palavras sinônimas e antônimas:

e) Exercício de compreensão leitora e interpretação em texto informativo e anúncio;

f) Identifi cação de informações gerais e específi cas;

g) Atividade para desenvolver a habilidade de organização de idéias;

h) Atividade usando um “Caça-Palavras” para ajudar a fi xação do vocabulário;

i) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada;

j) Debate sobre as profi ssões e organização de painéis visando à aquisição de novos 
vocabulários sobre o tema em estudo. 

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 e respostas, 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 ter uma compreensão geral do texto.
– Identifi car Palavras Cognatas, Falsos Cognatos e Palavras Sinônimas e Antônimas 

para melhor compreender o texto.
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– Reconhecer e apreender novos vocabulários.
Tópico B: Focalizando a gramática: Adjectives e Present Continuous Tense
Objetivos 

– Identifi car o “Present Continuous Tense” apresentado no texto, bem como saber 
empregar expressões utilizando o “Present Continuous” e adjetivos.

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
Objetivos 
– Identifi car o “Present Continuous Tense” apresentado no texto, bem como saber 

empregar expressões utilizando o “Present Continuous” e adjetivos.
Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS:

A – Focalizando a Leitura

PRÉ- LEITURA –  Text 1 – CAREER FORECAST E Classifi cado/Anúncio

A1 – Less = sem; menos (ver módulo I – aulas 1, 2 e 3) 

LEITURA – Text 2 -  HOW TO CHOOSE A CAREER
A2 – I – 1. career, decisions, fi nancial, personal, interest, specifi c, order, list, qualifi cations, 
possible; 2. resposta pessoal;  3. balance = equilíbrio e goals = objetivos; II – 1. d; 2. b; 
III – 1. Não, não é. É uma decisão difícil; 2. Ganho fi nanceiro e interesse pessoal; 3. 
Identifi car seus objetivos; IV – Fazendo levantamento das atividades profi ssionais que 
mais você gosta de fazer, relacionando-as com seu potencial e qualifi cação; V – 1. c; 
2. b; VI – 1. “Caça-Palavras” – Horizontal: right job; fi nancial gain; passionate about; 
life goals; careers; right balance; love doing; possible career; skills; personal interest;  
qualifi cations. Vertical: specifi c needs; diffi cult decisions; goals; long-term goals; expect; 
type of lifestyle. 

Text 3 – JOB ADVERTISEMENTS
A3 – I – 1. Secretary, position, experience, minutes, information, computer, company; 
2. resposta pessoal; II – 1. part time; 2. experience; III – 1. Pelo menos dois anos de 
experiência; 2. Tempo integral; 3. 60 palavras por minuto; 4. Vendedor (a); 5. Durante à 
noite; 6. À secretária com habilidade em informática; 7. A1. Secretary; A2. Shop assistant; 
A3. Computer trained secretary.

B – Focalizando a gramática:

I – 1. Antes; Ex.: Resposta pessoal; II – Personal interests = interesses pessoais; Specifi c 
needs = necessidades específi cas; Long-term goals = objetivos a longo prazo; III – 1. 
right decision / right decisions; 2. specifi c job / specifi c jobs;  IV – 1. I’m looking for a job; 
2. you are playing the guitar; 3. She is having lunch; 4. They are watching TV.

PÓS-LEITURA

C. Orientações fornecidas no Caderno do Aluno.

Have a nice work!!!
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Língua Inglesa -- Aulas 28, 29 e 30

FOOD & HEALTH 
PRÉ-LEITURA: Text 1 

Cara professora, caro professor:

– Faça uma pré-leitura do Text 1 - “You are what you eat”, considerando o quanto a 
alimentação saudável é decisiva para uma boa saúde e para o nosso bem estar.

– Debata com seus alunos sobre os questionamentos feitos no Text 1: “Quais 
alimentos devem ser incluídos nas nossas refeições e quais devem ser evitados?”

– Questione com seus alunos se os alimentos mostrados na gravura são comuns nas 
nossas refeições ou não? E por que não são?

– Faça uma predição com seus alunos sobre o Text 2:  “Eating habits” (Hábitos 
alimentares), com referência a alimentação saudável e não saudável.

– Atente para o uso de “Eating” em “Eating habits”, que funciona, nesta expressão, 
como adjetivo apesar de ser verbo. Podendo, também, ter função de substantivo. 
Ex. “Eating is necessary for our body”. 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA:
 

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e 
funcionalidade na compreensão e interpretação  dos textos utilizados

b) Apresentação: Discutindo sobre “FOOD & HEALTH”.

c) Discussões e debates sobre o tema proposto;

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 leitora

1. Uso das Estratégias de Leituras 

 Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando os gêneros 
textuais – texto informativo, gravura e texto didático sobre a relação saúde e 
alimentação saudável, bem como as Estratégias de Leitura: Pré-leitura, Skimming, 
Scanning, Identifi cação das Palavras Cognatas:

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 
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rápida que consiste em lançar ligeiramente os olhos, dando a eles alguns minutos para 
perceber ou predizer o propósito da passagem. Por ser mais abrangente, o “skimming” 
exige o conhecimento de organização textual, da percepção de dicas de vocabulário, e 
da habilidade para inferir idéias. O verbo skim 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, perscrutar e, na informática 
escanear.
Cognate Words: essa estratégia explora o que o aluno já sabe, facilita a percepção, 
ajudando na compreensão do texto. Cognatas são palavras de origem latina ou grega 
semelhantes ao português e, de fácil reconhecimento formal e semântico. São muito 
comuns na língua inglesa.
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.

2. Gênero Textual: Texto informativo, gravura e texto didático.

ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de informações sobre hábitos alimentares; 
c) Discussão sobre boa saúde e sua relação com alimentos saudáveis e não 

saudáveis; 
d) Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos;
e) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
f) Atividades para desenvolver a habilidade de organização de idéias;
g) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada.

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 e seu interesse.

–  Fazer um Scanning para identifi car vocabulário, expressões sobre rotinas alimentares 
e alimentação saudável e não saudável;

– Fazer um Skimming para relacionar idéias gerais.

– Fazer predição para identifi car palavras conhecidas com a fi nalidade de melhor 
compreensão do texto. 
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Tópico B: Focalizando a gramática
– Usar as preposições in, at e on adequadamente e outras;
– Usar o verbo “To Be” em expressões que se referem à idade.

– Identifi car no “Text 2” substantivos incontáveis.
Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos

– Relacionar palavras que se referem à rotina alimentar;
– Elaborar cartazes/painéis ilustrativos, utilizando fi guras de revistas ou outras fontes, 

para descrever palavras relacionadas aos hábitos alimentares dos alunos.  
– Relacionar colunas que indiquem, “Healthy Choices” e “Unhealthy Choices”.
– Fazer pesquisa sobre o que são alimentos “LIGHT” e “DIET” ,  explicando quando 

devemos fazer uso destes alimentos e também sobre os hábitos alimentares 
americanos, britânicos e brasileiros.Avaliação: Avaliação diagnóstica, através da 
participação nas atividades.

CHAVE DE RESPOSTAS:

A – Focalizando a Leitura
Obs. Na atividade A2 – I a fi gura que representa “butter” é a embalagem da marca da 
margarina “QUALY” que pode levar o aluno a traduzir como “qualidade”. Explicar, no 
entanto, que esta palavra não existe na língua inglesa.

PRÉ- LEITURA –  Text 1 

I – 1. A good diet is central to overall good health; 2, 3 e 4 Respostas pessoais;  II – 1. 
Resposta pessoal. 

A1 – Less = sem; menos (ver módulo I – aulas 1, 2 e 3) 

LEITURA – Text 2 

I – 1. a) pastries; b) chips; c) bread; d) fi sh; e) chicken; f) butter; g) apple; h) milk; i) meat. 
II – 1. a) sandwiches; b) pastries; c) fi sh; 2. a) fourteen years old; b) six years old; c) ten 
years old; 3. a) in the morning; b) in the evening; 

III – 1. a) lunch at school; b) until I go home; c) a lot of salad; d) chicken for dinner; e) at 
lunch time; f) during the breakfast; g) fast food at night; h) in between meals. IV – 1. a) (F); 
b) (V); c) (V); d) (F); e) (F); f) (V). V – 1 – Sugestões: 1) apple, salad, grilled fi sh, milk; 2) 
lot of bread; pastries; fast food; chips, sweet. 

B) I – a) to – in; b) for – in; c) in – of; d) between – of; e) at – to.  II – 1. a) I am twenty years 
old; b) my mother is fi fty years old; c) you are thirty-one years old.

III – 1. salad, fi sh, soup, butter, meat.

OBS.: Lembre-se que todos os líquidos, em inglês, são incontáveis.

PÓS-LEITURA - Respostas pessoais.

Good Luck!! 
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Língua Inglesa – Aulas 31, 32 e 33

SUBSTANCE DEPENDENCE X QUALITY OF LIFE

PRÉ-LEITURA: Text 1 

Cara professora, caro professor:

 Sabemos que este é um tema muito delicado, mas vamos abordá-lo, considerando 
que, nos dias de hoje, a incidência de pessoas que se envolvem com drogas é muito 
grande, levando muitos a cometerem atos violentos.

– Através de uma refl exão, leve o aluno a debater sobre este tema, discutindo sobre 
as causas e conseqüências da dependência química, bem como a relação entre 
dependência química X qualidade de vida. Faça esses debates em grupos menores 
e, posteriormente, com todos.

– Questione o que sugere as fi guras da Pré-leitura e os textos abordados nas 
mesmas. 

– Atente para o uso de “dead”, na frase “You’re dead wrong” que não tem função de 
adjetivo e, portanto, não signifi ca “morto”, mas sim, é um advérbio e, quer dizer 
“completamente”, usado com função enfática.

– Para que os alunos compreendam a colocação “Think it’s just another pill?”, 
explique que a frase carrega a idéia de imperativo e não deveria ter um ponto de 
interrogação.  

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA:
 

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e 
funcionalidade na compreensão e interpretação  dos textos utilizados

b) Apresentação: Discutindo e refl etindo sobre Dependência química X Qualidade 
de vida.

c) Discussões e debates sobre o tema proposto;

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 leitora

1. Uso das Estratégias de Leituras 

 Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando os gêneros 
textuais – texto informativo e fi guras sobre dependência química X qualidade de vida, 
bem como as Estratégias de Leitura: Pré-leitura, Skimming, Scanning, Identifi cação 
das Palavras Cognatas e Falso Cognatos:

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 
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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 idéias. 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: 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.
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. 
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. 

2. Gênero Textual: Texto informativo, gravura.

ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto dos textos;
b) Fornecimento de informações e discussões sobre dependência química X qualidade 

de vida;
c) Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos;
d) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
e) Atividades para desenvolver a habilidade de organização de idéias;
f) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada.

DESPERTANDO SIGNIFICADOS: 

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:

– Fazer predição para identifi car palavras conhecidas, cognatos e falsos cognatos 
com a fi nalidade de melhor compreender o texto. 

–  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 e seu interesse.
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– Fazer um Scanning para identifi car vocabulário e expressões sobre dependência 
química X qualidade de vida;

– Fazer um Skimming para relacionar idéias gerais e as idéias principais dos textos.
Tópico B: Focalizando a gramática

– Usar o verbo “To have” na função de verbo auxiliar e principal, em expressões que 
se referem aos tempos presente e passado.

– Identifi car no “Text 1”  o uso do verbo “To have” como auxiliar.
– Identifi car marcadores temporais como: last, in 1999, now, para melhor compreender 

o texto.
Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos

– Questionar e discutir sobre os fatores que podem levar os jovens a se tornarem 
dependentes químicos;

– Debater sobre o papel da família em relação a este problema;
–  Fazer pesquisa sobre drogas e sua relação com a violência;
– Fazer relação da mensagem do provérbio com o tema abordado.

CHAVE DE RESPOSTAS:

PRÉ- LEITURA - Respostas pessoais.

LEITURA 

A1) I – quality, area, attracted, interest, particularly, social, service, medicine, education, 
examination, etc.; II – ultimate (Nesse contexto, signifi ca fundamental, principal), goals 
(objetivos); III – 1b; 2c; 3a.
A2) I – 1. usado; 2. psicológico; 3. computador; 4. físico; 5. dependência; 6. alcoolismo; 
7. vandalismo; 8. substância; 9. droga; 10. sintomas. II – 1 e 2 respostas pessoais. III 
– a2; b4; c1; d3. IV – 1. happiness, quality lives,  goodness, meaning in life, well-being; 
2. obsession, gambling, overeating, alcoholism, drug addiction. V – 1. Some boys are 
dependent on drugs; 2. Drug addiction is very bad for our health; 3. Computer addiction 
is very common nowadays; 4. Drinking and driving together is forbidden in Brazil.
B) I – Verbo auxiliar, cujo verbo principal é “attracted”; II – 1. a) had; b) has; c) have. III – 
1. Last week; 2. Last class.

PÓS-LEITURA - Respostas pessoais.

God bless you!!! 
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Língua Inglesa – Aulas 34, 35 e 36

HUMOUR: LAUGH IS THE BEST MEDICINE

PRÉ-LEITURA

Cara professora, caro professor:

– No decorrer dos módulos, utilizamos os provérbios, no fi nal de cada aula do Caderno 
do (a) Aluno/aluna, como ferramenta importante para resgatar a cultura de um povo 
e a preservação de valores. Isto foi útil, também, como processo de comunicação 
e motivação. 

– Nestas últimas aulas, apresentamos como tema o humor, pois além de ser um 
importante processo de comunicação presente em qualquer língua, pode, também, 
trazer momentos descontraídos para as suas aulas.

– Faça uma predição do subtítulo deste tema: “Laugh is the best medicine”., levando 
o aluno a inferir como dizemos esta frase em português.

– Atente para o uso constante dos falsos cognatos na língua inglesa e relacione 
outros exemplos do dia a dia, tais como to push = empurrar; to pretend = fi ngir; 
exit = saída, etc.

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA:
 

a) Noções básicas sobre algumas estratégias de leitura, sua aplicabilidade e 
funcionalidade na compreensão e interpretação  dos textos utilizados

b) Apresentação: Trabalhando o tema Humour: laugh is the best medicine.

c) Criação de situações cômicas.

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 leitora

1. Uso das Estratégias de Leituras 

 Nesta unidade, iremos desenvolver a leitura compartilhada utilizando os gêneros 
textuais – cartoon strips (tirinhas), piadas, diálogo sobre humor,  bem como o uso das 
Estratégias de Leitura: Pré-leitura, Skimming, Scanning, Identifi cação das Palavras 
Cognatas, Falsos cognatos, Inferência:

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 
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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 idéias. 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, perscrutar e, na informática 
escanear.

Cognate Words: essa estratégia explora o que o aluno já sabe, facilita a percepção, 
ajudando na compreensão do texto. Cognatas são palavras de origem latina ou grega 
semelhantes ao português e, de fácil reconhecimento formal e semântico. São muito 
comuns na língua inglesa.
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. 

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. 

2. Gênero Textual: cartoon strip (tirinha), piadas, diálogo.

ATIVIDADES PROPOSTAS:

a) Previsão do assunto do texto;
b) Fornecimento de pistas contextuais para melhor compreensão do humor em 

inglês; 
c) Utilização de gêneros textuais cômicos; 
d) Desenvolvimento de atividades utilizando o humor;
e) Exercícios de compreensão leitora e interpretação de textos;
f) Identifi cação de informações gerais e específi cas;
g) Atividades para desenvolver a habilidade de organização de idéias;

h) Atividades utilizando a gramática de forma contextualizada.

DESPERTANDO SIGNIFICADOS: 

Tópico A: Focalizando a habilidade de compreensão leitora
Objetivos:
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– Fazer uso de situações cômicas para uma melhor compreensão do assunto,  
utilizando previsões, adivinhações, inferências, perguntas, bem como  despertando 
a percepção e o conhecimento de mundo do aluno e o seu interesse.

– Fazer um Scanning para identifi car vocabulários e expressões cômicas utilizadas 
nos textos.

– Fazer um Skimming para relacionar idéias gerais.
– Fazer predição para identifi car palavras conhecidas, cognatos e falsos cognatos 

com a fi nalidade de melhor compreender o texto. 
Tópico B: Focalizando a gramática
Objetivos:

– Identifi car o uso e as várias formas do Can na negativa;
– Diferenciar o uso do Why e Because;
– Identifi car verbos irregulares que apresentam a mesma forma para o presente e o 

passado;
– Distinguir as diferentes formas da escrita (formas variantes) de algumas palavras 

da língua inglesa.

PÓS-LEITURA

Tópico C: Ampliando e aprimorando conhecimentos
– Fazer pesquisa para diferenciar o uso de alguns verbos, como: “to laugh” e “to 

smile”, “to wear” e “to use”; 
– Fazer pesquisa para compreender o uso da expressão “Off road”,
– Fazer relação da mensagem do provérbio com o tema abordado.

CHAVE DE RESPOSTAS:

PRÉ- LEITURA –  Text 1 

1) Rir é o melhor remédio; 2) A palavra “Medicine” apesar de signifi car, também, 
Medicina, nesse contexto ela é um falso cognato, já que signifi ca remédio.  

LEITURA – Texts 1, 2 e 3

A1) I – 1.d; 2.c; 3.b; A2) I – 1) Rights Obtainable from ; 2) www.CartoonStock.com; 3) 
Cartoon. II – 1.b; 2.d; III – 1.a; 2.c; IV – 1) Beach = praia, pronuncia-se /i:/ longo, como 
em see.  Bitch = cadela, pronuncia-se /I/ curto, como em kill. 2) ‘Marriage counsellor” é 
uma pessoa que faz aconselhamento matrimonial.

A2) I – 1.d; II – 1) Diálogo; 2. a) Wrong fi nger; b) Wrong woman; c) a wedding ring joke; 
III – 1. a) wife; b) woman; c) bitch; d) wrong.

B – I – I can’t feel my feet = Não posso sentir meus pés. II – Because = porque III – I cut 
off your arms = Eu cortei/amputei seus braços  - tempo passado. IV –  1a) colour - 2a) 
color; 1b) honour - 2b) honor; 1c) favour - 2c) favor; 1d) neighbour - 2d) neighbor; 1e) 
theatre  - 2e) theater 1f) centre -  2f) center.
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PÓS-LEITURA 

I – To laugh  = rir e To smile = sorrir;  II – To wear = usar roupas, acessórios = trajar e To 
use = usar, utilizar (Ex. I use a cell phone); III – fora da estrada; IV – cast - cast = lançar, 
arremeçar; cost - cost  = custar; hit - hit = bater em, agredir; hurt - hurt = machucar, ferir; 
let - let =deixar, permitir; put – put = pôr, colocar; read – read*  = ler; set – set = por; 
colocar, situar.

* Obs (1). Lembrar que o verbo to read /ri:d/ no passado a pronúncia é read /red/.

* Obs (2): Lembrar que rights (subst) = direitos e right (adj) = certo, direita .

*Obs (3): Lembrar que cut (v) = cortar e cut off (phrasal verb) = amputar, retirar por 
completo.

                                                           Have fun!!!
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