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MULTIRIO 

 

Bem-vindos! Mais um ano se inicia! Neste caderno, você estudará 

diferentes gêneros textuais. Há textos que utilizam apenas a palavra, 

outros que utilizam a palavra e a imagem e ainda há outros que somente 

com a imagem comunicam muitas coisas interessantes. Vamos começar pela 

letra da canção que representa a nossa cidade. Cidade Maravilhosa Veja 

que nossa cidade é nomeada pelos seus atributos! Cidade Maravilhosa, 

Cheia de encantos mil! Cidade Maravilhosa, Coração do meu Brasil! Cidade 

Maravilhosa, Cheia de encantos mil! Cidade Maravilhosa, Coração do meu 

Brasil! Berço do samba e das lindas canções Que vivem n‘alma da gente, És 

o altar dos nossos corações Que cantam alegremente. Jardim florido de 

amor e saudade, Terra que a todos seduz, Que Deus te cubra de felicidade, 

Ninho de sonho e de luz. 

MultiRio. Mestre do tempo conta histórias do Rio de Janeiro, 2012. 

 

Cidade Maravilhosa é uma marcha de Carnaval composta por André Filho em 

1935. 

 

ESTUDO DO TEXTO 

1- Essa conhecida letra de canção fez tanto sucesso que virou hino da 

cidade do Rio de Janeiro. Como a cidade é chamada pelo eu lírico? 

______________________________________________________ 2- De acordo com a 

letra da canção, por que a cidade é considerada maravilhosa? 

______________________________________________________ 3- Na 3.ª estrofe, 

há dois versos que evidenciam que o eu lírico se dirige à cidade. Que 

versos são esses? _____________________________________________________ 

______________________________________________________ 4- Qual o sentido 

de ―Berço do samba‖ no primeiro verso da terceira estrofe? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Um pouco de história... Os índios tamoios foram os primeiros habitantes 

da cidade do Rio de Janeiro, local paradisíaco, cercado de praias, morros 

e pela Mata Atlântica. Quando os portugueses aqui chegaram, tiveram de 

brigar com os franceses que queriam também ficar por aqui. O livro Rio de 

Janeiro, a cidade maravilhosa apresenta a história de uma das cidades 

mais importantes do Brasil. 
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MULTIRIO 

 

Anote, agora, duas dicas: a leitura do livro Rio de Janeiro, a cidade 

maravilhosa – vá até a Sala de Leitura e veja se o encontra – e a audição 

da música Cidade Maravilhosa no site 

http://letras.mus.br/beth-carvalho/890139/ 

 

MULTIRIO 

 

Você viu, no texto anterior, a beleza da cidade do Rio de Janeiro sendo 

cantada em versos. Mas a beleza pode ser encontrada, também, no olhar... 

ELA É CARIOCA 

Composição: Tom Jobim – Vinícius de Moraes 

 

ESTUDO DO TEXTO 

Você acaba de ler a letra da canção enaltece a beleza da mulher carioca. 

que 

 

Acesse o site e ouça a música 

http://www.kboing.com.br/tom -jobim/1-1150408/ 

 

www.letrasterra.com.br 

 

A letra de uma canção pode ser um poema musicado. Nesse caso, é um texto 

verbal em que o aspecto literário é ressaltado tanto na combinação das 

palavras, quanto no ritmo e em sua musicalidade. 

 

Saiba mais sobre Tom Jobim e Vinícius de Moraes nos sites: 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/ 

http://www.jobim.org/acervo/acervodigital.html 
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Veja que a repetição de parte desses três versos contribui com a 

musicalidade. 

 

Ela é carioca Ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem 

carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos As noites do Rio ao 

luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor, 

só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar A paz 

que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E 

além do mais Ela é carioca Ela é carioca Só sei que sou louco por ela E 

pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca 

 

1- O que o eu lírico vê refletido no brilho do olhar da musa carioca? 

___________________________________________ 2- Pode-se observar que o eu 

lírico se encanta com o jeito da mulher que passa, com os atributos que 

indicam sua beleza. A beleza descrita é reforçada pelo fato de ela ser 

carioca. Que expressão marca essa ideia? 

___________________________________________ 3- Observe os versos: ―Ela é 

meu amor, só me vê a mim / A mim que vivi para encontrar / Na luz do seu 

olhar / A paz que sonhei‖. O que revelam esses versos sobre a busca do eu 

lírico? ___________________________________________ 



___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

recado.info 
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A beleza do mar, que sempre inspirou os poetas, os artistas, levou um 

advogado carioca a tomar uma decisão muito curiosa... Leia a crônica a 

seguir e divirta-se! 

MULTIRIO 

 

―ADVOGADO IMPROVISA ESCRITÓRIO NA PRAIA‖ 

Observe como se inicia essa crônica. Notou que o narrador se refere a uma 

recente notícia de jornal? 

 

Cotidiano, 20 jan. 1999. 

 

E foram todos à praia 

Moacyr Scliar 

 

A notícia segundo a qual um advogado carioca tinha instalado o seu 

escritório na praia do Arpoador 

Veja o que aconteceu depois que o advogado se instalou na praia... 
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gerou reações as mais contraditórias. Alguns acharam um absurdo; é uma 

pouca-vergonha, uma falta de respeito, onde é que se viu praticar 

advocacia dessa maneira? Outros acharam graça: coisa do Rio de Janeiro, 

foi um comentário que se ouviu bastante. Mas muitos ficaram pensando: 

será que não estava certo ele mandar as convenções para o espaço, em 

benefício de uma vida mais livre, mais descontraída? Não foi surpresa, 

portanto, quando, próximo ao lugar onde atendia um advogado, apareceu uma 

barraca com uma pequena placa: ―Escritório de Contabilidade‖. Logo depois 

surgiu um consultório médico e outro de psicologia. Em seguida, foi a vez 

de um consultor de empresas e de uma agência de publicidade. A essa 

altura as academias de ginástica se multiplicavam. O movimento [...] já 

não se restringia ao Arpoador nem ao Rio, mas se propagava rapidamente 

pelo Brasil. Dos estados interioranos vinham caravanas inteiras, 

carregando cartazes de apoio à vida na praia. Em breve o litoral 

brasileiro, de sul a norte, estava todo ocupado por pessoas que, em 

trajes de praia, exerciam as mais diversas atividades. Todos tranquilos, 

todos bronzeados. 

 

5 

 

Tão bronzeados que pareciam índios. O que deu, a algum estilista, a ideia 

de criar uma moda retrô com tangas, cocares, tacapes. O que só contribuiu 

para aumentar a descontração. Estão todos na praia, portanto. Mas é com 

certa apreensão que eles olham para o mar. Temem que um dia apareça ao 

largo uma frota de caravelas e que um homem desembarque dizendo, muito 

prazer, gente, meu nome é Pedro Álvares Cabral. 

 

SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. 3.ed. São Paulo: Global, 2002. 



 

O narrador faz alusão a uma passagem da história do Brasil. Que passagem 

seria essa? 

 

Glossário: retrô - coisa antiga; indica movimento anterior, para trás. 

 

Saiba mais sobre o cronista Moacyr Scliar no site: 

http://www.releituras.com/mscliar_bio.asp 

MULTIRIO 

 

ESTUDO DO TEXTO 

Nessa crônica, pode-se observar que há uma característica que fundamenta 

o gênero textual em estudo: o olhar para o cotidiano. Veja que, de um 

fato noticiado, o cronista tirou a matéria-prima para a sua narrativa. A 

partir dessa observação inicial, volte ao texto e responda. 1- Que 

notícia inspirou o cronista a escrever o texto? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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2- Releia o trecho abaixo. Ele é o primeiro parágrafo da crônica. ―A 

notícia segundo a qual um advogado carioca tinha instalado o seu 

escritório na praia do Arpoador gerou reações as mais contraditórias. 

Alguns acharam um absurdo; é uma pouca-vergonha, uma falta de respeito, 

onde é que se viu praticar advocacia dessa maneira? Outros acharam graça: 

coisa de Rio de Janeiro, foi um comentário que se ouviu bastante. Mas 

muitos ficaram pensando: será que não estava certo ele mandar as 

convenções para o espaço, em benefício de uma vida mais livre, mais 

descontraída?‖ Após a leitura, pode-se afirmar que um advogado improvisou 

um escritório na praia. Isso é um fato. O fato que deu origem à notícia. 

As pessoas costumam dar opiniões sobre fatos acontecidos. Retire do texto 

as opiniões que você encontrar a respeito da atitude do advogado. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 3- ―Outros acharam graça: coisa de Rio de 

janeiro...‖ a expressão em destaque se assemelha a ―isso é coisa de 

carioca‖. Que características do carioca podem ser percebidas na leitura 

dessa crônica? 



_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Veja os significados que a palavra convenção pode ter: convenção 

con.ven.ção sf (lat conventione) 1 Acordo, ajuste, combinação, convênio. 

2 Pacto entre partidos políticos beligerantes. 3 Polít Reunião nacional 

para modificar as instituições políticas. 4 O que está geralmente 

admitido e praticado, ou tacitamente convencionado nas relações sociais. 

5 Polít Reunião de partido político para tratar de assunto relevante. 6 

Sociol Padrão de comportamento observado por hábito e não porque se 

acredite no significado que tradicionalmente lhe é atribuído. C. coletiva 

de trabalho, Dir trab: acordo normativo pelo qual dois ou mais sindicatos 

estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito deles, às relações 

individuais do trabalho. 

 

5- Pode-se perceber, no 2.º parágrafo do texto, que a atitude do advogado 

gerou uma série de consequências. Quais foram elas? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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4- Que sentido a palavra convenção assume na frase ―Mas muitos ficaram 

pensando: será que não estava certo ele mandar as convenções para o 

espaço, em benefício de uma vida mais livre, mais descontraída?‖ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

www.michaellis.com.br 
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6- Num determinado momento, ficamos sabendo que o movimento não se 

restringia ao Arpoador nem ao Rio. O que já estava acontecendo, então? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 7- As palavras destacadas no trecho ―Todos 

tranquilos, todos bronzeados.‖ se referem a quem? Retire do texto a 

passagem que justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 8- Agora, observe o trecho do texto e responda às 

questões a seguir. ―Tão bronzeados que pareciam índios. O que deu, a 

algum estilista, a ideia de criar uma moda retrô com tangas, cocares, 

tacapes. O que só contribuiu para aumentar a descontração.‖ a) 

Primeiramente, o narrador compara os novos trabalhadores aos índios. Por 

que ele fez essa comparação? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ b) Vamos observar, agora, o traço de ironia, marcado 

pelo fato de ―algum estilista‖ ter tido a ideia de ―criar uma moda retrô 

com tangas, cocares, tacapes.‖ A palavra em destaque significa movimento 

anterior, para trás. Com que intenção pode ter sido criada essa moda? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 9- No trecho ―Estão todos na praia, portanto.‖, o 

termo em destaque dá ideia de conclusão, adição ou comparação? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

SOBRE CRÔNICAS 

A crônica é quase sempre um texto de curta extensão, com poucas 

personagens. Está sempre ligada à vida cotidiana. Usa o FATO como meio ou 

pretexto para o autor exercer seu estilo e sua criatividade. Diz coisas 

sérias por meio de uma aparente conversa fiada; às vezes apresenta 

brevidade nas ações e no tempo. 

 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Agora, vamos escrever um pouco. Imagine que você está na praia junto com 

as personagens da crônica E foram todos à praia. E, de repente, de fato, 

chegue, do passado, uma frota de caravelas como a de Pedro Álvares 

Cabral. O que será que ele perguntaria aos habitantes da praia? 

Estabeleça um diálogo entre as personagens. Lembre-se de utilizar os 

sinais para pontuar seu texto. Depois, faça uma revisão do que escreveu. 

Lembre-se ainda de dar um título. Se desejar, combine com seu Professor e 

convide um colega para escrever o diálogo com você. Que tal, depois, ler 

para os colegas? 
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Observe o título da crônica. Que informação estará antecipando? 

 

A corretora de mar Rubem Braga A mulher entrou no meu escritório com um 

sorriso muito amável e olhos muito azuis. Desenrolou um mapa e começou a 

falar com uma certa velocidade, como é uso dos chilenos. Gosto de ver 

mapas, e me ergui para olhar aquele. Quando percebi que se tratava de um 

loteamento, e a mulher queria me vender uma parcela, me coloquei na 

defensiva; disse que no momento suspendi meus negócios imobiliários, e 



até estava pensando em vender meus imensos territórios no Brasil; que 

além disso o Chile é um país muito estreito e sua terra deveria ser 

dividida entre seu povo; até ficaria mal a um estrangeiro querer 

especular com um trecho da faja angosta, que é como os chilenos chamam 

sua tira estreita de terra, que por sinal costumam dizer que é 

―larguíssima‖, para assombro do brasileiro recém-chegado, que não sabe 

que isso em castelhano quer dizer ―compridíssima‖. Os olhos azuis 

fixaram-se nos meus, a mão extraiu de uma pasta a fotografia de um 

terreno plantado de pinheirinhos de dois ou três anos: não se tratava de 

especulação imobiliária; dentro de poucos anos eu seria um madeireiro, 

poderia cortar meus pinheiros... Ponderei que tenho uma pena imensa de 

cortar árvores. ─ A senhora não tem? Também tinha. E então baixou a voz, 

sombreou os olhos de poesia, e me disse que ela mesma, corretora, também 

comprara duas parcelas naquele terreno. E tinha certeza ─ confessava ─ 

que também não tinha coragem de mandar cortar seus pinheiros; também 

adorava árvores e passarinhos, cortaria apenas os pinheiros necessários 

para fazer uma casinha de madeira: o lugar é lindo, em um pequeno 

planalto, dá para uns penedos junto ao mar; as árvores choram e cantam 

com as ondas quando sopra o vento do oceano... Confesso que paguei a 

primeira prestação: ela passou o recibo, sorriu, me disse muchas gracias 

e hasta lueguito e partiu com seus olhos azuis, me deixando meio tonto, 

com a vaga impressão de ter comprado um pedaço do Oceano Pacífico. 

BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record, 1987. 
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Esse é um sinal gráfico chamado travessão, empregado para indicar a fala 

de uma personagem. 
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MULTIRIO 

 

As opiniões são juízos que manifestam pontos de vista do emissor... Pode-

se concordar com elas ou não... 

 

ESTUDO DO TEXTO 

1- Ao lermos o texto, pode-se perceber que o cronista inicia apresentando 

as características de uma pessoa do sexo feminino de uma forma bem 

especial. Transcreva-as aqui. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Como o narrador percebeu que a mulher que havia 

entrado em seu escritório era uma corretora de imóveis? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Foco narrativo é o ponto de vista do narrador sobre os acontecimentos. 

Quando o narrador participa da história, é chamado de narrador-personagem 

(observe os verbos e pronomes em 1.ª pessoa). 

 



CORRETORA Apresenta o mapa. Oferece o lote. Tenta convencer. Vende o 

lote. 

 

HOMEM 

 

4- O homem rejeitou de início comprar as terras? Justifique com o texto. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 5- O que levou o homem a comprar o terreno? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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3- Ao longo da crônica, as atitudes do narrador-personagem foram mudando. 

A partir das ações da corretora, complete o quadro com as reações do 

homem. 
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MULTIRIO 

 

A linguagem pode ser utilizada de modo direto, objetivo. Ela também pode 

ser usada em sentido figurado: é a linguagem conotativa. 

 

Diferenças entre linguagem denotativa e linguagem conotativa LINGUAGEM 

DENOTATIVA Significado objetivo ou literal. LINGUAGEM CONOTATIVA 

Significado subjetivo ou figurado. 

 

Ex.: ―Gosto de ver mapas.‖ 

 

Ex.: ―sombreou os olhos de poesia.‖ 
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6- Qual o sentido das expressões em destaque? a)―Os olhos azuis fixaram-

se nos meus‖ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ b) ―não se tratava de especulação imobiliária‖ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________



___________________ Saiba mais sobre Rubem Braga, autor dessa crônica que 

você acabou de estudar: 

http://www.releituras.com/rubembraga_bio.asp 
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ORGANIZANDO IDEIAS... 

 

ESTRUTURA DA CRÔNICA 

APRESENTAÇÃO COMPLICAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO CLÍMAX DESFECHO 

 

Apresentação da história. Início. Desenrolar dos acontecimentos, das 

ações dos personagens, do conflito entre os personagens, de situações do 

enredo. Momento em que o conflito atinge maior tensão. Conclusão da 

história. Final da história. 

 

Complete o quadro abaixo, identificando os elementos da crônica A 

corretora de mar. PARÁGRAFO 

APRESENTAÇÃO 

 

ACONTECIMENTO 

 

COMPLICAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO 

 

CLÍMAX 

 

DESFECHO 
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ESTUDO DO TEXTO 

Leia, agora, um anúncio imobiliário. Nele podemos encontrar muitas 

informações. Vamos analisar o anúncio? Observe que ele tem uma linguagem 

mista. Observe também, atentamente, os detalhes da imagem. 

MULTIRIO 

 

1- Estação das Laranjeiras é o nome dado ao lugar em que estão sendo 

vendidos os terrenos. a) Qual o tamanho dos lotes? 

_______________________________________ b) O nome do loteamento – Estação 

das Laranjeiras – dá ideia do lugar onde o comprador deverá desembarcar. 

Que elemento visual reforça essa ideia? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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2- A venda dos terrenos, nesse loteamento, já com estrutura organizada, 

demonstra que é ali o início de promessa de uma nova vida. Que expressão 

reforça essa ideia de começo de um novo tempo? 

_______________________________________ 3- Há diferenças na linguagem 

empregada nos textos A Corretora de mar e Estação das Laranjeiras. Cite 

uma delas. _______________________________________ 

_______________________________________ 



_______________________________________ 

_______________________________________ 
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dinamicaimobiliaria.blogspot.com 

 

• Lotes de 300 a 541 m2 • Água e energia elétrica • Ruas asfaltadas • 

Arborização • Registrado no 1.º Ofício de Registro de Imóveis 

 

Como você já sabe, há várias maneiras de se contar uma história. Vamos 

agora estudar um gênero muito apreciado: as histórias em quadrinhos. A 

linguagem dos quadrinhos é muito rica. As histórias são contadas com 

palavras e desenhos que expressam aventura e humor. Enfim, há muita 

diversão... Aproveite! 

 

guiadosquadrinhos.com 

 

3- Quando você era pequeno, sonhou ser parecido com algum herói de HQ? 

Qual? Por quê? Descreva as características de seu herói que estão 

relacionadas às suas características. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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2- Há alguma outra personagem de HQ de que você gosta e que não apareceu 

aqui? _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

revistaogrito.com 

 

estadao.com.br 

 

1- Dentre as personagens de histórias em quadrinhos que ilustram esta 

página, de qual você mais gosta? De qual você menos gosta? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

MULTIRIO 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

PARA SABER MAIS... 

A primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil foi a Tico-Tico, em 11 

de novembro de 1905. Foi criada pelo jornalista Luís Bartolomeu de Souza 

http://semioticas1.blogspot.com.br/2012/09/revistinha-de-vovo.html 

 

e Silva. A revista bateu recorde na época junto ao público infanto-

juvenil. Através de lendas, contos regionais e cantigas populares, 

valorizava as pessoas humildes, o amor ao Brasil e a identidade popular, 



reunindo diversas expressões culturais. Em 1906, após um ano de seu 

lançamento, a revista em quadrinhos era ―febre nacional‖. Além de 

histórias em quadrinhos, a revista vinha com passatempos, jogos 

divertidos, mapas educativos e informações históricas. 

Adaptado - http://www.mundointerativo.net/2012/02/a-primeira-revista-em-

quadrinhos-do-brasil/ 
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As narrativas nas histórias em quadrinhos são, em geral, breves. Com 

frequência, aparece um elemento que surpreende quem está lendo. A 

linguagem costuma ser bastante informal, com frases curtas e palavras ou 

expressões populares. Os termos sublinhados, os negritos, o tamanho das 

letras são recursos gráficos que contribuem para dar mais expressividade 

aos quadrinhos. Outro elemento muito importante dentro dos quadrinhos é a 

pontuação, especialmente quanto ao uso dos 
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pontos de exclamação, de interrogação e das reticências... 

 

As histórias em quadrinhos são um gênero textual muito característico. 

Vamos começar a analisar uma delas? Veja quantos detalhes importantes 

esse gênero tem para comunicar por meio da linguagem mista (verbal e não 

verbal)... 

 

MULTIRIO 

 

STANLEY, John. Luluzinha vai às compras. São Paulo: Devir, 2006. 
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ESTUDO DO TEXTO 

Observe alguns recursos gráficos dessa história: O traçado do desenho 

indica que a personagem está tremendo. Dentro do balão há uma indicação 

de que a personagem está dormindo. 

STANLEY, John. Luluzinha vai às compras. São Paulo: Devir, 2006. 

 

1- Volte ao título da HQ. Copie-o aqui. Depois, diga, com suas palavras, 

qual o sentido do título, considerando o desenvolvimento da HQ. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- Essa HQ conta uma história. Que fato dá origem 

a essa história? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- Os fatos, na narrativa, podem ser apresentados 

de maneiras diferentes, no que diz respeito ao tempo em que ocorrem. Diz-

se que a narrativa tem o tempo linear quando os fatos são contados, 

obedecendo à ordem natural: passado, presente, futuro. Nessa história da 

Luluzinha, temos um exemplo de tempo linear. Justifique, com suas 

palavras, essa afirmativa. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 4- Por que Luluzinha não queria sair da cama? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5- Que recurso da linguagem verbal permite 

perceber que, ao levantar da cama com o cobertor, a menina caiu? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 6- A linguagem utilizada no trecho da HQ: 

―Tá...Tá...‖ é informal ou formal? 

_________________________________________________________________________

_______________________ Para saber mais sobre HQ acesse 

www.educopedia.com.br e assista à aula nº 1 de Língua Portuguesa / 1.º 

bimestre / 7.º Ano. 

www.educopedia2010.blogspot.com 
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MULTIRIO 

 

Você sabe o que é intertextualidade? Intertextualidade acontece quando, 

em um texto, há uma referência a outro texto. Leia a história a seguir e 

observe que ela dialoga com um conto muito conhecido. Qual será? 

 

Espelho, espelho meu... 

 

Você já viu ou ouviu essa frase em algum lugar? 

dogcaoesuaturma.blogspot.com 

 

Observe a expressão da personagem... 

 

Veja como o silêncio aqui diz muita coisa... 

 

Esse é um provérbio popular muito utilizado na linguagem informal. 

 

Provérbio popular é uma expressão transmitida de geração em geração, com 

o objetivo de ensinar ou aconselhar. Exemplo: ―Quem tudo quer tudo 

perde.‖ 
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No mundo dos contos de fadas, tudo o que se imagina pode acontecer... 

Espelhos falam, tapetes voam... Quem nunca ouviu a frase: ―Espelho, 

espelho meu?‖ A madrasta de Branca de Neve a repetia diariamente, 

perguntando ao espelho se havia alguém mais bonito do que ela naquele 

reino. Quer ver a cena do espelho dessa história tão conhecida? Acesse o 

site http://www.youtube.com/watch?v=ryRoRIv3xFk 

 

MULTIRIO 

 

ESTUDO DO TEXTO 



1- O início dessa história em quadrinhos dialoga com um conto de fadas 

muito conhecido. Você já sabe qual é? Escreva o nome aqui. 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Que efeito de sentido tem o silêncio no 3.º 

quadrinho? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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3- Na sequência dos quadrinhos, a personagem apresenta diferentes 

expressões fisionômicas. Preencha o quadro abaixo, indicando, para cada 

quadrinho, o significado dessas expressões fisionômicas. Indique, também, 

os detalhes do desenho (recursos gráficos) que contribuem para esses 

significados. QUADRINHO EXPRESSÃO FISIONÔMICA: SIGNIFICADO RECURSO 

GRÁFICO 

 

1.º 2.º 3.º 4.º 
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MULTIRIO 

 

Agora vamos ler um texto que não conta uma história, mas traz informações 

sobre um objeto muito apreciado por todos nós: o espelho. ORIGEM DO 

ESPELHO Paulo Urban Um dos mais importantes objetos mágicos a ser 

considerado é o espelho. Dada a sua 

 

particularidade de refletir imagens, perfeitas ou deformadas, iluminadas 

ou na penumbra, no espelho colhemos aquilo que somos, bem como tudo 

aquilo que deixamos de ser. Segundo tradições esotéricas orientais e 

ocidentais, o espelho é instrumento da iluminação. [...] Na verdade, 

ninguém sabe com exatidão qual a origem do espelho. Sabe-se, é claro, que 

está atrelada à descoberta do vidro, a qual, segundo Plínio (23-79 d.C.), 

ocorreu primeiramente entre os fenícios. Achados arqueológicos, 

entretanto, revelam contas de vidro manufaturadas fabricadas pelos 

egípcios antes mesmo de 3000 a.C., na transição da idade do cobre para a 

do bronze. Acredita-se que os egípcios já dominassem a técnica de soprar 

o vidro por volta de 1400 a.C., a partir da 18.ª dinastia. Vale lembrar 

ainda que o corpo de Ramsés II, que reinou de 1290 a 1224 a.C., foi 

encontrado pelo arqueólogo Gaston Maspero, em 1886, em um cofre de vidro. 

Certo também é que fenícios e egípcios fabricavam espelhos de bronze 

desde 2000 a.C.. O espelho foi imortalizado em vários contos de fadas, 

ganhando maior destaque na história de Branca de Neve, na qual a bruxa-

madrasta tem o poder de invocar o gênio do espelho, que lhe permite saber 

tudo o que ocorre à sua volta. 

Disponível em: <http://istoe.terra.com.br/> Glossário: arqueológicos - 

relativos às civilizações antigas; manufaturadas - feitas à mão. Língua 
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Veja que a expressão ―a qual‖ se refere a um termo anterior, no caso, ―a 

descoberta‖. 
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ESTUDO DO TEXTO 

 

Você acabou de ler um texto informativo. O texto informativo não conta 

uma história. Responda, agora, às perguntas abaixo, para refletir sobre o 

texto lido. 1- Com que intenção foi escrito esse texto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- No texto, há indicação dos povos que 

fabricavam espelhos de bronze. Transcreva o trecho que contém essa 

informação. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- Que característica torna especial o espelho do 

conto Branca de Neve? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4- O que há de comum entre os textos Espelho, 

espelho meu e Origem do espelho? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5- Observe o trecho: ―O espelho foi imortalizado 

em vários contos de fadas, ganhando maior destaque na história de Branca 

de Neve, na qual a bruxa-madrasta tem o poder de invocar o gênio do 

espelho‖. A que termo a expressão em negrito se refere? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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ESTUDO DO TEXTO 

 

A tira de quadrinhos é um texto misto que se compõe de quadros que 

associam dois tipos de linguagem: a não verbal (visual) e a verbal. 

 

Vamos ler mais uma história em quadrinhos! Essa história fala de 

delícias...você gosta de brigadeiros? 

 

Doce amizade... 

MULTIRIO 

 

profhelena4e5ano.blogspot.com 

 

PAIVA, Miguel. Chiquinha. O Globo, Rio de Janeiro, 3 set. 2005. Globinho. 

 

1- Relacione os elementos das linguagens verbal e não verbal presentes na 

tira acima e explique como foi estruturada a mensagem, respondendo às 



perguntas. a) Com quem a amiga de Chiquinha aprendeu a fazer brigadeiros? 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) De acordo com a sequência da tira, que ideia 

quer transmitir a expressão do rosto da Chiquinha (linguagem não verbal) 

no 2.° quadrinho? 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) Em que momento do último quadrinho percebe-se 

que Chiquinha está sendo espirituosa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

24 

 

ORGANIZANDO IDEIAS... 

Marque a opção que melhor representa a forma como a fala das personagens 

foi apresentada na história Doce amizade. Quem fala são as próprias 

personagens. A fala das personagens é reproduzida pelo narrador. A fala 

das personagens é reproduzida pelo narrador e ele participa da história. 

 

Quando a fala da própria personagem é reproduzida no texto, chamamos de 

discurso direto. Se é o narrador quem nos apresenta a fala da personagem, 

chamamos de discurso indireto. 

 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE O DISCURSO DIRETO E O INDIRETO 
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DISCURSO DIRETO (fala da personagem) Verbos: Apresentam-se, de modo 

geral, no presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, 

futuro do presente do indicativo, presente do subjuntivo e imperativo. 

Exemplo: ―Olha o que eu fiz, brigadeiros.‖ 

 

DISCURSO INDIRETO (fala da personagem na voz do narrador) Verbos: 

Apresentam-se, de modo geral, no pretérito imperfeito do indicativo, 

pretérito mais-queperfeito do indicativo, futuro do pretérito e pretérito 

imperfeito do subjuntivo. Exemplo: A amiga de Chiquinha falou que também 

sabia fazer pudim... 
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BALÃO FALA 

 

PARA SABER MAIS... 

Queridos Vizinhos. www.lucaslima.com.br 

 

BALÃO GRITO 

 

As histórias em quadrinhos utilizam a linguagem verbal e a linguagem não 

verbal e contam com diversos recursos e efeitos gráficos para transmitir 

a mensagem ao leitor. O balão é um elemento característico dos 

quadrinhos. Ele contém texto ou imagens, sinais de pontuação ou símbolos 



e muda de formato, dependendo do que se deseja expressar: as falas, os 

pensamentos ou as emoções (surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço etc). 

BALÃO PENSAMENTO No texto dos balões, usa-se, em geral, letra de 

imprensa. Seu tamanho, cor ou forma pode variar, como recurso utilizado 

pelo desenhista. BALÃO TRANSMISSÃO 

 

Adaptado de www.ivoviuauva.com.br 

 

ALÔ GALERA!!! 

 

BALÃO COCHICHO 

 

BALÃO UNÍSSONO 

E ASSIM... 

 

Ziraldo 
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Pelos estudos realizados até aqui, você já notou que as histórias em 

quadrinhos são ricas em recursos de linguagem e de gráficos. Agora, vamos 

estudar um recurso de linguagem muito utilizado nas HQ: a onomatopeia. 

 

MULTIRIO 

 

ONOMATOPEIAS são palavras que expressam sons. Durante muito tempo, os 

brasileiros tentaram imitar as onomatopeias norteamericanas, mas hoje a 

tendência é criar palavras nossas. Por exemplo, como seria possível 

escrever o som de uma régua batendo no quadro? Como é o som de um 

cofrinho cheio de moedas sendo balançado? Os autores dos quadrinhos são 

chamados quadrinistas. Vamos brincar de quadrinista? Coloque você mesmo 

os sons, ilustrando a tirinha abaixo. 

 

portalescolar.net 

 

Veja mais onomatopeias: 

 

alguns 

 

exemplos 

 

de 
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toc toc!! – imita o som de uma batida na porta; atchim!! – imita o som de 

uma pessoa espirrando; buáááá!! – imita o som de choro. 

 

Calvin e Haroldo por Bill Watterson 
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Bill Watterson ficou mundialmente famoso como o criador de Calvin e de 

seu tigre de pelúcia, chamado Haroldo. 

 

As mudanças e os desafios trazidos pelo tempo... 

MULTIRIO 

 

Será que sempre precisamos de espelhos para notar as mudanças que ocorrem 

conosco ou ao nosso redor? 

 

Texto 1 
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IACOCCA, Liliana & IACOCCA, Michele.O livro do adolescente. Rio de 

Janeiro: Ática, 2002. 
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ESTUDO DO TEXTO 

1- Qual o tema do texto 1? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

2- Que efeito de sentido tem o uso da exclamação na primeira fala da 

personagem? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

3- Que mudanças estão acontecendo com o garoto? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

4- Que efeito de sentido tem o diminutivo em ―Juninho‖? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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5- No último quadrinho, a personagem diz ―Até ontem ela me chamada de 

Juninho‖. A expressão em destaque marca uma relação de tempo. Que fase da 

vida essa expressão marca na vida do menino? 

_________________________________________________________________________

________________________ Texto 2 6- Qual o efeito provocado pelo destaque 

(caixa alta e negrito) na expressão ―Nada a ver‖ do texto 2? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 7- O que há de 

comum entre os textos 1 e 2? 

_________________________________________________________ 8- Qual o 

significado da expressão ―nada a ver‖, no texto? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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www.ivoviuauva.com.br 

 

ESPAÇO PES 



caprichado! Se desejar, ilustre com desenhos, recortes de revistas... 

Combine tudo com o seu Professor. Texto 3 

 

UISA 

 

Leia o texto a seguir. Responda às questões, trocando ideias com seus 

colegas de turma. Em seguida, faça uma pesquisa sobre as mudanças que 

ocorrem na adolescência. Aproveite as informações para fazer um mural bem 

 

Seu corpo está mudando e voc ê... 

... se sente um tanto desajeitado? ... vive se olhando no espelho para 

conferir as novidades? ... se exibe o tempo todo? ... detesta que os 

outros façam comentários sobre seu corpo? ... acha o máximo o que está 

acontecendo? ... sente muito sono? ... o tempo todo fica se comparando 

com os outros? 

IACOCCA, Liliana & IACOCCA, Michele.O livro do adolescente. Rio de 

Janeiro: Ática, 2002. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Se você usa qualquer rede social (Orkut, Facebook, MySpace, MSN) ou 

frequenta as salas de bate-papo da rede, saiba que pode estar correndo 

riscos. Lógico que entrar e ―conhecer‖ gente nova, de tudo quanto é lugar 

do mundo, parece sempre divertido. Mas, nessas viagens pelo mundo da 

internet, você pode cruzar com gente que não é tão bacana! E mais! Em 

algumas situações, arrisca até mesmo esbarrar em alguém muito mal-

intencionado. Denuncie. (Dr.Jairo Bouer, em www.educacional.com.br) 
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Será que você está gostando do caderno? Tomara! Vamos, agora, a outro 

gênero que utiliza a imagem: o cartum. 

 

MULTIRIO 

 

CARTUM 

 

1 

 

2 

 

3 

 

jota-a.blogspot.com 

 

O cartum é uma espécie de ―anedota gráfica‖ sobre o comportamento humano, 

suas fraquezas, seus hábitos e costumes. Seu objetivo é provocar o riso 

do leitor. O cartunista pode recorrer às legendas ou dispensá-las. Na 

composição do cartum, podem ser inseridos elementos da história em 

quadrinhos como os balões, subtítulos, onomatopeias e, até mesmo, a 

divisão das cenas em quadrinhos. Pode-se usar apenas a linguagem não 

verbal ou misturá-la com a verbal. Diferentemente da charge e da história 

em quadrinhos, o cartum tem, por característica, o desenho. 



 

4 

Agora, faça você a leitura do cartum. Ao escrever, siga as etapas, como 

em textos anteriores. 
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1 

 

4 

 

2 31 

 

ESTUDO DO TEXTO 

 

1 

 

1- Observe bem as zebrinhas do cartum. Ao lermos a imagem, podemos dizer 

que as zebrinhas são do mesmo sexo? Justifique sua resposta. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2- Podemos perceber que as zebras 2 e 3 estão paquerando a zebrinha 1. O 

que faz as zebras 2 e 3 afirmarem que a zebra 1 é carioca? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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2 

www.marcosnoelcartoons.blogspot.com 

 

3 

 

3- Compare o cartum As zebrinhas e a letra da canção Ela é carioca. O que 

há de comum entre os dois textos? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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MULTIRIO 

 

Quando falamos de beleza, logo nos lembramos de nossas matas e do 

desafio, nos dias de hoje, de preservar nossas riquezas naturais... 

 

Crie, a partir do exemplo do velho Jatobá, outros pensamentos que possam 

levar a uma reflexão sobre a situação das árvores em tempos de 

desmatamento. Para isso, utilize a página seguinte. Ela foi preparada 

para você criar vários pensamentos, ou, então, uma história com início, 

meio e fim, nos três espaços existentes. 
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www.tupinanquim.com 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Para facilitar o seu trabalho, colocamos as árvores e os balões de 

pensamento em cada quadrinho. Após a realização dessa atividade, você 

pode criar outras histórias e utilizar a diversidade de balões como os 

apresentados nas páginas anteriores. 

 

1 

 

2 

 

http://files.fruticultura.webnode.com.br/200000114-

7722e78188/jatoba_1.1.jpg 

 

Observe que a quantidade de árvores diminui, entre um quadrinho e outro. 

 

3 

Que tal apresentar aos colegas? Combine com o seu Professor. 
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Nossas possibilidades de comunicação são enormes. Além das histórias em 

quadrinhos e do cartum, vamos conhecer outros gêneros textuais que 

utilizam a imagem (e a criatividade) para expressar o que vivemos e 

sentimos. 

 

O dicionário Aurélio apresenta a seguinte definição: ―Charge – 

representação pictórica de caráter burlesco (cômico) e caricatural em que 

se satiriza um fato específico, em geral de caráter político e que é do 

conhecimento público.‖. • Charge (do francês Charge): desenho 

humorístico, com ou sem legenda e balões, geralmente veiculado pela 

imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual que critica uma ou 

mais personagens envolvidas. • Caricatura: desenho de pessoa ou de fato 

que, pelas deformações obtidas por um traço cheio de exageros, apresenta 

expressões grotescas e engraçadas. CHARGE CARICATURA 
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MULTIRIO 
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http://3.bp.blogspot.com/_iS- 

 

http://3.bp.blogspot.com/- 

 

Pontos de queimada, aumentando a devastação da floresta. 

 



Observe as ocas. Poucas restaram. 

 

A canoa abandonada reforça o fato de os índios não poderem navegar no 

rio. 

 

Foi criada uma passagem subterrânea (SUBWAY) para os índios atravessarem 

o rio. 
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Observe como o rio serve para transportar os troncos de árvores. 

 

As índias utilizam a canoa para carregar seus utensílios. 

 

http://miriamsalles.info/wp/wp-

content/gallery/meioambiente/cartoon_2468.jpg 

 

Para ler bem uma CHARGE, você precisa estar informado sobre os temas 

polêmicos da atualidade. Entre suas características, a charge é carregada 

de temporalidade e espacialidade, ou seja, acontece em determinado tempo 

e em determinado espaço. Sua temática baseia-se em fatos reais, 

jornalísticos e precisos, representando uma visão crítica da realidade. 
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ESTUDO DO TEXTO 

http://novacharges.files.wordpress.com/2009/07/indio.jpg?w=500&h=632 

 

Vamos desfrutar do prazer da leitura de uma charge bastante moderninha... 

1- Qual é o tema da charge? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 2- A 

tecnologia avança a passos largos e chegou às aldeias indígenas. Este 

fato pode influenciar e modificar alguns hábitos dos indígenas? Explique. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3- O que podemos entender por inclusão digital? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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4- Que detalhe gráfico está relacionado com o tema inclusão digital na 

charge? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 



ESPAÇO CRIAÇÃO 
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http://naturezaepaz.blogspot.com.br/2011/12/charges-do-meio-ambiente.html 

 

5- Observe a charge ao lado. Sem o uso das palavras, a imagem transmite 

uma ideia, possui um significado. Traduza para a linguagem escrita a 

ideia que a imagem transmite. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

MULTIRIO 

 

Para finalizar, vamos a uma outra letra de canção escrita em 1974 por 

Roberto Carlos e Erasmo Carlos que ainda hoje nos encanta. 

 

É PRECISO SABER VIVER 

Roberto Carlos e Erasmo Carlos 

 

É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber 

viver Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos 

Você pode se arranhar 

http://pensador.uol.com.br/textos_de_reflexao/ 

 

Refrão ou estribilho é o conjunto de versos que são repetidos na letra da 

canção. 1- O título da letra da canção É preciso saber viver aparece 

repetido várias vezes dentro do texto com a finalidade de reforçar a 

ideia contida nele. Transcreva do texto versos que demonstrem algumas 

atitudes que exemplifiquem o que seria, para o eu lírico, ―saber viver‖. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 2- A quem se dirige o 

eu lírico nessa letra de canção? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 3- O que significa a 

expressão: ―É preciso ter cuidado / Pra mais tarde não sofrer‖? 

 

Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou 

morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É 

preciso saber viver 

 

Você pode escolher É preciso saber viver 

Acesse o site e ouça a música http://www.kboing.com.br/r oberto-carlos/1-

48169/ 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

A letra dessa canção fala da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, dos 

riscos que corremos e que devemos evitar ao escolhermos os nossos 



caminhos. Neste caderno, você viu que a beleza, o olhar sobre a vida e o 

mundo podem nos trazer muitas revelações importantes... Estudar é um 

caminho sem riscos... Até o próximo bimestre!!! 
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Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos É 

preciso saber viver É preciso saber viver Você pode se arranhar É preciso 

saber viver Saber viver Se o bem e o mal existem 

 

Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR ORGANIZAÇÃO 

FERNANDO AROSA ELABORAÇÃO 

MULTIRIO 

 

CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA 

PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO 

GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 
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EXTRA! EXTRA! 

 

OBA! TEMOS NOVIDADE? 

 

Ilustrações MULTIRIO 

 

NESTE BIMESTRE, VAMOS LER O JORNAL POR DENTRO... 

 

EXPLIQUE ISSO MELHOR! 
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VAMOS ESTUDAR OS TEXTOS QUE CIRCULAM NO JORNAL: A NOTÍCIA, A REPORTAGEM, 

A CRÔNICA... VENHA COMIGO VER COMO É IMPORTANTE LER JORNAL, SABER DOS 

FATOS, CONHECER DIFERENTES OPINIÕES... 

 

3 

 

VOCÊ COSTUMA LER JORNAIS? 

 

Vamos iniciar nosso estudo, lembrando que as notícias e as reportagens 

também têm a função de informar o público sobre os assuntos atuais. E as 

crônicas jornalísticas? Qual é a função delas? Ah! Elas podem ter 

diversos objetivos, como, por exemplo, fazer o leitor refletir sobre um 



fato cotidiano, criticar comportamentos, mexer com a emoção do leitor... 

Já notou os títulos, com as letras grandes das manchetes? E o papel das 

fotografias que aparecem nos jornais? Para que servem as legendas? 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Sabia que as charges e os anúncios publicitários também podem estar 

contidos nos jornais e podem trazer mensagens interessantes? O jornal é 

tudo isso e muito mais! 

 

SERÁ QUE SEMPRE EXISTIU JORNAL NO BRASIL? DESDE QUANDO ESSE VEÍCULO DE 

COMUNICAÇÃO CIRCULA POR AQUI? VAMOS LER O TEXTO A SEGUIR. 

 

Multirio 
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O primeiro jornal impresso no Brasil 

http://www.crato.org/chapadadoararipe/2009/09/10/ 

 

O primeiro jornal publicado em terras brasileiras, a Gazeta, começou a 

circular em dez de setembro de 1808, no Rio de Janeiro. Embora a imprensa 

já tivesse nascido oficialmente no Brasil, em 13 de maio, com a criação 

da Imprensa Régia, seu início foi marcado pela primeira edição do 

periódico. Antes da chegada da família real, toda atividade de imprensa 

era proibida no país. Não era permitido publicar livros, panfletos e, 

muito menos, jornais. Esta restrição era uma particularidade da colônia 

portuguesa. Muitas outras colônias europeias, no continente americano, já 

tinham imprensa desde o século XVI. 

http://opiniãoenoticia.com.br/o-primeiro-jornal-impresso-no-brasil 

 

ESTUDO DO TEXTO 1- Qual o nome do primeiro jornal impresso no Brasil? 

__________________________________________________________ 2- Com que 

intenção esse texto foi escrito? 

__________________________________________________________ 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

3- Quando e onde o primeiro jornal, publicado em terras brasileiras, 

começou a circular? 

__________________________________________________________ 4- Qual é o 

sentido da palavra ―circular‖ no trecho ―(...) a Gazeta, começou a 

circular em dez de setembro de 1808, no Rio de Janeiro‖? 

_________________________________________________________ 5- Há, no 1.º 

parágrafo, uma palavra que, para evitar repetição, é usada para 

substituir a palavra jornal. Transcreva-a. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 6- Observe o 

trecho: ―...Esta restrição era uma particularidade da colônia 

portuguesa...‖ A que se refere a expressão em destaque? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Para saber mais sobre coesão textual, acesse www.educopedia.com.br e 

assista à aula nº 8 de Língua Portuguesa / 1.º bimestre / 7.º Ano. 
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VEJA COMO É COMPOSTA A PRIMEIRA PÁGINA DE UM JORNAL! 

Multirio 

 

NOME DO JORNAL 

 

O CABEÇALHO CONTÉM O NOME DO JORNAL, A DATA, O PREÇO... 

 

FOTO CENTRAL 

 

MANCHETE 
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SUBTÍTULO 

 

LEGENDA 

 

CHAMADAS PARA NOTÍCIAS E REPORTAGENS CONTIDAS NO INTERIOR DO JORNAL. 

 

Adaptado de: www.lancenet.com.br 
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Reconheça, agora, alguns elementos da 1.ª página de um jornal e preencha 

as caixas. 
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porfalaremjornalismo.wordpress.com 

 

METÁFORA é o emprego da palavra fora do seu sentido normal, ou seja, em 

sentido figurado. Exemplo: ―Minha casa é um forno.‖ 
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A manchete nega a metáfora. Com isso, dá um sentido denotativo à palavra 

correr. Observe a sequência de fotos dessa 1.ª página e diga que 

informação encontraríamos no texto dessa notícia. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

O EDITORIAL expressa a opinião da empresa que publica o jornal. Traz a 

informação, para que o leitor forme a sua própria opinião e exerça a sua 

cidadania. Você vai ler agora um editorial. Perceba a sua 

intencionalidade. 

 

O segundo motivo é a maneira como nossa cobertura editorial caminhou nos 

últimos 4 anos. Aos poucos, a revista foi deixando de ser mais um grito 

de alerta contra os problemas climáticos e partindo em busca das soluções 

para vivermos de forma menos agressiva, mais feliz, menos predatória, 



mais... sustentável. Hoje, as ideias que ensinam a sair do buraco 

ambiental nos fascinam mais do que qualquer outra pauta nesse debate. Em 

outras palavras: queremos saber como melhorar o mundo E esse é o tema da 

edição que você tem em mãos. Ele permeia as reportagens sobre consumo, 

urbanismo, alimentação, felicidade e conservação das florestas. Em comum, 

todas refletem a curiosidade e o interesse da SUPER por soluções que 

tornem nossa estadia no planeta um pouco melhor. [...] 

 

Um grande abraço. 

http://super.abril.com.br/ecologia/como-fazer-melhor-614393.shtml 
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Multirio 

 

Como fazer melhor? Editorial 

por Sérgio Gwercman, diretor de redação 

 

Esta é a 4.ª vez que a SUPER publica uma edição verde. E abrir espaço 

para a sustentabilidade, trocando até a cor da moldura na capa, é dos 

projetos editoriais que mais me dão orgulho e prazer em realizar. Por 

dois motivos. O primeiro é a maneira como abordamos o tema - seguindo o 

ensinamento que ouvi de Roberto Civita, presidente do Conselho Editorial 

da Abril, há alguns anos: transformando o interessante em relevante e o 

relevante em interessante (e perdoe-me por repetir tantas vezes essa 

frase aqui, mas é que ela realmente norteia meu trabalho). Com tanta 

gente entediada com a ecologia, por culpa do oba-oba na imprensa e nas 

gôndolas de supermercado, taí uma missão do bom jornalismo: recuperar o 

interesse do público por algo tão relevante. 
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ESTUDO DO TEXTO 

Embora a imparcialidade total de um órgão da imprensa seja praticamente 

impossível, os jornais e revistas devem evitar a mistura de NOTÍCIA com 

OPINIÃO. Para opinarem sobre os fatos que noticiam, as publicações 

jornalísticas dispõem de uma seção própria, chamada EDITORIAL. O 

EDITORIAL faz a defesa de um ponto de vista e, por isso, tem finalidade 

persuasiva, ou seja, procura convencer o leitor . 1- Qual é o assunto 

desse editorial? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

2- No trecho: ―Aos poucos, a revista foi deixando de ser mais um grito de 

alerta contra os problemas climáticos e partindo em busca das soluções 

para vivermos de forma menos agressiva, mais feliz, menos predatória,...‖ 

que sentido assume a expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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3- Sabe-se que as palavras assumem sentido no contexto em que são usadas. 

Que sentido tem a expressão destacada no trecho‖ Com tanta gente 

entediada com a ecologia, por culpa do oba-oba na imprensa ...‖ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4- Observe o trecho:‖Em comum, todas refletem a 

curiosidade e o interesse da SUPER por soluções que tornem nossa estadia 

no planeta um pouco melhor. [...]. Volte ao último parágrafo e diga a que 

palavra a palavra, em destaque se refere. 

_________________________________________________________________________

_______________________ Que tal começarmos a contribuir para mudar o 

mundo? Vamos produzir cartazes que conscientizem as pessoas da 

necessidade de tomar conta do próprio planeta. Crie suas frases do tipo 

Apague a luz quando sair. Feche a torneira... Espalhe pela escola, pelo 

seu bairro! Combine com seus colegas e com o seu Professor. 

 

Multirio 
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TÍTULO Encontra-se no início, destacado com letras maiores e/ou de cor 

diferente. Deve ser breve, atrativo e esclarecer o assunto. 

 

SUBTÍTULO Surge depois do título, pormenorizando-o. É facultativo. 
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LIDE/LEAD Corresponde ao 1.º parágrafo e deve responder às seguintes 

questões: • Quem? • O quê? • Quando? • Onde? 

 

CORPO DA NOTÍCIA Desenvolve o assunto. Tenta responder às seguintes 

questões: • Como? • Por quê? • Quais as consequências? • Quais as fontes 

da notícia? 
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Para ficar mais fácil de ler, digitamos a notícia. Responda às questões. 

Adaptado de: O DIA – Terça-feira, 13 de março de 2012. Veja como a 

escolha de uma palavra é importante: a palavra ―cobre‖ revela que a chuva 

foi intensa. CHUVA DE GRANIZO COBRE CAMPO GRANDE Forte calor, associado à 

alta umidade do ar provocaram o fenômeno no bairro da Zona Oeste, que 

durou meia hora. Hoje à tarde deve voltar a chover na cidade. Uma chuva 

de granizo, ontem à tarde, mudou a paisagem de Campo Grande, na Zona 

Oeste. As vias ficaram cobertas por uma enorme quantidade de pedras de 

gelo, que deram um visual de inverno europeu ao bairro quente carioca e 

surpreenderam moradores. O temporal começou por volta de 14h e durou 

cerca de meia hora, com fortes ventos. O fenômeno foi registrado pela 

estudante de fotografia, Luciana Rodrigues, 23 anos. ―Fiquei assustada 

porque elas batiam na janela. Parecia que iam quebrar o vidro‖, contou a 

moradora que nunca viu nada igual. ―Para nós, que estamos acostumados a 

muito calor, foi incrível e muito bonito‖, disse. O tempo, segundo ela, 

abriu logo após a tempestade. De acordo com o instituto de meteorologia, 

Climatempo, a tempestade foi provocada pelo forte calor associado à alta 

umidade do ar, que formou nuvens carregadas. Na Vila Militar, os 



termômetros marcaram 34,3 graus. A cidade entrou em estágio de atenção, 

segundo grau em escala de quatro, o que significa a possibilidade de 

chuva moderada, ocasionalmente forte também em Petrópolis, na Região 

Serrana. Hoje, segundo previsão dos meteorologistas, o tempo deve 

permanecer nublado e com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. A 

temperatura deverá variar entre 20 e 30 graus. 1- Que fato é noticiado? 

_____________________________ _____________________________ 2- Segundo o 

jornal, quando aconteceu a chuva de granizo? 

_____________________________ _____________________________ 3- O que 

provocou a chuva de granizo? _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 4- No 

subtítulo, que palavra substitui ―chuva de granizo‖? 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 5- No trecho ―Fiquei assustada porque elas 

batiam na janela. Parecia que iam quebrar o vidro‖, que função tem o uso 

das aspas? _____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 
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VOCÊ JÁ VIU UM DISCO VOADOR? LEIA ESTA NOTÍCIA... O jornal traz para o 

leitor informação sobre os mais variados assuntos. Leia, atentamente, as 

duas notícias selecionadas abaixo. Elas foram publicadas no mesmo dia, 

mas retiradas de jornais diferentes. Texto 1 Texto 2 

 

FIQUE LIGADO!!! 

O Dia – 24/05/09 

 

A notícia é a exposição de fatos atuais, considerados de interesse geral. 

Encontra-se dentro do gênero propriamente informativo e sua extensão e 

profundidade, na hora de tratar a informação, é média ou breve. 

Enciclopédia do Estudante 08. Redação e Comunicação. Ed. Moderna 
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Jornal do Brasil 24/05/09 
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ESTUDO DO TEXTO 1- As notícias publicadas no texto 1 e no texto 2 tratam 

de que assunto? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2- O Disco Voador que sobrevoou a orla da cidade do Rio de Janeiro era 

realmente uma nave de outro planeta? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 



3- Qual a finalidade das duas notícias? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4- A notícia publicada no texto 1 nos dá mais detalhes sobre a passagem 

do objeto pelos céus do Rio. Por que o Disco Voador não sobrevoou a Lagoa 

Rodrigo de Freitas e o Aterro do Flamengo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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5- Indique uma diferença entre as duas notícias na forma de apresentar a 

mesma informação. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Veja a manchete: ―DISCO VOADOR‖ POUSA EM COPACABANA. Crie uma notícia a 

partir dessa manchete. O que será que aconteceu? Lembre-se do lide, 

capriche no corpo da notícia. Divirta-se! 
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Vamos observar as notícias que lemos até aqui e construir um quadro 

comparativo: 

 

Chuva de granizo cobre Campo Grande de branco 

 

‗Disco voador‘ faz passeio mais curto pelos céus do Rio 

 

Quando ocorreu? Onde ocorreu? Pessoas envolvidas 

 

Em 12/03/2012. 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

A população presente ao evento e, especificamente, Édson Souza, de 38 

anos. ___________________________ ___________________________ 

___________________________ 

 

O fato 

_________________________ 

 

Publicada no jornal 

_________________________ _________________________ 
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_________________________ 
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Adaptado de: http://www.planetauniversitario.com/index.php/bolsas-e-

concursos-mainmenu-74/29495-programa-ciencia-sem-fronteiras-esta-com-

inscricoes-abertas 

 

Programa Ciência sem Fronteiras está com inscrições abertas O programa 

Ciência sem Fronteiras está com inscrições abertas para bolsas de 

Graduação Sanduíche, na qual o aluno realiza parte de sua graduação no 

exterior. Há bolsas para intercâmbio na Áustria, Bélgica, China, 

Finlândia e Irlanda, no segundo semestre de 2013. As inscrições podem ser 

feitas, até o dia 4 de abril, no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. Os 

requisitos para participar do programa são: proficiência na língua do 

país de destino; nacionalidade brasileira; ter integralizado, no mínimo 

20% e, no máximo, 90% do currículo do curso e apresentar perfil de aluno 

de excelência, segundo critérios da Instituição de Ensino Superior. 

Confira as áreas prioritárias para concessão de bolsas: Engenharias e 

demais áreas tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências 

Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia 

Aeroespacial; Fármacos; [...] Indústria Criativa, voltada a projetos e 

processos de desenvolvimento tecnológico e inovação; Novas Tecnologias de 

Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos, nas áreas e temas 

listados nos itens anteriores. Saiba mais O Ciência sem Fronteiras é um 

programa que busca promover a consolidação, a expansão e a 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e da mobilidade 

internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 

(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e 

Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC.[...] Glossário: graduação: formação universitária; proficiência: 

habilidade, competência; requisitos: critérios, condições. 
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ESTUDO DO TEXTO 

 

1- Que fato está sendo noticiado? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 2- Qualquer aluno da universidade pode se inscrever 

no Programa? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 



 

3- O que significa o nome Ciência sem Fronteira? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4- Releia o trecho: ―A iniciativa é fruto de esforço 

conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Educação (MEC)...‖ A que termo anterior se refere a palavra 

em destaque? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 5- No trecho : ―O programa Ciência sem Fronteiras 

está com inscrições abertas para bolsas de Graduação Sanduíche, na qual o 

aluno realiza parte de sua graduação no exterior.‖ uma palavra é usada no 

sentido figurado. Destaque a palavra, diga o que ela significa no texto e 

explique que associação foi feita. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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Vamos a mais uma notícia... 
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Moradores da primeira favela do Rio se dividem sobre a novidade que 

chegará em três meses 

 

RIO — A história de Doralice dos Santos Lins se confunde com o enredo 

daquele pedaço de terra ao lado da Central do Brasil, famoso por ter o 

controvertido título de primeira favela do Rio, o Morro da Providência. 

Filha de um estivador alagoano e de uma empregada doméstica carioca, 

Doralice — mas pode chamar de Glorinha — nasceu 44 anos depois de os 

primeiros moradores ocuparem o Morro da Favela, vindos do combate de 

Canudos, no sertão baiano. É com desconfiança que esta empacotadeira de 

biscoitos aposentada enxerga as obras do teleférico. O encontro do 

tradicional com o moderno, traduzido na enorme estação de concreto no 

final da Ladeira do Barroso, ainda é ruidoso como o teimoso bate-estacas 

do canteiro de obras. — Tenho pavor de altura, não vou andar nisso não, 

meu filho — diz Glorinha, sem titubear. — O morro está sossegado. Mas o 

teleférico acabou com a área de brincadeira das crianças. Não precisamos 

de teleférico, não. Não é um consenso na comunidade. Opinião diferente, 

por exemplo, tem o paraibano Alexandre Souto, 24 anos — há apenas quatro 

na favela. Ele trabalha nas obras do teleférico e garante que a maioria 

dos moradores do morro aplaude a novidade: — Vai ser bom para todo mundo. 

Só de não ter que subir ladeira e escada com compras será uma grande 

ajuda. (...) 



 

1- Que fato está sendo noticiado? 

_________________________________________________________________________

______________________ O fato noticiado é a construção de um teleférico 

no Morro da Providência e a controvérsia que isso vem causando na 

_________________________________________________________________________

______________________ comunidade. 2- Observe o significado de fato e 

opinião: 

Fato fa.to sm (lat factu) 1 Coisa ou ação feita. 2 Acontecimento, 

sucesso. 3 Aquilo de que se trata. 4 O que é real. opinião o.pi.ni.ão sf 

(lat opinione) 1 Maneira de opinar; modo de ver pessoal; parecer, voto 

emitido ou manifestado sobre certo assunto. 
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Há, nesse texto, diferentes opiniões sobre o mesmo fato. Retire os 

trechos que evidenciem essas diferenças. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Vamos, agora, ler um poema que traz uma reflexão sobre os jornais... 

 

Que faremos destes jornais, com telegramas, notícias, anúncios, 

fotografias, opiniões...? Caem as folhas secas sobre os longos relatos de 

guerra: e o sol empalidece suas letras infinitas. Que faremos destes 

jornais, longe do mundo e dos homens? Este recado de loucura perde o 

sentido entre a terra e o céu. De dia, lemos na flor que nasce e na 

abelha que voa; de noite, nas grandes estrelas, e no aroma do campo 

serenado. Aqui, toda a vizinhança proclama convicta: "Os jornais servem 

para fazer embrulhos". E é uma das raras vezes em que todos estão de 

acordo. 

MEIRELES, Cecília. Mar Absoluto e outros poemas. Rio de Janeiro: Frente 

Editora Ltda., 2008. 

 

Conheça um pouco mais de Cecília Meireles. Assista ao vídeo no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=oBrWcH5W1k 

 

4- No último verso, o eu-lírico traz uma informação sobre a relação entre 

os vizinhos. Que informação é essa? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Professor, esse vídeo é um programa da TV Brasil que traz a oportunidade 

para nossos alunos de conhecer um pouco mais sobre Cecília Meireles. 

Nele, há informações sobre a sua vida, seu estilo, sua linguagem, sua 

visão de mundo... 
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Multirio 

 

Jornal, longe 

 

1- Quantos versos há nesse poema? 

____________________________________________ 2- O eu-lírico traz um 

questionamento acerca do jornal e o nomeia de outra forma, indicando uma 

opinião. Em que verso isso se dá? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 3- Em que versos, na visão 

do eu-lírico, há a indicação de que podemos ler o mundo de outra maneira? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Você, agora, vai produzir uma notícia. Saia com um bloco de anotações e 

vá atrás dela. Pesquise, no seu bairro, alguns acontecimentos e histórias 

interessantes. Escolha uma notícia bem legal e crie seu texto. Aproveite 

o esquema abaixo. 

 

O quê? – O fato ocorrido. Quem? - Os personagens envolvidos. Quando? – O 

momento do fato. Onde? – O local do fato. Como? – O modo como o fato 

ocorreu. Por quê? – A causa do fato. 

 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Multirio 
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Extra! Extra! Vamos ler mais uma notícia. Agora, sobre o meio ambiente... 

Multirio 

 

A Terra tem febre Veja que a palavra febre na manchete tem um sentido 

diferente, especial... Cientistas: piorou o aquecimento global. 

 

Quando as pessoas estão com febre, se sentem mal, certo? Pois a Terra 

está com o mesmo problema. Só que, no caso do nosso planeta, o aumento da 

temperatura causa catástrofes, como enchentes, ciclones e secas, entre 

outros. Na semana passada, num trabalho feito por 2500 cientistas de 130 

países para a Organização das Nações Unidas, a ONU, mostrou que não é 

mais possível impedir o planeta de parar de esquentar, e que o maior 

culpado é o ser humano. O desmatamento e o uso de combustíveis fósseis 

(petróleo, gás natural e carvão) em veículos e indústrias liberam gás 

carbônico e outros gases no ambiente. Esses gases formam uma camada, que 

aquece o planeta, como uma estufa. Os cientistas apontam que, durante os 

cem anos do século 21, a temperatura do planeta pode aumentar de 1,1 a 

6,4 graus Celsius. Não parece muito, mas é. Na última Era do Gelo, há 12 

mil anos, a temperatura era 5 graus mais baixa, e a Terra completamente 

diferente. Seja qual for o cenário, haverá consequências como a redução 

da camada de neve dos polos a um ponto em que o Ártico poderia ficar 

totalmente sem gelo durante o verão.[...] 

 

O verbo HAVER, quando tem o sentido de existir, ficará na 3.ª pessoa do 

singular. 
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ESTUDO DO TEXTO 

 

1- Qual é o título da notícia? 

_________________________________________________________________________

____________________ 2- Qual é o subtítulo da notícia? 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- O que vem acontecendo com o planeta Terra? 

_________________________________________________________________________

____________________ 4- O que o aumento da temperatura tem causado no 



planeta Terra? 

_________________________________________________________________________

____________________ 5- Quem é o maior responsável pelo aquecimento do 

planeta Terra? 

_________________________________________________________________________

____________________ 6- Segundo o texto, o que tem causado o aquecimento 

global? 

_________________________________________________________________________

____________________ 7- Observe o que foi feito no primeiro parágrafo 

para resumi-lo: 1.º parágrafo – Terra - problema – aumento - temperatura 

– catástrofes – ONU – não possível – parar – esquentar – culpado – ser 

humano. Faça o mesmo no 2.º parágrafo. Transcreva palavras-chave que o 

resumam. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Vamos à leitura de uma charge. 

 

istoepiaui.com.br/noticia/perfidia-contra-o-codigo-florestal/ 

 

ESTUDO DO TEXTO 1- A bandeira nacional é um símbolo cujas cores 

representam nossas riquezas. Pode-se dizer que estamos perdendo uma das 

nossas mais importantes riquezas. Qual? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- No centro da questão apontada pela charge, temos 

o desmatamento. O caminhão, carregando a madeira retirada, segue por uma 

estrada e sai da margem. O que isso significa? Que crítica está sendo 

feita a partir do desenho? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- O que há de comum entre a charge e o texto da 

notícia A Terra tem febre? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Quer assistir a um vídeo sobre o desmatamento na Amazônia? Clique aqui 

http://tvbrasil.ebc.com.br/expedicoes/episodio/sosflorestas#media-

youtube-1 
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Vamos, agora, à leitura de uma reportagem. Ela apresenta dados sobre o 

bioma da Amazônia. A reportagem aprofunda a informação, analisa o fato. 

 

Multirio 
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1- Observe o título da reportagem: ―O maior bioma do mundo.‖ Pesquise o 

significado da palavra em destaque e reescreva-a aqui, citando a fonte. 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 2- As 

reportagens podem apresentar subtítulos. Retire o subtítulo desse texto e 

diga qual é a sua função. _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ 

 

http://www.estadao.com.br/amazonia/radiografia_o_maior_bioma_do_mundo.htm 
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http://www.estadao.com.br/amazonia/radiografia_o_maior_bioma_do_mundo.htm 
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http://www.estadao.com.br/amazonia/radiografia_o_maior_bioma_do_mundo.htm 
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A reportagem é um gênero jornalístico. Mas um pouco diferente da notícia, 

pois acrescenta ao fato maior profundidade, fornecendo mais informações, 

a partir de uma investigação que procura resumir testemunhos das pessoas, 

dados estatísticos, fotos, mapas etc. 

 

ESTUDO DO TEXTO 

1- Qual é o assunto da reportagem? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 2- Quantas espécies estão na lista oficial da fauna 

ameaçada de extinção no Brasil? Você conhece algum animal que esteja em 

vias de extinção? Escreva aqui o nome dele. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 



_________________________________________________________________________

___________________ 

 

4- Explique a afirmativa contida no trecho ― A maior parte da Amazônia 

ainda é território inexplorado pela ciência.‖ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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3- No 2.° parágrafo, o repórter afirma que ―Só no Lago Catalão, entre os 

Rios Negro e Solimões, em frente a Manaus, há 300 espécies conhecidas, 

segundo os especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(Inpa).‖ Com que sentido ele usa a expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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7- ―Organismos menores e altamente diversos, como os invertebrados (que 

constituem 95% das espécies animais do planeta), não têm nem estimativas. 

―Não chamo isso nem de lacuna; é uma cratera gigantesca de informação‖, 

diz o ecólogo Thomas Lewinsohn, da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), coordenador do maior levantamento sobre biodiversidade já 

feito no Brasil. E completa: ―Nem é incapacidade dos cientistas, é um 

buraco negro mesmo. Não dá nem para chutar números.‖ Analise a fala em 

destaque do ecólogo Thomas Lewinsohn, da Unicamp. Que dificuldade ele 

está apresentando em sua afirmação? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 8- Não se trata apenas de saciar uma curiosidade 

científica. A falta de informações é uma ameaça direta à conservação da 

biodiversidade e dos serviços ambientais prestados por ela. ―Como é que 

vamos entender o funcionamento de um ecossistema se nem conhecemos as 

espécies que fazem parte dele?‖, pergunta o zoólogo Miguel Trefaut 

Rodrigues, da Universidade de São Paulo (USP). Por que ―a falta de 

informação é uma ameaça direta à conservação da biodiversidade e dos 

serviços ambientais prestados por ela‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________



______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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9- Qual é a finalidade dessa reportagem? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Enquanto a notícia relata um fato de forma ligeira, a reportagem relata 

um fato com maior profundidade, ampliandoo com fotografias, dados 

estatísticos etc. Compare a notícia Programa Ciência sem Fronteiras está 

com inscrições abertas com a reportagem O maior bioma do mundo. Na forma 

de tratar a informação, em que elas diferem? Complete a tabela abaixo com 

os dados resultantes de sua comparação. 

 

NOTÍCIA 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

REPORTAGEM 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Você, agora, vai produzir uma reportagem jornalística. Saia com um bloco 

de anotações e vá atrás da notícia. O espaço escolar é cheio de histórias 

interessantes. Procure uma bem interessante ou crie seu texto. Realizando 

a reportagem, é muito importante que o repórter responda às seguintes 

indagações: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? 

 

29 

 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________



______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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A crônica é quase sempre um texto curto que apresenta fatos do cotidiano. 

O cronista desenvolve os fatos e contribui com uma interpretação pessoal. 

A crônica distingue-se pelo subjetivismo e pela expressividade. O 

cronista não se limita a expor os fatos, mas os apresenta, analisa e 

avalia de um ponto de vista particular. A crônica, diferentemente da 

notícia, é repleta de subjetivismo. 

(Adaptado de Enciclopédia do Estudante 08. Redação e Comunicação Técnicas 

de pesquisa. Editora Moderna. São Paulo, 2008.) 

 

Nas crônicas, em geral, as personagens são descritas com poucos detalhes. 

Não há muita preocupação em aprofundar a descrição. Além disso, o fato 

costuma importar mais do que a personagem. É importante selecionar apenas 

os aspectos fundamentais para a compreensão da situação narrada. 
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Vamos ler uma crônica bem interessante?... 

 

Multirio 
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O CRONISTA É UM ESCRITOR CRÔNICO. Affonso Romano de Sant‘Anna O primeiro 

texto que publiquei em jornal foi uma crônica. Devia ter eu lá uns 16 ou 

17 anos. E aí fui tomando gosto. Dos jornais de Juiz de Fora, passei para 



os jornais e revistas de Belo Horizonte e depois para a imprensa do Rio e 

São Paulo. Fiz de tudo (ou quase tudo) em jornal: de repórter policial a 

crítico literário. Mas foi somente quando me chamaram para substituir 

Drummond, no Jornal do Brasil, em 1984, que passei a fazer crônica 

sistematicamente. Virei um escritor crônico. O que é um cronista? Luís 

Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha, bota seu ovo 

regularmente. Carlos Eduardo Novaes diz que crônicas são como laranjas, 

podem ser doces ou azedas e ser consumidas em gomos ou pedaços, na 

poltrona de casa ou espremidas na sala de aula. Já andei dizendo que o 

cronista é um estilita. Não confundam, por enquanto, com estilista. 

Estilita era o santo que ficava anos e anos em cima de uma coluna, no 

deserto, meditando e pregando.[...] O cronista é isso: fica pregando lá 

em cima de sua coluna no jornal. Por isto, há uma certa confusão entre 

colunista e cronista, assim como há outra confusão entre articulista e 

cronista. O articulista escreve textos expositivos e defende temas e 

ideias. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Ele pode 

ser subjetivo. Pode (e deve) falar na primeira pessoa sem envergonhar-se. 

Seu "eu", como o do poeta, é um eu de utilidade pública. Que tipo de 

crônica escrevo? De vários tipos. Conto casos, faço descrições, anoto 

momentos líricos, faço críticas sociais. Uma das funções da crônica é 

interferir no cotidiano. Claro que essas que interferem mais cruamente em 

assuntos momentosos tendem a perder sua atualidade quando publicadas em 

livro. Não tem importância. O cronista é crônico, ligado ao tempo, deve 

estar encharcado, doente de seu tempo e ao mesmo tempo pairar acima dele. 

Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 12/6/88 

 

Veja que o uso de determinadas palavras causam o efeito de incerteza, 

dúvida, imprecisão. 

 

Você percebeu que aqui há uma palavra nova? Estilita, então, é uma pessoa 

que reflete, que pensa sobre a vida... As palavras assumem sentido de 

acordo com o contexto. Observe que a palavra ―lá‖ tem outro significado 

aqui. Momento lírico é um momento poético, cheio de emoção... 
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ESTUDO DO TEXTO 

 

Como você deve ter observado, no jornal, há muitos gêneros textuais 

diferentes. Agora, vamos entender mais um pouquinho sobre as crônicas... 

 

1- De que assunto trata o texto? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 2- Que sentido tem o uso da palavra ―crônico‖ 

com que o narrador se refere ao escritor de crônicas? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________



_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 3- Quantos anos tinha o narrador quando 

publicou sua primeira crônica jornalística? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 4- No trecho do texto ―E aí fui tomando gosto‖, 

a que se refere a fala do narrador, muito usada na linguagem coloquial? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 5- Observe o trecho do texto: ―Fiz de tudo (ou 

quase tudo) em jornais.‖ Por que há um trecho destacado entre parênteses? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 6- Transcreva da crônica o trecho que revela 

que o cronista é porta-voz de seu tempo. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Multirio 
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Multirio 

 

Gênero híbrido, oscilante entre a literatura e o jornalismo, a crônica 

nacional oferece expoentes que vão de José de Alencar a Rubem Braga. 

 

ESTUDO DO TEXTO 1- Que fato desencadeou essa crônica? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________



___________________ 2- Quem é o narrador na crônica? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- Qual é a situação apresentada no início do texto? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4- Por que houve uma reclamação ao homem do 1003? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 5- O narrador reconhece sua falta e afirma ―Todos 

esses números são comportados e silenciosos; apenas eu e o Oceano 

Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós 

dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da 

lua.‖. Por que ele utiliza duas vezes a palavra ―apenas‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 6- Há no trecho ―Quem vier à minha casa (perdão, ao 

meu número) será convidado a se retirar às 21:45...‖ um tom irônico. 

Explique a ironia. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Essa crônica pode ser dividida em duas partes. 

 

mdemulher.abril.com.br 

 

1.ª parte da crônica O cronista se desculpa do barulho, dando razão ao 

vizinho e promete silêncio. Na primeira parte, fica evidente a redução 

dos homens a números. 

 



2.ª parte da crônica ―...Mas que me seja permitido‖ e termina em ― 

amizade entre os homens, o amor e a paz.‖ Na segunda parte, o cronista 

mostra que não se encaixou ―no limite de seus algarismos.‖ 

 

Rubem Braga, considerado o maior cronista brasileiro, desde Machado de 

Assis, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, ES, a 12 de janeiro de 1913. 

Iniciou-se no jornalismo profissional ainda estudante, aos 15 anos, no 

Correio do Sul, de Cachoeiro de Itapemirim, fazendo reportagens e 

assinando crônicas diárias no jornal Diário da Tarde. Formou-se bacharel 

pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte. 

www.releituras.com 
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1- Na primeira parte do texto, ao mostrar a redução dos homens a números, 

o que o cronista pretende criticar? -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 2- Na 

segunda parte do texto, fica claro para o leitor que o cronista não se 

conforma com as posturas observadas na primeira parte. Retire do texto um 

trecho que comprova esse sentimento de inconformidade. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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No ano de 2013, comemoramos o centenário de Rubem Braga. Aproveite para 

festejar, lendo mais crônicas desse autor. 

 

Vamos a mais uma crônica... 

Multirio 

 

Onde conseguir um pau-brasil? Ignácio de Loyola Brandão Logo depois de um 

programa de TV, meu irmão ligou: como posso arranjar uma muda de pau-

brasil? Na TV, tinham falado do plantio de 2 500 mudas e Luis, apaixonado 

por madeiras, artesão habilíssimo, estava animado. Lemos em todos os 

livros que fomos de tal modo saqueados que poucos restaram. Roupas se 

tingiram de vermelho pelo mundo à custa de nossas florestas. Tempos 

atrás, ganhei de Humberto Pereira, o criador do Globo Rural, um presente 

inusitado: um delicado lenço tingido por pau-brasil, com o método 

secular. Brinde dos 20 anos do programa, quando reportagem especial foi 

feita sobre aquela madeira rara. Agora, ali estava o Luis querendo a muda 

de pau-brasil para plantar no quintal, estreita faixa de terra em 

Araraquara, palco das brincadeiras e da nossa infância. Onde conseguir a 

muda, meu Deus? Ligar para a Esalq em Piracicaba, chamar o professor 

Roque Dechen, indagar: tem pau-brasil aí? Pode arranjar mudinhas? Tem de 

tudo naquela escola. Enquanto idealizava alguma ação, pensei no quintal 

de meu pai. A imagem que veio foi a de um homem, no fim da tarde, recém-

chegado do trabalho na estrada de ferro, apanhando vassoura, enxada e 



rastelo e limpando as folhas que forravam o solo. Paciente, meu pai 

rastelava, carpia ervas daninhas, passava o rastelo, amontoava tudo num 

canto do muro em que não havia árvores. A noite caía e sua figura 

tornava-se silhueta esguia. Ele continuava trabalhando na sombra, às 

vezes passava diante da réstia de luz enviada pelo poste da rua. O 

silêncio caía sobre a cidade, os rádios estavam ligados em novelas. Eu, 

na soleira da cozinha, observava meu pai a rastelar e amontoar. No ar, o 

cheiro denso de ervas cortadas e terra remexida. De dentro da cozinha 

chegava o cheiro da sopa. Como se tomava sopas na infância, em pleno 

verão sufocante! Quando o quintal estava limpo, meu pai punha fogo no 

monte. Meu pai [...] esperava um pouco, até que restassem apenas tênues 

brasas vermelhas, que se tornavam cinzas em minutos. Estava terminado o 

ritual. Ritual que segui por anos. Imutável. Hoje, quando olho aquela 

faixa exígua de terra me pergunto como ali podiam conviver mangueira, 

abacateiro, ameixeira, laranjeira, parreira, um pé de urucum e o quarador 

de roupas. Hoje, a primeira coisa que se faz é derrubar tudo, cimentar ou 

colocar cerâmica ou cacos de cerâmica, horrendo. 
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Tudo era natural, primitivo. Como trabalhavam os antigos! E nem tão 

antigos assim. Depois de expediente na estrada, vinham rituais caseiros. 

Além de limpar o quintal, uma vez por semana, diariamente devia-se picar 

a lenha entregue bruta por um carroceiro. Machado em punho, os homens se 

esfalfavam para deixar a lenha em tamanho compatível com o fogão. As 

mães, toda segunda-feira, iam para o tanque, lavavam lençóis, colchas, 

roupas e mais roupas. Os varais se enchiam. Segunda-feira era dia de 

branco, sempre ouvi dizer. O sabão era o de pedra ou o de cinza, feito em 

casa, a partir da banha do porco. E muito anil. Com as pedras, as meninas 

pintavam o rosto de azul, para as brincadeiras da noite, nas calçadas. 

Passado remoto? Nem tanto, passaram-se apenas cinquenta anos entre um 

Brasil quase pré-histórico para o industrializado e ―modernizado‖. Hoje 

está melhor? Está. Nossas mães se acabaram nos tanques, nos escovões, nos 

fogões. Nossos pais se acabaram nas escrivaninhas, nos machados e 

rastelos. Minha geração ainda tem no ar os cheiros das folhas queimadas, 

das sopas de legumes, do sabão de pedra, da roupa seca ao sol. Que 

cheiros ativarão as memórias de nossos filhos? Lembrando que comecei 

falando do pau-brasil, volto ao nascimento de meu filho André. Na época, 

eu tinha uma chácara em Sarapuí. Quando André nasceu, o avô dele, Ciro, 

um agrônomo, trouxe a muda de pau-brasil e plantou no centro da chácara. 

Para que ambos crescessem fortes e vigorosos. Meu outro filho, Daniel, ao 

nascer, ganhou um ipê, do Chico Santa Rita, o comunicador e criador de 

campanhas eleitorais. Presentes originais. Passaram-se os anos, a vida 

mudou, a chácara precisou ser vendida. Continuam lá o ipê e o pau-brasil? 

Crônica publicada no Jornal O Estado de São Paulo, em 09/04/2000 Retirado 

do Livro A Prosa do Mundo/Caio Fernado Abreu...[et al.]. São Paulo: 

Global, 2009. – (Antologia de contos e crônicas para jovens) Outros 

autores: José Castello, Carlos Drummond de Andrade, Moacyr Scliar, 

Cecília Meireles, Ignácio de Loyola Brandão, Luiz Vilela, Mario Quintana, 

Rachel de Queiroz. 
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Procure, no dicionário, as palavras do texto que você não conhece. Copie, 

no caderno, o sentido que elas têm no texto. Aproveite para organizá-las 

em ordem alfabética. Seu professor vai auxiliá-lo. 

 

PALAVRA 

 

SIGNIFICADO 
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http://www.canalkids.com.br 

 

1- O que motivou o telefonema entre os irmãos? 

_________________________________________________________________________

____________________ 2- Por que o irmão do narrador queria uma muda de 

pau-brasil? 

_________________________________________________________________________

____________________ 3- O cronista relembra os movimentos de seu pai 

limpando o jardim. O que o pai dele fazia ao terminar a tarefa? 

_________________________________________________________________________

____________________ 4- Por que o cronista classifica a tarefa da limpeza 

do jardim como um ritual? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 5- Retire do texto outras ações caseiras também 

realizadas como um ritual. 

_________________________________________________________________________

____________________ 6- ―Hoje, a primeira coisa que se faz é derrubar 

tudo.‖ Os anos passaram, os tempos mudaram e quase não vemos árvores nas 

residências ou ruas. Que consequências isso pode ter para o nosso 

planeta? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 7- Observe o trecho ―Roupas se tingiram de vermelho 

pelo mundo à custa de nossas florestas.‖ Esse trecho é um exemplo de 

linguagem no sentido conotativo. Explique o que ele significa. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 8- Que sentido assume a palavra destacada com o uso 

das aspas em ―... passaram-se apenas cinquenta anos entre um Brasil quase 

pré-histórico para o industrializado e ―modernizado‖? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Nota Texto composto apenas para uma breve comunicação. Normalmente, trata 

de algum assunto de fácil compreensão e assimilação e que seja do 

interesse do leitor. 
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Globinho, 11 de março de 2012 

 

1- Qual é o assunto da nota do Jornal O Globo, no suplemento Globinho? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2- Qual o nome do livro vencedor do Prêmio Adolfo 

Aizen? 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- Quem é a autora do livro vencedor? 

_________________________________________________________________________

___________________ 4- Para dar maior veracidade ao texto, costuma-se 

apresentar a fala de um dos personagens. Transcreva a fala da autora do 

livro ―A Criatura‖. Observe que, para reproduzir textualmente as palavras 

da autora, foram empregadas as aspas. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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5- O texto apresenta marcas características da linguagem falada. Os 

trechos destacados ―...dei a dica de um livro...‖ , ―...Olha que 

legal:...‖ e ―Não é o máximo?‖ são bons exemplos disso. O que significa 

cada expressão em destaque? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 6- Há, no texto, o uso de 

uma linguagem informal. O uso de determinadas palavras não é por acaso, é 

uma escolha intencional. O texto foi escrito para um interlocutor 

específico. Para que tipo de público-leitor o texto se dirige? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Globinho, 11 de março de 2012 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Agora é a sua vez! Escreva um texto que sugira a leitura de um livro que 

você leu ou de um filme a que você assistiu. Dê um título ao texto. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Linguagem informal As marcas características da fala, às vezes, podem 

aparecer num texto escrito e ter o efeito de torná-lo mais real ou mesmo 

mais interessante. Exemplo: ―Isso é um barato‖. Mas cuidado! Nem sempre 

devemos fazer uso desse recurso, principalmente se o texto exigir 

formalidade. 
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Texto 1 Por definição, o termo vindo do francês, charge, significa carga 

e pode ter o peso de um editorial sintetizado em um desenho. Os autores 

definem a charge como um cartum cujo objetivo é a crítica humorística 

imediata à notícia, constituindo-se assim em elemento jornalístico 

opinativo. O chargista usa da arte para reconstruir o fato a sua maneira, 

apropriando-se dele e, quem sabe, elaborando-o da maneira que o leitor 

gostaria de ver. O surgimento do desenho, aliado ao texto na imprensa 

escrita, precede a fotografia e era o recurso mais viável na época para 

ilustrar o que se contava. Texto 2 
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http://www.essaseoutras.com.br/melhoreschargesengracadas -sobre-o-meio-

ambiente-e-a-naturezaveja/chargessobremeioambiente-2/5 

 

Observe e compare as charges 1 e 2. 

 

1- Que crítica é representada na charge 1? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 2- Podemos 

afirmar que as duas charges têm o mesmo tema? Justifique. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ei, querida?! Passa esse jornal aí que o querosene acabou! 

 

41 

 

http://www.rc.unesp.br/biosferas/0055.php 

 

1- Fazendo a leitura da charge, que crítica, contida nela, podemos 

perceber? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 



_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Diante da possibilidade de nossos filhos 

herdarem um planeta destruído, o que podemos fazer? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

Jackalbernaz.com.br 

 

Precisamos cuidar do meio ambiente!!!! 
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O cartaz publicitário tem por finalidade anunciar um produto ou uma 

ideia. Esse gênero de texto circula nos jornais, revistas... Veja que 

interessante o cartaz! 
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1- Observe o significado: 

diversidade di.ver.si.da.de sf 1 Qualidade daquele ou daquilo que é 

diverso. 2 Diferença,dessemelhança: Diversidade de interpretações. 3 

Variedade biopref. 1 Exprime a noção de vida (ex.: biografia). 2 Exprime 

a noção de biologia ou biológico (ex.: biodiversidade). 

 

(Adaptado) Clickmarket.com.br 
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Analisando a palavra Biodiversidade, pode-se dizer que significa 

variedade de vidas. Vamos ler o cartaz e responder: o que o texto verbal, 

unido ao não verbal, significa? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

A sustentabilidade depende de mudanças de atitudes. Todos nós devemos 

contribuir para um planeta melhor. As duas campanhas publicitárias, ao 

venderem suas ideias, apontam para algumas soluções. 1- Qual é a sugestão 



feita no primeiro cartaz ? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 2- Que detalhe, na 

imagem, pode nos confirmar a ideia de reciclagem? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

akatu.org.br 

 

1- Que parte da imagem do cartaz ao lado reforça o título ―Faça parte da 

paisagem‖? ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 2- Qual a finalidade do 

cartaz ao lado? ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Adaptado de www.sosma.org.br 

 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

44 

 

1- As duas mãos, na imagem ao lado, seguram um móbile. O que elas desejam 

fazer? ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 2- A quem se destina esse 

cartaz? ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 3- A intenção desse cartaz é 

vender uma ideia ou um produto? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 4- No texto verbal do 

cartaz, encontramos as frases ―Uma simples atitude faz toda a diferença. 

Recicle. Sustente a vida.‖ Que pequenas diferenças podemos praticar no 

nosso cotidiano, para alcançarmos a sustentabilidade? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ ―Uma simples atitude faz 

toda a diferença. Recicle.Sustente a vida.‖ 
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designup.pro.br 

 

Apresentamos, neste caderno, um pouco do que compõe um jornal. No 

entanto, há muito mais! Escreva ou cole, aqui, reportagens, anúncios, 

notícias etc. dos quais você tenha gostado muito!!! Os jornais têm tantos 

textos!!! E as edições de domingo? Trazem até receita gostosa e muito 

futebol! Converse com seus colegas e com seu Professor! Proponha a 

elaboração de um jornal da turma ou da escola. 

 

Multirio 

 

Esperamos que você tenha gostado bastante... Até o próximo bimestre! 
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Eliane de Melo Farias 

 

Vamos iniciar nosso estudo conversando sobre os textos que compõem um 

jornal. Sabemos que, no jornal, além de notícias e reportagens, existem 

muitas crônicas. Elas podem dar um tom de humor e ironia a acontecimentos 

do cotidiano, criticar comportamentos, mexer com a emoção do leitor... 

Vamos, então, a uma primeira crônica! 

MULTIRIO 

 

www.corelarts.com 
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Você observou este espaço? 

 



Antes de ler o texto, pense no título... Esse título faz você imaginar 

algum assunto do texto? Qual? 

 

O justo 

Armando Nogueira 

 

3 

 

Preste atenção nesta forma de escrita... Você já viu palavras escritas 

assim? Esse tipo de linguagem é formal ou informal? 

 

O treinador reuniu a turma no vestiário e escalou doze: onze e o goleiro. 

O capitão do time estranhou, avisando que havia gente demais. O técnico, 

porém, sustentou a escalação: – Isso é problema do juiz, o teu é jogar e 

tentar ganhar a partida. E lá se foi o time para o campo. Cinco minutos 

de jogo, a torcida começou a gritar, alertando o árbitro: ―O Pipira tem 

doze!‖. O árbitro interrompeu a partida, contou os times e deu uma bronca 

no capitão que, por sua vez, passou a bola ao treinador: – Fala co‘ home 

ali. O juiz foi ao técnico e mandou retirar o excedente. Uma confusão 

tremenda na pista. O técnico chamou o árbitro para uma conversa em 

particular. Saíram os dois na direção do centro do campo. A torcida, aos 

berros, descompunha todo o mundo pelo atraso. Os dois isolados no grande 

círculo, o técnico pôs a mão no ombro do juiz e entrou nas explicações: 

 

Observe a maneira como o técnico chama a atenção para o que vai dizer. O 

trecho contém alguns vocábulos que marcam o uso da linguagem informal na 

crônica. – O problema é o seguinte: eu sou um homem de cinquenta anos, 

estreando na profissão. Eu sou novo aqui na terra. Acontece que, hoje de 

manhã, o presidente do clube me deu um bocado de nome pra pôr no time. 

Dois são protegidos do delegado, quatro do comandante do destacamento, o 

goleiro é filho do gerente do banco, o presidente diz que os dois pontas-

de-lança têm que jogar de qualquer maneira. Eu fui escalando, 

escalando... – É, mas passou da conta – diz o árbitro, inflexível. – E eu 

não sei que passou? Ia ser mais. Por sorte, o sobrinho do prefeito 

amanheceu com o pé inchado e pediu ao tio para não jogar. Se não, 

entravam treze. – Bom, mas para começar o jogo, o senhor tem que tirar 

logo um... – diz o juiz. – Eu tirar um? Deus me livre. Tire o senhor. Por 

mim o time joga com doze. Se o senhor está dificultando, vai lá o senhor 

e tira um, escolhe lá um. O mais que eu posso fazer é colaborar com o 

senhor. Por exemplo, não tire nem o cinco nem o seis que dá bolo com o 

chefe de polícia. E o pior é que agora eu já confundi tudo: não sei mais 

se o oito é gente do comandante do destacamento ou se é o filho do 

gerente do banco... O árbitro encarou o técnico do Pipira, enfiou o apito 

no bolso e saiu como uma fera: – Doze contra, comigo, não. Doze contra 

onze, só se me expulsarem da Liga. Parou diante do banco dos reservas do 

Serrinha F.C. e dirigiu-se ao técnico, sentencioso como nunca: – 

Carvalho, bota mais um dos teus homens em campo, Carvalho. Eu tenho 

horror à injustiça. 

NOGUEIRA, Armando. O mundo é uma bola: crônicas, futebol e humor. São 

Paulo: Ática, 2006. 

 

O futebol é o esporte mais popular do planeta. Só para se ter uma ideia 

de sua popularidade, existem mais países filiados à FIFA do que 

associados à ONU (Organização das Nações Unidas). 



AQUINO, Rubim Santos Leão de. Futebol: uma paixão nacional. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
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Observe os elementos narrativos presentes na crônica. 

 

MULTIRIO 

 

Quem? Onde? Quando? Conflito gerador? 
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Os personagens que participam dos acontecimentos. O lugar em que os fatos 

acontecem. O tempo em que os fatos acontecem. O fato a partir do qual se 

desenvolve a história. 

 

Complete o quadro, utilizando os elementos narrativos da crônica O justo, 

de Armando Nogueira. 

 

Elementos da narrativa 

Fato que gera a história? Onde se passa a história? Quando a história 

ocorre? Que personagens estão envolvidos na história? 

 

Crônica O justo 

 

5 

 

1- Por que o fato que deu início à história causou tanta estranheza? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Indique a que se refere a expressão destacada no 

trecho: ―- Isso é problema do juiz, o teu é jogar e tentar ganhar a 

partida.‖ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 3- Por 

que o juiz foi ao técnico e exigiu que tirasse o excedente de jogadores? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 4- Que 

times estão em campo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

DIÁLOGO é uma 



conversa entre os personagens. Você se lembra do sinal que vem antes da 

fala dos personagens? É o travessão. 
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5- Como a torcida reagiu diante da confusão? Transcreva o trecho que 

comprova a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 6- A linguagem utilizada em um texto pode ser 

formal ou informal e, às vezes, traz marcas de oralidade. No trecho, 

―Fala co‘ home ali.‖, por que a frase está escrita dessa forma? 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

MULTIRIO 

 

E então? Gostou da história? Ela terminou como você esperava? 
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7- Vamos, agora, reler um trecho do texto. ―Por exemplo, não tire nem o 

cinco nem o seis que dá bolo com o chefe de polícia. E o pior é que agora 

eu já confundi tudo: não sei mais se o oito é gente do comandante do 

destacamento ou se é o filho do gerente do banco...‖ a) A quem está se 

referindo o personagem quando diz: ―o cinco..., o seis..., o oito...‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) No trecho em destaque, há uso de dois-pontos ( 

: ) ―...agora eu já confundi tudo: não sei mais se o oito é gente do 

comandante do destacamento‖. Com que finalidade foi usado esse recurso de 

pontuação? 

_________________________________________________________________________

______________________ 8- Como ficou solucionado o problema inicial? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 9- No texto, aparecem algumas expressões com 

sentidos novos, figurados. Qual o significado das expressões em destaque 

nos trechos abaixo? 
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a) ―O árbitro interrompeu a partida, contou os times e deu uma bronca no 

capitão que, por sua vez, passou a bola ao treinador....‖ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) ―...não tire nem o cinco nem o seis que dá bolo 

com o chefe de polícia‖. 

_________________________________________________________________________

______________________ 10- Redija um pequeno texto em que as expressões 

acima tenham significado diferente do apresentado na questão 9. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 11- Se você estivesse no 

lugar do árbitro ou do técnico, que atitude tomaria? Converse com os seus 

colegas e com seu Professor(a). 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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FIO MARAVILHA 

Levado por seu irmão Germano (ex-pontaesquerda do Flamengo, Milan-ITA e 

Palmeiras) ao Flamengo, João Batista Sales começou a carreira no clube da 

Gávea, aos 15 anos. O jogador não era um craque, tinha um futebol 

"folclórico" e "desengonçado", mas era muito querido pela torcida 

flamenguista. Ganhou o apelido de "Fio Maravilha", após marcar o gol da 

vitória (1 a 0) de uma partida da equipe carioca contra o Benfica, de 

Portugal. . 

http://www.flamengo.com.br/flapedia/Fio_Maravilha#Biografia 

 

Filho Maravilha Jorge Ben Jor E novamente ele chegou com inspiração Com 

muito amor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 

minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol 

 

Deu um toque driblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve 

humildade em gol Foi um gol de classe Onde ele mostrou sua malícia e sua 

raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera 

agradecida, se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E 

a galera agradecida, assim cantava: Fio maravilha nós gostamos de você 

Fio maravilha faz mais um pra gente vê 

http://letras.terra.com.br/jorge-ben-jor/709276/ 
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Tabelou, driblou dois zagueiros 

 

Pesquise o significado das palavras em destaque na letra da música de 

Jorge Ben Jor, escrevendo aqui o seu resultado. Seus colegas e seu 

professor vão ajudar. ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Já que o tema é futebol, vamos analisar o cartaz? 

MULTIRIO 

 

1- Qual é o título do cartaz? 

 

____________________________________ 

2- Quando acontecerá a Copa do Mundo? 

________________________________________________ 3- Que elemento gráfico 

do cartaz faz referência ao futebol? 

________________________________________________ 

Adaptado. http://www.copa2014.gov.br/ 

 

4- Algumas cidades brasileiras servirão de sede para o evento de futebol. 

O cartaz anuncia que cidade? 

________________________________________________ 5- Manaus, capital 

amazonense, receberá quatro jogos da Copa do Mundo da FIFA 2014. O estado 

do Amazonas possui muitas riquezas naturais. Que elemento gráfico, no 

cartaz, nos faz lembrar da natureza? Que efeito de sentido esse elemento 

traz ao cartaz? _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 6- Qual a finalidade 

desse cartaz? _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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www.portinari.org.br 

 

O quadro acima tem, como título, FUTEBOL. É de autoria de Candido 

Portinari. Portinari é conhecido no mundo inteiro. Sua obra é de grande 

importância para a cultura brasileira. Ele retratou nosso povo, abordando 

muitas de suas características e aspectos de sua formação. Observe o 

quadro atentamente. Em seguida, responda às perguntas da próxima página. 

MULTIRIO 
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1- No campo, há somente figuras humanas? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- O quadro retrata o espaço de um grande centro 

urbano ou de uma cidade do interior? Justifique. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- O que há em comum entre os textos O justo e 

Futebol já estudados? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 
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Você se lembra de que, em um texto narrativo, há elementos que compõem a 

história? Faça, aqui, um planejamento para um texto que narre a cena 

retratada no quadro de Portinari. 

 

• • • • 

 

Dê um nome aos meninos. Descreva o lugar em que os meninos estão. Conte o 

que está acontecendo. Dê um título ao texto. 
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_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________



________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________ 

 

MULTIRIO 

 

Vamos, agora, ler uma crônica que foi utilizada como apresentação do 

livro de crônicas A casa das palavras, de autoria de Marina Colasanti. Um 

texto a cavalo Observe como a autora mostra os temas tratados nas 

crônicas... Crônica, vamos dizer assim, é um texto a cavalo. Mantém um pé 

no estribo da literatura. E outro no do jornalismo. Bem estribada desse 

jeito, tem conseguido vencer belas provas mesmo correndo em pista pesada. 

Você sabe o que é pista pesada? É quando a pista de areia – ou seria 

saibro? – está molhada, tornando mais difícil e cansativa a corrida. Pois 

bem, a crônica corre em pista pesada porque lida ao mesmo tempo com as 

coisas mais ásperas, como economia e política, as mais dramáticas, como 

guerras, violência e tragédia, e as mais poéticas, como um momento de 

beleza ou uma reflexão sobre a vida. E o bom cronista é aquele que 

consegue o melhor equilíbrio entre esses elementos tão diferentes, 

entrelaçando-os e alternando-os com harmonia. Pode parecer que o cronista 

faz biscoitos, ou seja, coisinhas pequenas com algum açúcar por cima. Mas 

na verdade, a crônica é uma tessitura complexa. Pois o cronista sabe que 

não está escrevendo só naquele momento, naquele dia, para aquela rápida 

publicação no jornal ou revista, mas está falando para um leitor que, na 

maioria das vezes, voltará a ele, que o acompanhará, somando dentro de si 

as crônicas lidas e vivendo-as, no seu todo, como uma obra maior. O 

leitor tem expectativas em relação ao ―seu‖ cronista. Espera que diga 

aquilo que ele quer ouvir, e que, ao mesmo tempo, o surpreenda. Mas o 

cronista desconhece essas expectativas e, ao contrário do publicitário 

que trabalhava voltado para o perfil do cliente potencial, trabalha às 

cegas. Às cegas em relação ao leitor, bem entendido. Como preencher então 

as expectativas? Eu, pessoalmente, acho que a melhor maneira é não 

pensando nelas. O leitor escolhe o cronista porque gosta do seu jeito de 

pensar e de escrever, e o cronista justifica mais plenamente essa escolha 

continuando a ser quem ele é. Eu comecei a fazer crônicas quando muito 

jovem, logo no início da minha carreira de jornalista. Mudei bastante ao 

longo do percurso. Antes era movida à emoção, escrevia de um jato, 

qualquer assunto servia. Hoje sou mais reflexiva, afinei o olhar, 

preocupo-me muito com a qualidade das ideias. Mas aquela paixão que eu 

tinha no princípio continua igual. Hoje como ontem, toda vez que me sento 

para escrever uma crônica é com alegria. 

COLASANTI, Marina. A casa das palavras. São Paulo: Editora Ática, 2012. 
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Veja que interessante! A cronista fala da sua relação com o leitor. 
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1- Observe a linguagem do texto Crônica a cavalo. Foi utilizada a 

linguagem formal ou informal? 

_________________________________________________________________________



______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- Qual é o tema tratado na crônica? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- Quando a cronista começou a escrever esse 

gênero de texto? 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- Releia o trecho do texto: ―Pois bem, a crônica 

corre em pista pesada porque lida ao mesmo tempo com as coisas mais 

ásperas, como economia e política, as mais dramáticas, como guerras, 

violência e tragédia, e as mais poéticas, como um momento de beleza ou 

uma reflexão sobre a vida. E o bom cronista é aquele que consegue o 

melhor equilíbrio entre esses elementos tão diferentes, entrelaçando-os e 

alternando-os com harmonia.‖ Repare que, nesse trecho do texto, a 

cronista estabelece comparações entre os sentidos das palavras e aquilo a 

que se referem. Com base nessas comparações, complete o quadro abaixo. 
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―coisas mais ásperas‖ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

 

―coisas mais dramáticas‖ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

 

―coisas mais poéticas‖ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 
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5- Releia o 4.º e o 5.º parágrafos. ―Pode parecer que o cronista faz 

biscoitos, ou seja, coisinhas pequenas com algum açúcar por cima. Mas, na 

verdade, a crônica é uma tessitura complexa. Pois o cronista sabe que não 

está escrevendo só naquele momento, naquele dia, para aquela rápida 

publicação no jornal ou revista, mas está falando para um leitor que, na 

maioria das vezes, voltará a ele, que o acompanhará, somando dentro de si 

as crônicas lidas e vivendo-as, no seu todo, como uma obra maior.‖ Veja 

os significados que a palavra tessitura pode ter. tessitura tes.si.tu.ra 

sf (ital tessitura) 1 Mús Disposição das notas musicais para se 

acomodarem a certa voz ou a certo instrumento. 2 Conjunto das notas mais 

frequentes numa peça musical, constituindo a extensão média na qual está 

ela escrita. 3 Mús Conjunto dos sons que melhor convêm a uma voz: 

Tessitura aguda, tessitura grave. 4 Contextura, organização. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/ Língua Portuguesa – 7.º 

Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Na opinião da cronista, a crônica é uma tessitura complexa. Por quê? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 6- Sabemos que, quando nos comunicamos, 

escolhemos as palavras com a intenção de dizer o que pretendemos. Essas 

escolhas representam uma intenção, vejamos: ―Pode parecer que o cronista 

faz biscoitos, ou seja, coisinhas pequenas com algum açúcar por cima. 

Mas, na verdade, a crônica é uma tessitura complexa.‖ Por que será que a 

cronista escolheu usar o diminutivo na palavra em destaque? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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7- Observe o seguinte trecho do 6.º parágrafo: O leitor tem expectativas 

em relação ao ―seu‖ cronista. Qual o efeito de sentido produzido pelo uso 

das aspas no termo seu? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 8- O que há de diferente entre o trabalho do cronista 

e o do publicitário? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 9- Que expectativa tem o leitor em relação ao 

cronista? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 10- Releia o trecho: ―Antes era movida à emoção, 

escrevia de um jato, qualquer assunto servia.‖ Que sentido tem a 

expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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11- Observe o trecho: 

 

―Hoje como ontem, toda vez que me sento para escrever uma crônica é com 

alegria.‖ 

Hoje como ontem sento para escrever com alegria. 

 

Perceba que a ação de escrever está sendo realizada sob certas 

circunstâncias, em determinadas situações. Essas circunstâncias são 

marcadas por um tipo de palavra (ou expressão) chamada advérbio. Nesse 

contexto, numere a segunda coluna de acordo com a ideia expressa pela 

primeira: ( ) hoje (1) tempo ( ) ontem (2) modo, maneira ( ) com alegria 



12- Até agora, você leu duas crônicas neste caderno. Diga de que cronista 

você mais gostou. Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Agora, que você já sabe como é o trabalho do cronista, chegou a sua 

vez... 

 

―O menino escritor 

Fernando Sabino Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma 

história que havia lido, inventei para ela um final diferente, que me 

parecia muito melhor. Resolvi então escrever minhas próprias 

histórias...‖ Achou legal o início da crônica de Fernando Sabino? Que tal 

escrever suas próprias histórias em uma crônica? Preencha o quadro a 

seguir. O momento é de planejar. Se tiver dificuldades, peça ajuda ao seu 

Professor ou realize a atividade com um colega. 

 

Personagens: como eles são? Dê um nome a eles. Tempo: quando aconteceu o 

fato? Espaço: onde o fato ocorreu? Narrador: 1.ª ou 3.ª pessoa? 

 

Bom trabalho! Quem sabe, assim, nascerá um cronista de primeira!... 
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FATO PRINCIPAL 
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Vamos a um texto de Fernando Sabino. 

 

Com o mundo nas mãos 

Fernando Sabino 

 

CURIOSIDADE 

 

Fernando Sabino gostava tanto de ler que, certo dia, chegou da escola com 

um galo na testa. Lia andando pela rua e não viu o poste na calçada. 
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Bernardo tem 5 anos mas já sabe da existência do Japão. E aponta para o 

céu com o dedo:   É atrás daquele teto azul que fica o Japão? Tenho de 

explicar-lhe que aquilo é o céu, não é teto nenhum.   Mas então o céu não 

é o teto do mundo? pt.dreamstime.com   Não: o céu é o céu. O mundo não 

tem teto. O azul do céu é o próprio ar. O Japão fica é lá embaixo – e 

apontei para o chão:   O mundo é redondo feito uma bola. Lá para cima não 

tem mais nenhum país não, só o céu mesmo, mais nada. Ele fez uma carinha 

aborrecida, um gesto de desilusão:   Então este Brasil é mesmo o fim do 



mundo. Daqui pra lá não tem mais nada… Difícil de lhe explicar o que até 

mesmo a mim parece meio esquisito: o mundo ser redondo, o Japão estar lá 

embaixo, os japoneses de cabeça pra baixo, como é que não caem? Às vezes, 

andando na rua e olhando para cima, eu mesmo tenho medo de cair. Na 

primeira oportunidade compro e trago para casa um mapa-múndi: um desses 

globos terrestres modernos, aliás de fabricação japonesa, feitos de 

matéria plástica e que se enchem de ar, como os balões. O menino não lhe 

deu muita importância, quando apontei nele o Japão e a Inglaterra, o 

Brasil, os países todos. Limitou-se a fazê-lo girar doidamente, aos 

tapas, até que se desprendesse do suporte de metal. Logo se dispôs a sair 

jogando futebol com ele, não deixei. Consegui convencê-lo a ir destruir 

outro brinquedo, o secador de cabelo da mãe, por exemplo, que faz um 

ventinho engraçado – e assim que me vi só, tranquei-me no escritório para 

apreciar devidamente a minha nova aquisição. Com o mundo nas mãos, 

descobri coisas de espantar. Descobri que a Coreia é muito mais lá para 

cima do que eu imaginava - uma espécie de penduricalho da China - ali 

mesmo no costado do Japão. O que é que os Estados Unidos tinham de se 

meter ali, tão longe de casa? O Vietnã nem me fale: uma tripinha de terra 

ao longo do Laos e do Camboja. Aliás, a confusão de países por ali, eu 

vou te contar. Tem a Tailândia e tem Burma, dois países de pernas 

compridas, tem a Malásia, a Indonésia. A Tasmânia não tem. Pelo menos não 

encontrei. Continua sendo para mim apenas a terra daquele selo enorme que 

em menino era o melhor da minha coleção. Dou um piparote no mundo e ele 

gira diante de meus olhos, para que eu descubra o que é que mais que tem. 

Outra confusão é ali nas Arábias, onde o pau anda comendo: Síria, Líbano, 

Saudi-Arábia e Iêmen. Estou ficando bom em geografia. 
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Duvido que alguém me diga onde fica Andorra. A última pessoa a quem 

perguntei me disse que ficava nos limites de Aznavour. Pois fica é logo 

aqui, encravada entre a França e a Espanha, um paisinho de nada, vê quem 

pode. E fez aquele sucesso todo no Festival da Canção. Em compensação a 

Antártida é muito maior do que eu pensava, ocupa quase todo o Polo Sul. E 

é bem no centro dela que eu tenho de soprar para encher o mundo. De 

repente me vem uma ideia meio paranoide. De tanto apalpar o globo de 

plástico, ele acabou meio murcho, acho que o ar está se escapando. E 

quando me disponho a enchê-lo de novo, imagino que eu seja um ser imenso 

solto no espaço, botando a boca no mundo para enchê-lo com meu sopro. O 

nosso planeta é mesmo uma bolinha perdida no cosmo, e do tamanho desta 

que tenho nas mãos é que os astronautas devem tê-lo visto da lua: uma 

linda esfera de manchas coloridas, com seus oceanos cheios de peixes e 

singrados por navios, as cidades agarradas aos continentes, ruas cheias 

de automóveis, casas cheias de gente, o ar riscado de aviões, de 

gaivotas, e de urubus… Tudo isso pequenino, insignificante, microscópico, 

os homens se explorando mutuamente, se maltratando, se assassinando para 

colher um segundo de satisfação ao longo de séculos de História, não mais 

que alguns minutos em face da eternidade. Que aventura mais temerária, a 

de Deus, escolhendo caprichosamente este lindo e insignificante 

planetinha para lhe enviar através dos espaços o seu Filho feito homem, 

com a missão de redimir a nossa pobre humanidade. Faço votos que tenha 

valido a pena e que um dia ela se veja redimida. Até lá, este mundo não 

passará mesmo de uma bola, como esta que meu filho Bernardo, irrompendo 

alegremente no escritório, me arrebata das mãos e sai chutando pela casa. 
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(Adaptado) ANDRADE, Carlos Drummond de [et.al.].Para gostar de ler : 

Crônicas 4, São Paulo: Ática 2001. 

 

MULTIRIO 

 

A crônica é quase sempre um texto de extensão curta, com poucos 

personagens. Está sempre ligada à vida cotidiana. Usa o fato como meio ou 

pretexto para o autor exercer seu estilo e criatividade. Diz coisas 

sérias por meio de uma aparente conversa fiada. Às vezes, apresenta 

brevidade nas ações e no tempo. 

 

pt.dreamstime.com 
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1- Em: ―… Bernardo tem cinco anos, mas já sabe da existência do Japão.‖ a 

palavra mas liga duas ideias opostas. Quais são elas? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

2- Substitua a palavra mas no trecho acima, por outra, sem mudar o 

sentido. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- Por que o homem comprou o globo terrestre? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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4- Quem está narrando a sequência de acontecimentos? Justifique sua 

resposta com um trecho do texto 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

5- O menino mostrou interesse pelo globo terrestre que o pai havia 

comprado? Como ele tratou o novo objeto? 



_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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6- O pai afirma: ―[...]– e assim que me vi só, tranquei-me no escritório 

para apreciar devidamente a minha nova aquisição.‖ Qual o sentido da 

expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 7- Substitua a expressão assim que no trecho acima, 

por outra, sem mudar o sentido. 

_________________________________________________________________________

__________________ 8- Transcreva um trecho em que o narrador se utiliza 

da linguagem figurada, conotativa. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 9- Observe a expressão ―De tanto apalpar o globo de 

plástico, ele acabou meio murcho. O pronome negritado substitui que 

palavra? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 10- ‖O nosso planeta é mesmo uma bolinha perdida no 

cosmos, e do tamanho desta que tenho nas mãos é que os astronautas devem 

tê-lo visto da lua: uma linda esfera de manchas coloridas, com seus 

oceanos cheios de peixes e singrados por navios,...‖ A expressão 

destacada no trecho indica a forma pela qual o planeta Terra foi 

observado, ou seja, visto de longe. O que você observa, no seu dia a dia, 

no nosso planeta? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

―Até lá, este mundo não passará mesmo de uma bola, como esta que meu 

filho Bernardo, irrompendo alegremente no escritório, me arrebata das 

mãos e sai chutando pela casa.‖ Relendo a última frase da crônica de 

Fernando Sabino, percebe-se uma preocupação do cronista com as nossas 

atitudes em relação ao planeta TERRA. Aproveite o final do texto de 

Fernando Sabino e escreva UMA NOTÍCIA a respeito de uma de suas 

preocupações, como jovem, em relação ao planeta Terra. Convide um colega 

para auxiliá-lo na realização dessa atividade. Peça também ajuda a seu 

Professor. Capriche! Faça rascunho! Lembre-se de que a notícia que você 

escolher deve ser escrita em linguagem objetiva. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Você mora em que continente? Em que país? E sua cidade, fica onde? O 

mundo é uma bola mesmo... Leia essa letra de canção! Ora Bolas Palavra 

Cantada Oi, oi, oi... Olha aquela bola A bola pula bem no pé No pé do 

menino Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho... Onde ele mora? 

Mora lá naquela casa... Onde está a casa? A casa tá na rua... Onde está a 

rua? Tá dentro da cidade... Onde está a cidade? Do lado da floresta... 

Onde é a floresta? A floresta é no Brasil... Onde está o Brasil? Tá na 

América do Sul, No continente americano, Cercado de oceano E das terras 

mais distantes De todo o planeta E como é o planeta? O planeta é uma bola 

Que rebola lá no céu Oi, oi, oi... Olha aquela bola... A bola pula bem no 

pé No pé do menino... 

 

1- O título da letra de canção é uma expressão muito comum. Ela 

caracteriza a linguagem formal ou informal? 

______________________________________________ 2- De acordo com o eu 

lírico, quem é o menino? ______________________________________________ 

3- O texto segue com uma sequência de perguntas. Perceba que elas são 

apresentadas numa gradação, ou seja, do menor para o maior, da casa ao 

planeta. Preencha o quadro com os versos que iniciam a pergunta sobre: 

 

a casa a rua a cidade a floresta o Brasil o planeta 

 

―Onde está a casa?‖ 

 

http://letras.mus.br/palavra-cantada/286862/ 
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3- Retire do texto 2 exemplos de uso informal da língua. 

_________________________________________________________________________

__________________ 4- Segundo o eu lírico, como é o planeta? 

_________________________________________________________________________

__________________ 5- Agora você deverá preencher o quadro abaixo com as 

informações sobre você. Onde está localizada: 

 

a sua casa? a sua cidade? o seu estado? o seu continente? o seu planeta? 
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6- Escreva uma lista de melhorias para: 

 

o bairro onde mora a cidade onde vive nosso planeta 
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Você lerá agora mais uma crônica, agora, de autoria de Rubem Braga, um 

excelente cronista do século XX. 

 

Homem no mar 

Rubem Braga 

 

De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na 

praia, que resplende ao sol. O vento é nordeste, e vai tangendo, aqui e 

ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos 

e morrem, como bichos alegres e humildes; perto da terra a onda é verde. 

Mas percebo um movimento em um ponto do mar; é um homem nadando. Ele nada 

a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes; nada a 

favor das águas e do vento, e as pequenas espumas que nascem e somem 

parecem ir mais depressa do que ele. Justo: espumas são leves, não são 

feitas de nada, toda sua substância é água e vento e luz, e o homem tem 

sua carne, seus ossos, seu coração, todo seu corpo a transportar na água. 

Ele usa os músculos com uma calma energia; avança. Certamente não 

suspeita de que um desconhecido o vê e o admira porque ele está nadando 

na praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse 

homem uma nobreza calma, sinto-me solidário com ele, acompanho o seu 

esforço solitário como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Já 

nadou em minha presença uns trezentos metros; antes, não sei; duas vezes 

o perdi de vista, quando ele passou atrás das árvores, mas esperei com 

toda confiança que reaparecesse sua cabeça, e o movimento alternado de 

seus braços. Mais uns cinquenta metros, e o perderei de vista, pois um 

telhado o esconderá. Que ele nade bem esses cinquenta ou sessenta metros; 

isto me parece importante; é preciso que conserve a mesma batida de sua 

braçada, e que eu o veja desaparecer assim como o vi aparecer, no mesmo 

rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno. Será perfeito; a imagem desse 

homem me faz bem. É apenas a imagem de um homem, e eu não poderia saber 

sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com 

ele, e espero que ele esteja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho, e 

então eu poderei sair da varanda tranquilo, pensando — "vi um homem 

sozinho, nadando no mar; quando o vi ele já estava nadando; acompanhei-o 

com atenção durante todo o tempo, e testemunho que ele nadou sempre com 

firmeza e correção; esperei que ele atingisse um telhado vermelho, e ele 

o atingiu―. Agora não sou mais responsável por ele; cumpri o meu dever, e 

ele cumpriu o seu. Admiro-o. Não consigo saber em que reside, para mim, a 

grandeza de sua tarefa; ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de 

alguém, nem construindo algo de útil; mas certamente fazia uma coisa 

bela, e a fazia de um modo puro e viril. Não desço para ir esperá-lo na 

praia e lhe apertar a mão; mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e 

minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a 

esse correto irmão. 

SANTOS, Joaquim Ferreira dos, organização e introdução. As cem melhores 

crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 
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Observe o quadro abaixo. 

 



ESTRUTURA DA CRÔNICA Apresentação Complicação ou desenvolvimento Clímax 

Desfecho 
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Apresentação da história. Início. Situação inicial. Desenrolar dos 

acontecimentos, ações dos personagens, conflito entre os personagens. 

Parte emocionante da história. Momento de maior tensão. Conclusão. Final 

da história. 

 

1- Que fato dá origem à sequência dos acontecimentos da crônica? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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2- ―De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há 

ninguém na praia, que resplende ao sol.‖ Observe que o narrador se 

apresenta na primeira pessoa, mas não é o centro da narrativa. Qual seria 

sua função na crônica? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

3- A crônica O homem no mar é um texto cuja percepção visual é bastante 

explorada. Transcreva do texto um trecho que comprove a afirmação. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4- No trecho do texto ―... sinto-me solidário com ele‖, qual o sentido da 

expressão destacada? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6- Que significado tem a expressão ―...ele não estava fazendo nenhum 

gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil; mas certamente 

fazia uma coisa bela...‖? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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5- Que ideia estabelece a expressão destacada no trecho ―... mas dou meu 

silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, ...‖ 

? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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MULTIRIO 

 

Agora, vamos conhecer uma letra de canção de um dos grandes compositores 

de nossa música: Dorival Caymmi. 

 

1- De acordo com o eu lírico, ―o pescador tem dois amor‖. Que amores são 

esses? ____________________________________________ 

 

O bem do mar O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O 

bem de terra é aquela que fica Na beira da praia quando a gente sai O bem 

de terra é aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai O 

bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente Pra gente pescar 

 

2- O verso ―o pescador tem dois amor‖ revela o uso da linguagem formal ou 

informal? Justifique. _______________________________________________ 

_______________________________________________ 3- A palavra bem assume, 

na letra da canção, um sentido que não é o contrário de mal. Que sentido 

é esse? _______________________________________________ 4- Pode-se dizer 

que o ―bem de terra‖ é uma mulher. Que palavra comprova essa afirmação? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 5- Nos versos: ―O bem de 

terra é aquela que chora / Mas faz que não chora quando a gente sai‖ há 

uma informação de que a mulher chora. Por que ela chora quando o pescador 

sai? _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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http://letras.mus.br/dorival-caymmi/688628/ 
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6- O mar aqui aparece personificado, ou seja, como se fosse pessoa. A 

isso damos o nome de personificação (ou prosopopeia). Retire do texto um 

verso que comprove essa ideia. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

7- Após a leitura, pode-se perceber que o eu lírico é o pescador. Que 

expressão do texto comprova isso? 

_________________________________________________________________________

____________________ 8- Quem é o bem do mar? 

_________________________________________________________________________

____________________ 9- Observe : 

 

―Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica...‖ 

Vamos pensar sobre o valor das expressões em destaque. Um bem na terra é 

a mesma coisa que um bem de terra? a) Qual das duas expressões indica 

lugar? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ b) A palavra origem pode significar procedência, 

fonte, proveniência, de onde vem algo ou alguém. No trecho em destaque, 

qual das duas expressões sublinhadas indica origem? 

 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

10- Quando escolhemos uma palavra ou expressão, temos uma intenção 

comunicativa, ou seja, queremos comunicar algo; o uso de uma palavra ou 

expressão provoca um sentido (significação) no contexto em que está. 

Explique o efeito de sentido causado com a repetição da palavra mar no 

trecho ―O bem do mar é o mar, é o mar ...‖. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Quem sabe um mergulho para conhecer o humor? Vamos ler uma tirinha! 

MULTIRIO 



 

Tem humor aquele que possui a capacidade de compreender, apreciar ou 

expressar algo cômico, engraçado ou divertido. O humor surge de várias 

formas. Por isso, ele pode estar nos detalhes, nas diferentes maneiras de 

ver as coisas e viver... O que pode ser considerado cômico? Veja o 

significado da palavra cômico: cômico cô.mi.co adj (gr komikós) 1 

Relativo à comédia. 2 Burlesco, ridículo. 3 Diz-se de quem provoca riso 

espontâneo ou intencionalmente pela espirituosidade, humor ou atos 

burlescos. sm 1 Ator de comédias. 2 Qualquer ator. www.michaellis.com.br 

Leia a tirinha com atenção. Observe os detalhes. 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

29 

 

http://www.ottoeheitor.com/t24.html 

 

Veja que há, logo no primeiro quadrinho, um elemento verbal que provoca 

riso. 1- Que elemento verbal nos primeiro e segundo quadrinhos causa 

estranheza? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 2- Reescreva os balões em branco com as 

palavras em sua forma ―correta‖: 

 

Percebeu que a graça estava no fato de os meninos falarem com o som das 

palavras alterado? Vamos adiante em nossa observação. Agora, leia e 

responda: a) Para mergulhar, os meninos usaram equipamentos especiais... 

Por isso, onde esperávamos que fossem mergulhar? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 3- Que elemento não verbal causa humor no 

último quadrinho? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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Você gosta de histórias engraçadas? Então... aproveite! 

MULTIRIO 

 

A cadeira do dentista 

Carlos Eduardo Novaes 

 

31 

 

Fazia dois anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Não que meus 

dentes estivessem por todo esse tempo sem reclamar um tratamento. Cheguei 

a marcar várias consultas, mas começava a suar frio folheando velhas 



revistas na antessala e me escafedia antes de ser atendido. Na única 

ocasião em que botei o pé no gabinete do odontólogo – tem uns seis meses 

–, quando ele me informou o preço do serviço, a dor transferiu-se do 

dente para o bolso. – Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em 

rubis e esmeraldas – esclareci – só preciso tratar o canal. – É esse o 

preço de um tratamento de canal! – Tem certeza? O senhor não estará 

confundindo o meu canal com o do Panamá? Adiei o tratamento. Tenho pavor 

de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a Odontologia 

permanece uma atividade medieval. Para mim não faz diferença um "pau-de-

arara" ou uma cadeira de dentista: é tudo instrumento de tortura. Desta 

vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham 

se transformado em meros figurantes dentro da boca. Ao estourar o pré-

molar do lado direito, fiquei restrito à linha de frente para mastigar 

maminhas e picanhas. Experiência que poderia ter dado certo, caso tivesse 

algum jeito para esquilo. A enfermeira convocou-me na sala de espera. 

Acompanhei-a, após o sinal-da-cruz, e entramos os dois no gabinete do 

dentista, que, como personagem principal, só aparece depois do circo 

armado. – Sente-se – disse ela, apontando para a cadeira. – Sente-se a 

senhora – respondi com educada reverência – ainda sou do tempo em que os 

cavalheiros ofereciam seus lugares às damas. Minhas pernas tremiam. Ela 

tornou a apontar para a cadeira. – O senhor é o paciente! – Eu?? A 

senhora não quer aproveitar? Fazer uma obturaçãozinha, limpeza de 

tártaro? Fique à vontade. Sou muito paciente. Posso esperar aqui no 

banquinho. O dentista surgiu com aquele ar triunfal de quem jamais teve 

cárie. Ah! Como adoraria vê-lo sentado na própria cadeira extraindo um 

siso incluso! Mal me acomodei e ele já estava curvado sobre a cadeira, 

empunhando dois miseráveis ferrinhos, louco para entrar em ação. Nem uma 

palavra de estímulo ou reconforto. Foi logo ordenando: – Abra a boca. 

Tentei, mas a boca não obedeceu aos meus comandos. – Não vai doer nada! 
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– Todos dizem a mesma coisa – reagi. Não acredito mais em vocês! – Abra a 

boca! – insistiu ele. Abri a boca. Numa cadeira de dentista sinto-me tão 

frágil quanto um recruta diante do sargento do batalhão. Ele enfiou um 

monte de coisas na minha boca e tocou o dente com um gancho. – Tá doendo? 

– Urgh argh hogli hugli. Os dentistas são tipos curiosos. Enchem a boca 

da gente de algodão, plástico, secadores, ferros e depois desandam a 

fazer perguntas. Não sou daqueles que conseguem responder apenas movendo 

a cabeça. Para mim, a dor tem nuances, gradações que vão além dos limites 

de um sim-não. – A anestesia vai impedir a dor – disse ele, armado com 

uma seringa. – E eu vou impedir a anestesia – respondi duro, segurando 

firme no seu pulso. Ele fez pressão para alcançar minha pobre gengiva. 

Permaneci segurando seu pulso. Ele apoiou o joelho no meu baixo ventre. 

Continuei resistindo, em posição defensiva. Ele subiu em cima de mim. 

Miserável! Gemi quase sem forças. Ele afastou a mão que agarrava seu 

pulso e desceu com a seringa. Lembrei-me de Indiana Jones e, num gesto 

rápido, desviei a cabeça. A agulha penetrou a poltrona. Peguei o 

esguichador de água e lancei-lhe um jato no rosto. Ele voltou com a 

seringa. – Não pense que o senhor vai me anestesiar como anestesia 

qualquer um – disse, dando-lhe um tapa na mão. A seringa voou longe e 

escorregou pelo assoalho. Corremos os dois pra alcançá-la, caímos no 

chão, embolados, esticando os braços para ver quem pegava a seringa. 

Tapei-lhe o rosto com meu babador e cheguei antes. A situação se 



invertera: eu estava por cima. – Agora sou eu quem dá as ordens – 

vociferei, rangendo os dentes. – Abra a boca! – Mas... não há nada de 

errado com meus dentes. – A mim você não engana. Todo mundo tem problemas 

dentários. Por que só você iria ficar de fora? Vamos, abra essa boca! – 

Não, não, não. Por favor – implorou. Morro de medo de anestesia. Era o 

que eu suspeitava. É fácil ser corajoso com a boca dos outros. Quero ver 

continuar dentista é na hora de abrir a própria boca. Levantei-me, joguei 

a seringa para o lado e disse-lhe, cheio de desprezo: – Você não passa de 

um paciente! 

NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas. 8.ed.São 

Paulo: Ática, 2002. 

 

MULTIRIO 

 

Gostou da história? Então... prepare-se! Vem aí mais um 

divertimento!!!!!!!!! 
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1- Que fato dá origem à sequência de ações da história? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- A crônica A cadeira do dentista é um texto curto 

e os fatos se sucedem rapidamente. Transcreva do texto uma sequência de 

ações. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- O texto apresenta um sentimento comum a muitas 

pessoas em relação à ida ao dentista. Que sentimento seria esse? 

skoob.com.br 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4- Quantos personagens aparecem no texto? Quem são eles? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5- O texto provoca humor ou procura fazer uma reflexão sobre a ida ao 

dentista? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6- ―– Eu?? A senhora não quer aproveitar? Fazer uma obturaçãozinha, 

limpeza de tártaro?‖ Qual seria o motivo que leva o paciente a estar 

aparentemente tão gentil com a enfermeira? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7- Que efeito de sentido tem a expressão ―a dor transferiu-se do dente 

para o bolso‖? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Com uma linguagem coloquial, clara e objetiva, Carlos Eduardo Novaes 

escreve crônicas a respeito de temas simples e corriqueiros, mas com 

muito humor, tornando suas crônicas muito divertidas. 
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Veja mais uma crônica de humor! Clique no endereço 
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http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id=1

13200&tipo=2&pgant=v 

 

8- Que efeito de sentido tem a expressão ―Urgh argh hogli hugli.‖? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 9- Que passagem expressa a ironia no final da 

crônica? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

10- Substitua as expressões em negrito por outras mais formais. 

 

―Na única ocasião em que gabinete do odontólogo...‖ 

 

botei o pé no 

 

―...só aparece depois do circo armado.‖ ―Por que só você iria ficar de 

fora?‖ 
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Palavras textos. 

 

ou expressões destacadas dos 

 

Sentido das expressões ou palavras do texto. 
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Pare tudo!!! Antes de ler o texto, observe sua forma, do início ao fim. 

Por que será que ele está escrito assim? 

MULTIRIO 

 

Minha nova namorada 

Fernando Sabino 

 



Tenho a informar que arquivarei, a partir de hoje, espero que para todo o 

sempre, esta máquina de escrever na qual venho juntando palavras como 

Deus é servido, desde que me entendo por gente. Não a mesma, 

evidentemente. Ao longo de todos estes anos, da velha Remington Rand no 

escritório de meu pai, passei pela Underwood, a Olympia, a Hermes Baby, a 

Hermes 3.000, a Smith Corona, a Olivetti, a IBM de bolinha, algumas de 

mesa, outras portáteis ou semiportáteis. Todas mecânicas, com exceção 

desta última, que é elétrica. Pois agora aqui estou, pronto a me passar 

para algo mais sério, iniciar uma nova aventura amorosa. Sim, 
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porque segundo me ensinou minha filha, que entende de ambos os assuntos, 

os computadores e as mulheres têm uma lógica que lhes é própria e que 

devemos respeitar. [...] Assim como para o homem tudo se ilumina na 

presença da mulher amada, para o escritor este invento é uma forma 

igualmente luminosa de realizar a sua paixão pela palavra escrita. Não é 

uma simples máquina de escrever, que funciona como intermediária entre o 

escritor e a escrita, às vezes se tornando um obstáculo para a criação 

literária. Ao contrário, o computador estabelece uma surpreendente 

intimidade com o texto no momento mesmo de sua elaboração. Permite 

emendas, acréscimos, supressões, transposições de frases e parágrafos com 

uma velocidade milagrosa. Deve ter alguém lá dentro comandando tudo, 

provavelmente uma mulher, uma japonesinha, na certa. Ela dá instruções, 

chama nossa atenção se esquecemos de ligar a impressora, conversa com a 

gente: "Operação incorreta. Tente de novo". E quando dá certo: "Operação 

executada com êxito". Só falta acrescentar: 
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"Meus parabéns. Eu te amo!" 

 

Escrever, que durante tantos anos constituiu um tormento para mim, 

passará a ser um caso de amor. Nunca mais olharei sequer para a máquina 

de escrever. [...] Imagino só a felicidade de Tolstoi, se pudesse ter 

escrito todo o Guerra e Paz com a mesma facilidade com que passei a 

escrever esta crônica no computador. Pois então lá vai: O melhor de um 

computador está nisso: poder 

 

torocar uma palavra a vo tade, mudar de ideia sem mudar o papel Sem usar 

o papel. Uma das vantagens do computador é poder corrigir tuDO o fimmmm. 

Nã precisa decaneta Máquina de escrever e canheta já eram. Num com puta 

dor o sonho de um escritor se realiza: o da perfeição absoluta de uma 

semntença, graças à facilidade em, mudar palavras, cortar, acrescen tar. 

O sonho do escritor e de toda a humanidade O SONHO DA HUMANIDADE DE 

ATINGIR A PERFEIÇÃO atingir a perfeição A perfeição que a humanidade 

sonha em atingir Sonha atingir Que o homem sonha alcançar conseguir 

realizar Muita gentye fica admirada ao percebner a facilidade com que 

Muita gente se admira com a facilidade Muitos leitores se admirão com a 

aparente facilidade com que escreverei fraes quae perfeitas escrevo 

sentenças textos quase perfeitos depois que abandonei troquei a máquina 

de escrever esta sim uma engenhoca de tração animal por esta fabulosa 

invençção esta prodigiosa admirável estupenda assombrosa espantosa 

m,iraculosa, extraordinária maravilhosa até parece que os sinônimos 

fabulosa ocorrem com mais facilidade sem precisar consultar dicionários d 



sinônimos, Desde que é mais fácil revisar e editar um texto computado? 

Computorizado computadorizado do que escrito a mÁQUINA OU A MÂO. 
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torna muito extremamente difícil impossível parar de 

revisaeeditarosuficiente para resultar çuma frase legível quanto mais uma 

crônica sobre a nova namoraddaPOISStãa pois então vai assim 

meso!!!#@@@***boa x.sorte procês... 

SABINO, Fernando. No Fim dá Certo. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998. 

p.106. 

 

1- No trecho ―Tenho a informar que arquivarei, a partir de hoje, espero 

que para todo o sempre...‖, que sentido tem a expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- A que palavra se refere o termo sublinhado em: 

―Não a mesma, evidentemente‖? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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3- Observe no 2.º parágrafo uma sequência de palavras escritas com letra 

inicial maiúscula. Por que estão escritas assim? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4- Retire do 3.º parágrafo o trecho que expressa 

uma opinião. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

renatolellis.net 
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renatolellis.net 

 

5- Retire do 4.º parágrafo um trecho em que o narrador enumera as 

vantagens de se utilizar um computador. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 6- No trecho ―Nunca mais olharei sequer para a 

máquina de escrever‖, que ideia de circunstância a palavra em destaque 

expressa e o que ela reforça? 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 7- Há, nessa crônica, uma nítida divisão em dois 

momentos. Na 1.ª parte, o narrador escreve com a preocupação de evitar 

erros. Que característica pode ser observada na 2.ª parte do texto? Que 

recurso foi usado para marcar essa diferença? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 8- Você vai assumir a função do narrador-

personagem na 2.ª parte do texto. Reescreva essa parte, de acordo com a 

norma padrão, considerando o uso adequado dos sinais de pontuação. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Vamos, agora, à leitura de trechos de uma crônica de humor escrita no 

século XIX por Machado de Assis. Perceba a linguagem, o olhar para o 

cotidiano e a forma como foi escrita. Regras para uso dos que frequentam 

bonds 

MULTIRIO 

 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Você sabe o que significa Art.? Significa artigo. O texto de lei se 

organiza em artigos. 

 

OCORREU-ME compor umas certas regras para uso dos que frequentam bonds. O 

desenvolvimento que tem sido entre nós esse meio de locomoção, 

essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro 

capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos 

do meu trabalho; basta saber que tem nada menos de setenta artigos. [...] 

 

A palavra bonds é de origem inglesa e significa bonde. 

 

Art. III - Da leitura dos jornais Cada vez que um passageiro abrir a 

folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos 

vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no 

passageiro da frente.[...] 1- Que palavra desse artigo substitui a 

palavra jornal? 

______________________________________________________________________ 2- 

No trecho ―... terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos...‖ a 

palavra em destaque significa narina, cada uma das aberturas exteriores 

do nariz. Que efeito de sentido causou a escolha dessa palavra ao invés 

de dizer apenas nariz? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

A palavra também tem, aqui, o valor de e. 

 

museudantu.org.br 

 

O bonde era um meio de transporte utilizado nas cidades. 
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MULTIRIO 

 

Você sabe o que significa quebra-queixos? Aqui, no texto de Machado de 

Assis, essa palavra não se refere ao doce de coco e, sim, a charutos ou 

cigarros. Vamos a mais regras de bom comportamento nos bondes. 

 

Art. IV - Dos quebra-queixos É permitido o uso dos quebra-queixos em duas 

circunstâncias: a primeira quando não for ninguém no bond, e a segunda ao 

descer.[...] 3- Afinal de contas, é permitido o uso de charutos ou 

cigarros no interior do bonde? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ Art. VII - Das conversas Quando duas pessoas, 



sentadas a distância, quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão 

cuidado de não gastar mais de quinze ou vinte palavras, e, em todo caso, 

sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. [...] 4- De 

acordo com a regra VII, quantas palavras serão permitidas em voz alta? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5- Que outro cuidado terão que ter as pessoas que 

quiserem falar em voz alta? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 6- No trecho ―...principalmente se houver 

senhoras‖, percebe-se que há referência a um comportamento esperado das 

pessoas. Que comportamento é esse? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Art. VIII - Das pessoas com morrinha As pessoas que tiverem morrinha, 

podem participar dos bonds indiretamente: ficando na calçada, e vendo-os 

passar de um lado para outro. Será melhor que morem em rua por onde eles 

passem, porque então podem vê-los mesmo da janela. 7- A palavra morrinha 

significa mau-cheiro. Nesse artigo, há uma clara intenção de provocar o 

humor. O que faz o artigo parecer engraçado com relação às pessoas com 

mau cheiro? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ Art. IX - Da passagem às senhoras Quando alguma 

senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem, 

não só porque é incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, 

como porque é uma grande má-criação. 8- Que função têm as expressões em 

destaque? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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Art. X - Do pagamento Quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido, 

e, ao vir o condutor receber as passagens, notar que o conhecido procura 

o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente pagar 

por ele: é evidente que, se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro 

mais depressa. 

ASSIS, Machado de, 1839-1908. Obra Completa. Organização de Aluízio Leite 

Neto et alii. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. v. 4. p. 478-480. 

 

10- O que significa a expressão em destaque no trecho ―Quando o 

passageiro estiver ao pé de um conhecido...‖ ? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

Agora chegou a sua vez. Crie 10 artigos de bom comportamento para as 

pessoas que frequentam ônibus, metrô... transportes coletivos nos dias 

atuais. Junte-se a um colega e escreva, pensando no seu dia a dia. 

Divirta-se! Dê um título ao texto. 

MULTIRIO 

 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 



_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Você usa transporte coletivo? Vamos ler uma reportagem sobre transporte 

urbano no Mato Grosso do Sul. 

 

MULTIRIO 

 

Lentidão e falta de conforto afastam passageiros do transporte público 

Tema foi escolhido pelo internauta na enquete da semana do Bom Dia MS. 

Reportagem discute vantagens e desvantagens do sistema de transporte. 

 

Por que as pessoas estão deixando de usar o transporte público? Vantagens 

e desvantagens dessa opção de transporte foi o tema escolhido pelo 

internauta na enquete da semana do Bom Dia MS.[...] Por dia, cerca de 100 

mil pessoas utilizam o transporte coletivo em Campo Grande. São quase 600 

ônibus circulando pelos bairros e pelo centro da cidade. Para alguns 

usuários, o sistema tem algumas vantagens. Mas entre motoristas, é 

difícil encontrar alguém que aceite deixar o carro em casa e andar de 

ônibus. Diariamente os ônibus percorrem mais de 100 mil km pelas ruas e 

avenidas da capital. A média é de 250 mil viagens todos os dias. Para o 

presidente da associação que representa os usuários, o sistema perde 

espaço na preferência dos passageiros por conta da falta de agilidade e 

planejamento. Na avaliação de especialistas, a estrutura do transporte 

coletivo em Campo Grande é satisfatória, mas precisa melhorar. Prova 

disso é que, em menos de uma década, a frota de veículos particulares da 

capital quase dobrou. Já as linhas de ônibus não cresceram na mesma 

proporção. De acordo com dados do Instituto Municipal de Planejamento 

Urbano, em 2003 havia 220 mil veículos particulares. Em 2011, subiu para 

420 mil. No mesmo período, as linhas do transporte coletivo passaram de 

150 para 174. A Associação das Empresas de Transporte Público de Campo 

Grande (Assetur) reconhece que existem problemas, mas também benefícios 

no sistema. Segundo a entidade, desde junho do ano passado não foi 

registrado mais nenhum assalto dentro dos ônibus, devido à substituição 

do dinheiro pelo cartão magnético para o pagamento de passagens. Com a 

implantação de estações, o tempo de embarque caiu de 7 minutos para menos 

de 1 minuto. A integração é apontada como outra vantagem, já que permite 

o deslocamento do usuário sem ter de pagar duas passagens. Além disso, 

estudantes contam com gratuidade no transporte coletivo. 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/05/lentidao-e-falta-

de-conforto-afastam-passageiros-do-transporte-publico.html 
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1- Quantas pessoas usam o transporte coletivo na capital matogrossense, 

aproximadamente? 



_________________________________________________________________________

__________________ 2- Destaque no 3.º parágrafo o trecho que expressa uma 

opinião. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 3- A expressão ―no mesmo período‖ refere-se a que 

termo já dito anteriormente? 

_________________________________________________________________________

__________________ 4- Qual é a causa de os usuários do sistema de 

transporte coletivo de Campo Grande não estarem satisfeitos com o sistema 

de ônibus? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 5- Qual a consequência da implantação de estações no 

sistema de transporte de Campo Grande? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 6- Perceba que o título do texto faz referência a 

tempo. Que palavra comprova isso? 

_________________________________________________________________________

__________________ 7- Que outras palavras e expressões são usadas para 

indicar tempo no texto? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Agora, veja que há outras formas de registrar o cotidiano. Você gosta de 

fotografia? 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

MULTIRIO 

 

A fotografia é também uma arte. Ela reproduz uma imagem. É um registro 

feito sob o olhar do fotógrafo. Vamos a mais uma leitura que o levará à 

produção de uma crônica. 
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A imagem ao lado é um registro de uma cena do cotidiano. Aproveite-a para 

criar uma crônica. Observe seus detalhes. Convide um colega para realizar 

com você a atividade proposta. Seu Professor, como sempre, vai auxiliá-

lo. Lembre-se do título!!! _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Multirio 

 

No caderno anterior, você estudou o gênero textual crônicas. Vamos, 

então, ler uma crônica literária e relembrar o que a faz ser classificada 

dessa forma. 

 

A arte de ser feliz 

 

Ser feliz é uma arte? 

 

Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do 

chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um 

pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do 

ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa 

ilusão maravilhosa, e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em 

que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco. Um 

barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? quem as 

comprava? em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, 
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na sua breve existência? e que mãos as tinham criado? e que pessoas iam 

sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém minha 

alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se 

abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa 

redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo o dia 

sentada uma mulher, cercada de crianças. E contava histórias. Eu não a 

podia ouvir, da altura da janela; e mesmo que a ouvisse, não a 

entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as 

crianças tinham tal expressão no rosto, e às vezes faziam com as mãos 

arabescos tão compreensíveis, que eu participava do auditório, imaginava 

os assuntos e suas peripécias e me sentia completamente feliz. 
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Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que 

parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. 

Era numa época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia 

morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em 

silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não 

era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não 

morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de 

água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente 

feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras 

vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola. 

Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando 

com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho 

do ar. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me 

sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades 

certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não 

existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso 

aprender a olhar, para poder vê-las assim. 

MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro, Editora Record. 
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Observe que o narrador fica feliz com as situações e paisagens 

cotidianas. 

 

Glossário: aspersão – ato ou efeito de aspergir, borrifar ou respingar. 

 

A crônica literária traz, como traço marcante, o olhar para o cotidiano, 

traduzido em linguagem poética. A vivência da cronista e suas observações 

sobre a vida aparecem no trabalho com as palavras, usadas de forma 

artística, intensificando emoções. 
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ESTUDO DO TEXTO 

1- No decorrer da crônica, percebe-se que o narrador apresenta os fatos, 

aqueles colhidos pelo olhar, em dois momentos distintos: passado e 

presente. Volte ao texto e sublinhe, com um traço, o momento que marca o 

passado e, com dois traços, o momento que marca o presente. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 2- Há, em toda a crônica, um sentimento que 

permanece na percepção do narrador. Que sentimento é esse? Justifique sua 

resposta com um trecho do texto. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ Vamos agora pensar um pouco sobre a pontuação. A 

pontuação de um texto nos dá uma orientação da leitura que devemos fazer 

dele. Quem escreve, escolhe, segundo as regras de pontuação, o que quer 

dizer, ou seja, a pontuação pode trazer um significado, pode causar um 

efeito de sentido. 3- Observe a pontuação e responda: 
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Multirio 

 

Veja que o início do trecho é marcado por frases curtas. 

 

―Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal 

oscilava um barco. Um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas 

flores? quem as comprava? em que jarra, em que sala, diante de quem 

brilhariam, na sua breve existência? e que mãos as tinham criado? e que 

pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, 

porém minha alma ficava completamente feliz.‖ 

 

Você percebeu que as palavras estão escritas em minúsculo, mesmo vindo 

depois do ponto de interrogação? 

 

a) Retire do trecho um exemplo de uso de pontuação cuja finalidade é 

perguntar algo. 

_________________________________________________________________________

__________________ b) Por que as palavras aparecem em minúsculo após as 

interrogações? 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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c) Para garantir a sequência das duas últimas perguntas, uma palavra é 

usada. Que palavra é essa? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

4- Veja, agora, o último parágrafo: ―Mas quando falo dessas pequenas 

felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas 

coisas não existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é 

preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.‖ As palavras em 

destaque têm um sentido. Pode-se perceber que elas se referem a pessoas 

em geral. Essas pessoas apresentam opiniões distintas sobre as 

―felicidades certas‖. Retire, do texto, essas opiniões. 

_________________________________________________________________________

________________________ 5- Toda narrativa apresenta fatos que ocorrem em 

determinado tempo e lugar. Na crônica lida, os fatos ocorrem em lugares 

bem definidos. Aponte-os , completando o quadro abaixo. PARÁGRAFO 1.° 

parágrafo 2.° parágrafo 3.° parágrafo 4.º parágrafo TEMPO LUGAR (ES) 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO Pequenas felicidades certas Na crônica, vimos que admirar 

um pombo branco que pousa num ovo de louça azul ou um barco carregado de 

flores trazia felicidade para a cronista desde a sua infância. Pense em 

paisagens ou situações que podem trazer ―pequenas felicidades certas‖ 

para você, em seu cotidiano. Se desejar, aproveite o título colocado no 

início da proposta. Ao terminar, mostre seu texto a um colega e 

compartilhe sua emoção. Ou, então, combine com seu Professor e leia para 

a turma. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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O que é efeito de sentido? 

Quando queremos dizer algo, emitimos uma mensagem, um enunciado. Quando 

dizemos algo, é ali que estão os sentidos, os significados. Por isso, 

quando escolhemos uma determinada palavra, um sinal de pontuação, entre 

outros recursos da língua, estamos criando sentidos. Vamos observar outro 

trecho do texto de Cecília Meireles e analisar a escolha das palavras: 

―...Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o 



jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as 

gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava 

completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em 

flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para 

a escola. Pardais que pulam pelo muro.‖[...] 

 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

As palavras em destaque não foram escolhidas por acaso. Além de evitar a 

repetição de vocábulos, a escolha delas traz ao texto uma riqueza de 

sentidos. Veja o verbete da palavra avistar: 

1. Começar a distinguir ao longe: Quando avistou os primeiros arranha-

céus de sua cidade, teve um gesto de orgulho bairrista. 2. Alcançar com a 

vista (o que está ao longe): Avistei as cabras que pastavam nos alcantis. 

Do outeiro, avistou ao longe os edifícios. Os marinheiros avistaram no 

horizonte sinais de tempestade iminente. 3.Achar, encontrar: "Avista-me 

logo com escorcha, fancarista, lanhante, pasticar, livresco" (Afonso de 

Taunay).4. Ter entrevista ou conferência com: Marcou o dia para 

avistarmo-nos. Não me foi possível avistar-me com S. Exa. 5. Encontrar-se 

casualmente: Ao sair do cartório, avistou-se com o seu antagonista. 

 

Que sentido a palavra avistar é usada no trecho? 

_________________________________________________________________________

______________________ O sentido da palavra avistar no trecho é diferente 

do da palavra olhar, apesar de serem sinônimas. Isso é efeito de sentido. 

Cada escolha quer dizer alguma coisa; no caso, o narrador estabelece 

proximidade com o objeto quando usa o verbo olhar e certa distância 

quando usa avistar. Isso é efeito de sentido. 

 

7 

 

Multirio 

 

Vamos ler, agora, outro texto: O luar. Trata-se de uma tirinha bastante 

interessante! 

 

http://www.tempreguicanao.com.br/2012/06/tiras-de-mauricio-nunes-

luar.html 

 

Observe a tirinha e responda: 

 

1- O que as personagens da tirinha estão fazendo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- A noite está enluarada mas parece fria. Que 

detalhe da imagem nos permite chegar a essa conclusão? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- No 1.º quadrinho da tira, a personagem reclama 

do lugar em que ficou sentada. Retire da tira o trecho que comprova essa 

afirmação. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4- Há um clima sentimental na tira? Como podemos 

perceber isso? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 5- Há uma mensagem no texto que não está expressa 

claramente, mas que é possível reconhecer quando fazemos uma leitura mais 

detalhada. Aqui, nessa tirinha, a lua exerce um papel importante na 

mensagem, mas que não está dito. Que mensagem é essa? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Leia os textos abaixo com bastante atenção! 

 

A 

 

B 
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Numa noite fria e enluarada, uma moça e um rapaz, sentados separadamente, 

parecem estar dialogando. Um deles afirma que o melhor lugar para olhar 

as estrelas está sempre ocupado. O outro responde que o melhor lugar para 

se olhar estrelas é ao lado de alguém. 

 

Comparando os dois textos, podemos afirmar que se trata da mesma 

história, contada de formas diferentes. Analise os dois textos quanto à 

linguagem utilizada: à presença do narrador: 

 

A B 

 

A B 
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disc

do personagem, chamamos o discurso de discurso indireto. 

 

Multirio 

 

Primeiro anúncio oficial 

 

Você vai ler um texto muito antigo, que mostra como eram os anúncios 

publicitários no século XIX. 

 

Os primeiros anúncios foram publicados no jornal Gazeta do Rio de 

Janeiro, em forma de classificados. Esse foi o gênero dominante na 

publicidade do século XIX. ANNUNCIO Quem quizer comprar huma morada de 

cazas de sobrado com frente para santa Rita falle com Anna Joaquina da 

Silva, que mora nas mesmas cazas, ou com o Capitão Francisco Pereira de 

Mesquita que tem ordem para as vender. ----------------------------------

--------------------------------RIO DE JANEIRO, NA IMPRESSÃO REGIA.1808. 

 



ESTUDO DO TEXTO 

1- O anúncio publicado na Gazeta do Rio de Janeiro se dirige a que 

público? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2- Se houver interesse na compra, a quem o comprador deve se dirigir? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- Além do ano de 1808, que outros elementos nos 

permitem concluir que esse texto é muito antigo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Multirio 

 

Você percebeu que os anúncios não tinham imagens? Isso mudou com os 

avanços tecnológicos. Veja. 

 

Novos recursos na indústria gráfica nos trouxeram os anúncios ilustrados 

Empresas anunciantes como a Nestlé e a Emulsão Scott, investem na 

publicidade brasileira, adotando anúncios com ilustrações. A indústria 

gráfica passa a usar recursos mais avançados. Os anúncios ganham cores, 

com o lançamento das revistas ilustradas. A publicidade brasileira se 

moderniza. 
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A história da publicidade brasileira surgiu bem antes dos nossos atuais 

anúncios. Hoje, você conhece muitos produtos por meio da televisão, mas 

nem sempre foi assim. Os registros, de meados de 1800, data inicial da 

história da publicidade brasileira, revelam que os anúncios eram feitos 

nos jornais e revistas que circulavam pelo país. Desde a sua origem, até 

os dias de hoje, a publicidade passou por importantes e grandes mudanças, 

acompanhando as necessidades do mercado. No início do século XX, surge o 

rádio, trazendo outras possibilidades de comunicação: há uma nova forma 

de anunciar produtos, com a utilização desse veículo. O público conhece, 



dentro da programação transmitida, os produtos anunciados com textos 

específicos e músicas que ampliavam sua popularização. 

Adaptado de 

http://www.casperlibero.edu.br/noticias/index.php/2009/09/25/historia-da-

publicidade,n=1564.html 
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O tempo passou... A publicidade acompanhou as mudanças do mundo... Veja 

como a linguagem da internet foi aproveitada no anúncio publicitário. 

Multirio 

 

Observando imagens... 

SLOGAN: TÍTULO DA MENSAGEM QUE SE QUER TRANSMITIR. 

 

LOGOMARCA DO ANUNCIANTE 

 

IMAGEM A combinação dos elementos da propaganda – imagens, textos, formas 

e cores – provoca sempre um efeito visual que pode torná-la mais ou menos 

eficaz. Por isso, a forma como se organiza a composição desses elementos 

é muito importante! 

 

PRODUTO 

 

O TEXTO AUXILIAR SERVE PARA ACRESCENTAR INFORMAÇÃO: ―XPRAIT. AX COISAX 

KOMU SAUM‖ 

 

Adaptado de http://farm3.static.flickr.com/jpg 
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ESTUDO DO TEXTO 

O texto auxiliar ―XPRAIT, AX COISAX KOMU SAUM.‖ revela que o anunciante 

possui um registro escrito em uma linguagem diferente da linguagem 

formal. 1. Você também conhece essa linguagem? De onde você a conhece? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 2. O texto do 

anúncio é misto, ou seja, utiliza linguagem verbal e não verbal. A união 

das duas contribui para o sentido da mensagem. Indique que elemento não 

verbal nos dá a certeza de se tratar de uma linguagem usada na internet. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 3. Que significado a 

palavra Geral assume nesse contexto? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ Reescreva, aqui, o 

slogan da campanha publicitária, utilizando a linguagem formal. 

4. 
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Adaptado de http://farm3.static.flickr.com 

 

____________________________________________________ 5. Analisando todos 

os dados, podemos afirmar que, de acordo com a linguagem utilizada, a 

propaganda procura alcançar que tipo de consumidor? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Multirio 

 

Paródia é a recriação de uma obra geralmente conhecida e consagrada. A 

construção da paródia traz um novo olhar, com tom irônico, engraçado, 

crítico e/ou contestador. Na história da publicidade, a paródia foi 

muitas vezes utilizada para chamar ainda mais a atenção do público para o 

que se quer anunciar. Veja o trabalho de arte com a utilização de música 

na campanha de publicidade cuja proposta de tema é ―Entre no ritmo‖. 

GAROTA DE IPANEMA Tom Jobim Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça 

É ela menina Que vem e que passa No doce balanço, a caminho do mar Moça 

do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É 

a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, 

porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só 

minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O 

mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor 

http://letras.mus.br/tom-jobim/20018/ 

 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/19648-bossa-nova-

na-campanha-da-hortifruti 

 

SLOGAN 

Frase resumida e marcante que se destina a ser rapidamente memorizada 

pelo leitor/consumidor, e que costuma ser repetida sempre, em toda 

propaganda desses produtos. 

 

A propaganda faz parte do nosso cotidiano: são os comerciais de rádio, de 

televisão, jornais, revistas, cartazes ... Você notou que o texto tem a 

finalidade de conquistar e convencer o possível comprador? Ele pretende 

chamar sua atenção, despertar seu interesse e criar a necessidade de 

consumir um determinado produto. Utiliza, como estratégia, frases curtas, 

que facilitam a compreensão e a memorização. 
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ESTUDO DO TEXTO 

1- A quem é dirigido esse anúncio? 

______________________________________________________________ 2- Que 

trecho da letra da canção foi utilizado como base para a paródia? 

______________________________________________________________ 3- Qual o 

slogan dessa propaganda? 

______________________________________________________________ 4- Que 

elemento na imagem nos permite afirmar que é a couve quem canta? 



______________________________________________________________ 5- Que 

detalhes da imagem do cartaz reforçam a relação existente entre este 

anúncio e a letra da canção? 

______________________________________________________________ 

Vamos trabalhar outro gênero textual muito conhecido por todos nós: o 

CONTO. Neste caderno, trabalhamos o conto popular. O conto é um texto de 

base narrativa que... conta histórias! Existem diferentes tipos de 

contos... São histórias para todos os gostos! O conto apresenta uma 

sequência de fatos, vividos por personagens, em determinado tempo e 

lugar. Algumas vezes traz um narrador que é apenas um observador, outras 

vezes é uma personagem quem conta a história. Vamos ver, a seguir, 

algumas características dos contos em geral: 

GENS E, OS QUE EXISTEM, 

MOVIMENTAM-

ESPAÇO, CONSTITUEM UM SÓ EIXO TEMÁTICO E UM SÓ CONFLITO. 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 
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Agora faça o seu anúncio publicitário. Escolha um livro ou revista em 

quadrinhos para anunciar. Crie um SLOGAN. Lembre-se de que SLOGAN é uma 

frase resumida, marcante... Anuncie aqui. Utilize frases curtas, 

convincentes, que mostrem as vantagens do que está sendo anunciado. Se 

desejar, realize a atividade em grupo. Combine com seu Professor. 
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Vamos passear, nas próximas páginas, por culturas de outros povos. 

Aproveite os contos populares para enriquecer seu acervo de histórias! 

 

O conto que você vai ler veio da cultura grega. É uma história conhecida 

no mundo todo e você não pode deixar de conhecê-lo. Você já teve vontade 

de voar? 

Multirio 

 

O SONHO DE ÍCARO 

Observe que Era primavera. Logo que entardeceu, Ícaro ficou admirando a 

despedida do sol. o sonho do O jovem sonhador imaginava-se abraçando o 

infinito, conquistando as alturas, indo onde personagem nenhum outro 

mortal jamais havia chegado. está contado ─ Como eu gostaria de 

vooaaarrr..., fazer nas nuvens os mais engraçados desenhos..., pular por 

ele de estrela em estrela..., ser um viajante dos céus! – dizia ele, 

enquanto observava um velho mesmo. pedaço de pano que o vento fazia 

rodopiar sobre sua cabeça. De repente, aquela simples visão deu-lhe uma 

brilhante ideia. ─ Como não pensei nisso antes?! Primeiro, descubro como 

fazer voar pequenas coisas, depois ficará mais fácil fazer eu mesmo voar, 

oras! ─ disse a si mesmo. No caminho de volta para casa, deparou-se com 

alguns garotos da vizinhança. ─ Aonde vai com tanta pressa? – perguntou 

um deles. ─ No mínimo, ele está tentando levantar voo – respondeu o outro 

menino. Ícaro ficou calado. Sabia que ninguém acreditaria na 

possibilidade de seu sonho tornar-se realidade. Iriam, mais uma vez, rir 

dele. ─ Falo com vocês depois. Em casa ele separou todos os materiais que 



seriam necessários para construir sua invenção: filetes de madeira, linha 

muito forte e um pedaço de tecido. Com a madeira, Ícaro fez uma armação e 

nela prendeu o tecido. Depois, amarrou a linha e correu novamente para a 

montanha. Lá do alto, ele soltou sua invenção que, em poucos segundos, o 

vento suspendeu no ar. ─ Deu certo, deu certo! – gritava todo feliz, 

segurando a outra ponta da linha. De longe, os garotos assistiam a tudo, 

boquiabertos. Porém, houve o dia em que Ícaro empinou seu brinquedo no 

céu e uma estranha perdiz aproximou-se dele com um canto assustador. ─ 

Será que esta ave está doente? – perguntou-se. Perceba que, durante a 

narrativa, o narrador vai apresentando os lugares em que os fatos 

ocorrem. 
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Observe que a perdiz age como inimiga. Qual será a sua função na 

história? 

 

17 

 

E antes que pudesse obter uma resposta, a perdiz avançou violentamente 

sobre sua invenção e a fez em pedaços. Ícaro ficou desesperado e voltou 

para casa aos prantos. Seu pai, ao vê-lo naquele estado, quis saber o que 

havia acontecido: ─ Era uma perdiz branca, pai. Parecia estar com muita 

raiva. ─ Preciso contar-lhe um segredo – disse Dédalo cabisbaixo. Então 

começou dizendo que ainda era muito jovem quando se tornou o mais famoso 

artesão de Atenas. Todos o respeitavam, pois ele criava os mais incríveis 

inventos para facilitar a vida das pessoas. Tudo corria muito bem até que 

Talo, seu sobrinho, decidiu trabalhar na oficina. Ele era muito criativo, 

aplicado. Com o passar dos dias, essa dedicação resultou em criações 

ainda mais incríveis do que as de Dédalo. A partir de então, todos 

esqueceram o antigo inventor. Era só Talo. Uma incontrolável inveja 

dominou Dédalo, fazendo-o cometer uma loucura: empurrar o jovem sobrinho 

para a morte, do alto de uma colina. A deusa Atena apiedou-se ao ver 

aquele corpo jovem e inocente sem vida no chão e transformouo em uma 

perdiz branca. Quanto a Dédalo, foi julgado e condenado, e deveria 

construir apenas o que o rei Minos mandasse. A primeira ordem foi a de 

construir uma prisão para o terrível Minotauro. Então, Dédalo construiu o 

labirinto de onde nenhuma criatura seria capaz de sair. ─ A perdiz que 

você viu é Talo. Deve estar tentando se vingar! – finalizou o pai. Ícaro 

estava imóvel. Não sabia se era por medo da ave ou por ouvir tal 

confissão do pai. ─ O que fazemos agora? – perguntou num sussurro. ─ 

Fique em casa. Não quero que vá para a montanha. É arriscar-se demais – 

disse Dédalo. Uma semana depois, teve-se a notícia de que o herói Teseu 

havia entrado no labirinto, matado o terrível Minotauro e conseguido 

sair. Logo, o rei Minos exigiu a presença de Dédalo em seu castelo. ─ 

Como é que você pôde me trair dessa forma? – gritou o rei. ─ Mas o que 

foi que eu fiz? – indagou Dédalo, assustado. ─ Não minta! Garantiu-me que 

jamais alguém conseguiria sair do labirinto. Dédalo não conseguiu 

convencer Minos de que o traidor não havia sido ele. ─ A única maneira de 

me provar que não foi você é jogando-se dentro do labirinto, junto com 

seu filho Ícaro! Se saírem, vocês morrerão. Se não saírem, morrerão do 

mesmo jeito... – sentenciou o rei, ordenando aos soldados que jogassem 



pai e filho dentro da mais terrível prisão já construída em toda a 

Grécia. 
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Será que o sonho de voar vai dar certo? 

 

Veja o desfecho da história. 

 

Texto adaptado - O Sonho de Ícaro, adaptação de Adriana Bernardino. FTD: 

São Paulo, 2007. 

http://th08.deviantart.net/ 
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Durante o percurso até o labirinto, Ícaro ia escondendo, sob a roupa, uma 

variedade de materiais. E assim, pai e filho foram jogados no labirinto. 

Lá dentro, eles caminharam por entre os corredores infinitos. Dédalo logo 

desanimou: ─ É inútil, meu filho, sei que não há meios de sairmos daqui. 

Durante dias, os dois ficaram lamentando sua triste sorte. Houve uma 

tarde em que Ícaro voltou a olhar o céu... O rastro de cores... O leve 

tecido de sua roupa voando e... De repente, uma ideia! Uma nova ideia! ─ 

Pai! Pai! Já sei o que vamos fazer ! – gritou Ícaro. – Olhe quantas aves 

passam por nossas cabeças, deixando cair milhares de penas. Vamos juntá-

las e construir dois grandes pares de asas. Sairemos voando daqui! Por 

mais de um mês, Ícaro e Dédalo ficaram recolhendo penas de aves que 

pousavam por ali. Quando o número foi suficiente, amarraram-nas com fios 

de linho e, sob elas, colocaram cera para que ficassem coladas umas nas 

outras. Depois, prenderam as asas no corpo com tiras de couro. Estava 

tudo pronto. Era hora de tentar voar. ─ Está ventando muito lá fora, 

Ícaro. Não se aproxime do sol, para não se queimar ─ orientou Dédalo. A 

principio, batiam as asas de maneira desequilibrada, mas, minutos depois, 

pareciam pássaros deslizando pelo céu. ─ Conseguimos! – gritavam, 

extasiados de alegria. E Ícaro encantou-se com o brilho do sol e com 

milhares de pontos coloridos brincando diante de seus olhos. Quando 

Dédalo olhou para trás, mal podia enxergar o filho. ─ Não, Ícaro! Volte 

imediatamente! É muito perigoso... Era tarde demais. Na altura em que 

Ícaro estava não podia ouvir. O sol derreteu a cera que juntava as penas 

e o jovem sonhador deu um mergulho fatal nas águas do mar. Desesperado, 

Dédalo tentou procurá-lo, mas avistou apenas uma insensível perdiz branca 

que voava alegremente por ali. 
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ESTUDO DO TEXTO 

1- O tempo foi marcado, no início da narrativa, a partir de uma estação 

do ano. Que expressão nos permite concluir isso? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- No trecho ―─ Como eu gostaria de vooaaarrr..., 

fazer nas nuvens os mais engraçados desenhos...,‖ a palavra em destaque 

está escrita de modo diferente do usual. Por que ela foi escrita assim? 

Que efeito de sentido causou essa forma de escrita? 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- A que se refere a expressão destacada no 

trecho: ―De repente, aquela simples visão deu-lhe uma ideia.‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- Observe o trecho: ―─ Como não pensei nisso 

antes?! Primeiro, descubro como fazer voar pequenas coisas, depois ficará 

mais fácil fazer eu mesmo voar, oras! ─ disse a si mesmo.‖ Que elementos 

do texto revelam quem está falando? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 5- Qual o efeito de sentido produzido pelo uso dos 

sinais de interrogação e exclamação juntos no trecho do texto ―Como não 

pensei nisso antes?!‖ ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- Ao chegar em casa, Ícaro pôs sua ideia em 

prática: construiu um brinquedo. O que aconteceu com o brinquedo 

inventado? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 7- No trecho ―Em casa ele separou todos os 

materiais que seriam necessários para construir sua invenção: filetes de 

madeira, linha muito forte e um pedaço de tecido.‖ a quem se refere o 

termo em destaque? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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8- Qual a reação de Ícaro diante da destruição de seu invento? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 9- Dédalo, pai de Ícaro, ao ouvir as palavras do 

filho, resolve contar o segredo da perdiz e da inveja que sentiu de seu 

sobrinho. Qual a causa da inveja sentida por Dédalo? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

10- Que relação existe entre Talo e a perdiz? 

_________________________________________________________________________



______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

11- Depois de tanta inveja, o que aconteceu com Dédalo? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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12- Por que o rei considerou Dédalo um traidor? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

13- Que castigo ele sofreu? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

14- Qual o efeito de sentido do uso de reticências no trecho ―Houve uma 

tarde em que Ícaro voltou a olhar o céu... O rastro de cores... O leve 

tecido da roupa voando e...‖ ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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15- Ícaro e Dédalo recolheram penas, amarraram-nas com fios e colocaram 

cera. Depois, prenderam as asas no corpo com tiras de couro. ―Era hora de 

tentar voar‖. Que conselho o pai dá ao filho? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 16- O que aconteceu com Ícaro, por não ter 

ouvido o pai? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 17- O que Dédalo concluiu ao ver ―... uma 

insensível perdiz branca que voava alegremente por ali.‖? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Você concorda com as atitudes tomadas pelos personagens no texto? 

Converse com seus colegas e com seu Professor. As conclusões devem ser 

escritas no seu caderno e, no quadro, pelo Professor. 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

Agora, você terá a oportunidade de criar um texto bem diferente. Capriche 

na construção, pois o tema é especial: SONHOS. Crie uma história 

contando, de forma detalhada, algum sonho tido por você. Dê um título ao 

texto. Lembre-se de revisá-lo, observando a pontuação e a ortografia. 

Caso deseje, combine com o seu Professor e convide um colega para 

realizar a atividade com você. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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AGORA, VAMOS FALAR SOBRE... PERSONAGENS! 

No quadro abaixo, estão personagens do conto O SONHO DE ÍCARO. 

Classifique-os de acordo com sua função no texto. Basta marcar com um X a 

categoria escolhida. 

 

Os personagens de um texto podem ser classificados quanto à função que 

exercem na narrativa. Podem ser protagonistas, antagonistas, coadjuvantes 

texto de ficção pode ter qualidades muito elevadas. Pode ser forte, 

ão é 

fundamental para a trama principal. Tem como único objetivo ilustrar o 

ambiente e o espaço social que são representados ao longo da trama. 

 

QUANTO À SUA FUNÇÃO NO TEXTO PERSONAGEM 

PROTAGONISTA ANTAGONISTA COADJUVANTE FIGURANTE 

 

Ícaro 
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Dédalo 

 

Os meninos 

 



Rei Minos 
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http://noticias.uol.com.br 

 

Agora, nossa leitura será de um conto de uma outra cultura: a africana. 

Esse conto popular nos traz uma visão de mundo que vai passando de 

geração a geração. Vamos ler o texto por partes. Boa leitura! 

Multirio 

 

O LOUVA-A-DEUS E A LUA 

Certa vez, havia um louva-a-deus que tentou pegar a Lua. Ele queria se 

sentar nela e cruzar o céu todas as noites para que os animais dissessem: 

―Lá vai o Louva-a-deus viajando na Lua. Ele deve ser um deus e temos que 

louvá-lo‖. Então o Louva-a-deus poderia, finalmente, passear de forma 

majestosa. Mas o Louva-adeus era apenas um inseto, e a Lua ficava muito 

longe. Mesmo os pássaros da noite, cujas sombras mergulhavam cruzando a 

face da Lua, nunca a alcançariam; então, como um Louva-a-deus poderia 

voar até lá – ele, com suas pequenas asas zunindo? A Lua estava evasiva, 

porque nem sempre se elevava à mesma hora. O Louva-a-deus 

 

Observe que a palavra deus foi usada no sentido figurado. 
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decidiu pegá-la assim que ela despontasse no horizonte – então estaria 

grande e desajeitada e subiria com dificuldade no céu. 

A palavra DESPONTASSE significa surgisse, aparecesse. 

 

Responda: 1- No 1.º parágrafo, é apresentado o desejo que move o 

personagem Louva-a-deus. Que desejo é esse? 

_________________________________________________________________________

_________ 2- Observe o trecho do texto: ―...poderia finalmente passear de 

forma majestosa.‖ Veja como a palavra destacada aparece no dicionário: 

Majestoso Ma.jes.to.so Adj (lat majestas+oso) 1 Que tem majestade. 2 

Suntuoso, grandioso, imponente. Quais desses significados, contidos no 

verbete, a palavra destacada assume no texto? 

_________________________________________________________________________

_________ 
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3- Veja essa sequência de ideias: ―... o Louva-a-deus poderia finalmente 

passear de forma majestosa‖. ―Mas o Louva-a-deus era apenas um inseto...‖ 

a) Que ideia expressa a palavra mas, no texto acima? 

_________________________________________________________________________

______________________ b) Qual o sentido da palavra apenas, no trecho 

acima? 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- No 3.º parágrafo, encontramos a 1.ª estratégia 

criada pelo Louva-a-deus para pegar a Lua. Que estratégia foi essa? 



_________________________________________________________________________

______________________ 

 

CONTINUE A LEITURA... O Louva-a-deus esperou impacientemente durante todo 

o dia, até as sombras surgirem sob as pedras e os arbustos. Ele ficou 

observando. E, quando a Lua surgiu, foi tão silenciosa que ele quase a 

perdeu. Lá estava ela, 
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presa nos galhos de um espinho-de-camelo. O Louva-a-deus voou para a 

árvore em movimentos curtos e urgentes. Ele se esforçou para chegar mais 

alto e se lançou para lá, mas perdeu o equilíbrio e, quando se ajeitou 

para pular novamente, ela já havia partido. Conforme ela foi passando 

para o quarto minguante, foi subindo cada dia mais tarde. O Louva-a-deus 

era desalentado em sua observação e muito vagaroso para alcançá-la. Havia 

vezes em que não aparecia lua nenhuma e as criaturas do deserto ficavam 

inquietas. Porque, apesar de a lua sempre retornar para iluminar as 

regiões dos pastos, [...] talvez, uma noite, pudesse simplesmente cair da 

grande solidão do céu para baixo, aqui na Terra, e nunca mais voltar a 

subir novamente sobre o deserto. [...] ─ Vou preparar uma armadilha ─ 

declarou o Louva-a-deus. O Louva-a-deus foi cabisbaixo até um arbusto 

para pensar e lá refletiu. De algum modo, ele teria de pegar a Lua e 

montar sobre ela. 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
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Ele cortou uma estaca e a afiou e a fincou no alto da montanha. Ela 

prenderia a Lua e a seguraria com uma grande flor branca de baobá 

aprisionada num espinho. ─ Ei, Lua tola! ─ ele gritou. ─ Agora eu peguei 

você! Ah, seu Louva-a-deus sábio e astuto! Mas a estaca apenas traçou uma 

sombra na face da Lua e então ela se foi. Responda: 5- Leia o trecho: 

―Ele cortou uma estaca e a afiou e a fincou no alto da montanha ‖ A quem 

se refere a palavra em destaque? 

_________________________________________________________________________

_________________ 6- Perceba que a cada movimento do Louva-a-deus, a Lua 

fica mais distante dele. O que isso revela? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 7- No trecho ―─ Ei, Lua tola! ─ ele gritou. ─ Agora eu 

peguei você! Ah, seu Louva-a-deus sábio e astuto!‖, a quem o Louva-a-deus 

está se referindo, na parte destacada? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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E VAMOS CONTINUAR A LEITURA... O Louva-a-deus gritou com raiva e partiu 

sua estaca em duas. Ele foi traçar outro plano para enganá-la. Fez então 

um djani, um bambu comprido e uma pena de perdiz presos numa pequena 

nervura torcida presa por uma pedra. Arremessado ao ar, ele giraria até o 

chão, rápido como uma estrela cadente. Certamente giraria em torno da Lua 



e a traria para baixo. Quando a Lua estava nova, ele levantou seu djani 

sobre o baobá mais alto e esperou. Quando a lua ascendente estava na 

altura de seu esconderijo, ele arremessou-o nela. O objeto voou como um 

chicote, ondulando na curva da Lua. Então caiu suavemente, a pena 

flutuando como um passarinho caindo. O Louva-a- 
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deus puxou a pedra do djani e atirou-o no chão. 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 

 

A Lua se tornou cheia mais uma vez, e o Louva-a-deus seguiu-a para ver 

aonde ela ia quando afundava no horizonte. Ele encontrou um profundo lago 

na areia, pisoteado por cascos de animais e, lá embaixo, bem distante, 

estava a Lua, presa na água. Fez uma pausa, fitando o disco brilhante e 

suspenso. Depois, lançou-se sobre ele, tentando agarrá-lo com suas patas 

espinhosas. Mas afundou engasgado sob a água. Por muitas vezes, o Louva-

a-deus tentou capturá-la, mas falhou. Finalmente, nervoso, ele pegou uma 

pedra e a atirou, amaldiçoando-a. A pedra estilhaçou o reflexo e milhares 

de fragmentos do luar penetraram os olhos do Louva-a-deus. Cego de dor, 

ele correu para longe e se escondeu num espinheiro. Não conseguia dormir: 

não havia escuridão na qual descansar. Não desejou mais ser um deus e 

montar na Lua para que os animais do deserto o louvassem ─ ele ficou 

pensando como poderia um dia ter pensado aquilo. Subiu pelo espinheiro, 

para onde os galhos alcançassem o ar morno da noite. Esperou ali até a 

Lua se erguer. Colocou as patas dianteiras diante de si ─ fechadas, 

porque estava rezando ─ e implorou à Lua que lhe devolvesse a visão. 

Então, por fim, ela se fixou na extremidade da pobre solidão do deserto, 

e o Louva-a-deus permaneceu sentado, curvado para ela enquanto rezava. 

Quando veio a luz do dia, a Lua apareceu pálida e serena, e as sombras 

dos espinheiros caíram afiadas sobre a areia; o voo dos pássaros era 

seguro e veloz, e o Louva-a-deus sabia que ela havia levado todos os 

estilhaços de seus olhos. Isso foi há muito tempo. Mas os filhos do 

Louva-a-deus continuam vivendo ali, nas cores marrom e verde, como as 

folhas que mudam de acordo com as estações. E, quando eles se sentam, 

suas patas dianteiras se erguem em oração para a Lua, que perdoou e 

restituiu a visão do ancestral deles ─ o pequeno, de asinhas curtas, que 

queria ser um deus. 

Texto adaptado - MANDELA, Nelson (seleção). Meus contos africanos. 

Tradução Luciana Garcia. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Língua 
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Responda: 8- Qual a função do djani? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

9- Após ter jogado o djani e não ter alcançado êxito, o Louva-a-deus 

seguiu a lua para ver aonde ela ia quando afundava no horizonte. O que 

ele, dessa vez, fez para alcançá-la? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 



10- O que significa a expressão destacada em: ―Fez uma pausa, fitando o 

disco brilhante suspenso.‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 11- ―Por muitas vezes, o Louva-a-deus tentou 

capturar a Lua, mas falhou. Finalmente, nervoso, ele pegou uma pedra e a 

atirou, amaldiçoando-a.‖ Que consequência essa ação provocou? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 12- Após o clímax, a história continua para chegar 

ao desfecho, à solução do conflito inicial. O que aconteceu no final da 

história? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

Esse conto nos apresenta dois personagens: o Louva-a-deus e a Lua. A Lua 

é grandiosa e sabe de seus encantos. O Louva-a-deus tem seus sonhos e 

tenta realizá-los. O que aconteceria se o Louva-a-deus tivesse conseguido 

pegar a Lua? Escreva, em seu caderno, um outro final para a história. 

Caso deseje, convide um colega para realizar a atividade com você. 

Combine com seu Professor. 

 

27 

 

Nossa leitura agora nos levará para outra cultura: a INGLESA. ―As 

estrelas do céu‖ é uma adaptação do original de Carolyn Sherwin Bailey, 

Kate Douglas Wiggin e Nora Archibald Smith, que está em 'O LIVRO DAS 

VIRTUDES PARA CRIANÇAS', organizado por William J. Bennett. Esse conto 

popular fala de um sonho. Vamos a ele! 

Multirio 

 

As estrelas do céu 

Era uma vez uma garotinha que desejava nada mais do que tocar as estrelas 

do céu. Nas noites claras sem 

 

luar, ela se debruçava na janela do quarto e ficava olhando para as 

milhares de luzinhas espalhadas pelo céu, imaginando como seria se 

pudesse ter nas mãos uma delas. Numa noite morna de verão, quando a Via 

Láctea brilhava mais do que nunca, achou que já não aguentava mais 

esperar – tinha de tocar numa ou em duas estrelas, fosse como fosse. 

Pulou da janela e partiu sozinha para ver se conseguiria satisfazer seu 

intento. Ela andou, andou muito e chegou a um moinho de vento. ‒ Boa 

noite! – disse ela para a mó – Eu gostaria de brincar com as estrelas do 

céu. Você viu alguma por aqui? ‒ Ora! Vi, sim! – resmungou a mó -– Toda 

noite elas brilham no meu rosto; a luz vem desta lagoa e não me A menina 

mergulhou na lagoa e ficou nadando até cansar, mas não conseguiu 

encontrar estrelas. Ela, então, se dirigiu à velha mó: ‒ Desculpe, mas eu 

não acho que esta lagoa tenha estrelas! A menina saiu da lagoa, procurou 

se secar o melhor que pode e partiu de novo pelos campos afora. ‒ Boa 

noite, riachinho! – disse ela, educadamente. – Estou tentando alcançar as 

estrelas do céu para poder brincar com elas. Você viu alguma por aqui? ‒ 



Ora! Vi, sim! – sussurrou o riacho. – Entre na água, minha jovem, que 

você vai encontrá-las. A menina entrou, ficou andando pelo riacho, mas 

não conseguiu encontrar estrela alguma. Dirigiu-se, então, ao riacho, com 

a máxima delicadeza: ‒ Desculpe, mas aqui não parece haver estrelas. ‒ 

Você está dizendo que aqui não tem estrelas? – replicou o riacho. 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
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deixa dormir. Pode mergulhar, minha jovem, que você vai encontrá-las. 

 

28 

 

‒ Pois há muitas estrelas por aqui, sim. Eu sempre vejo. Tem noite que 

cobrem toda a minha superfície, daqui até a velha lagoa do moinho. São 

tantas que nem sei o que fazer com elas. E o riacho continuou se 

lamentando, acabando por esquecer-se da garotinha, que aproveitou e saiu 

de fininho, tomando os campos outra vez. Passado algum tempo, sentou-se 

para descansar numa campina e, num piscar de olhos, cerca de cem fadinhas 

precipitaram-se a dançar sobre a relva. ‒ Boa noite, Pequenas Criaturas! 

– cumprimentou a menina. – Estou tentando alcançar as estrelas do céu. 

Vocês viram alguma estrela por aqui? ‒ Ora! Vimos, sim! – disseram as 

fadas. Venha dançar conosco, mocinha, que você vai encontrar quantas 

quiser. Convite aceito, pôs-se a dançar, mas ela não conseguiu ver 

nenhuma estrela. ‒ Já cansei de tentar e não consigo alcançá-las aqui 

embaixo. ‒ Se vocês não me ajudarem, não vou arranjar nunca uma estrela 

para brincar. ‒ Se você está mesmo determinada, continue em frente. Siga 

sempre em frente. Peça ao Quatro Pés para levá-la até o Sem Pés, e diga 

ao Sem Pés para levá-la até a Escada Sem Degraus, e se você subir lá... ‒ 

Vou chegar até as estrelas do céu? – gritou a mocinha. Se você não chegar 

lá, chegará em outro lugar qualquer, não é mesmo? A menina retomou o 

caminho, esperançosa, e logo encontrou um cavalo selado, amarrado a uma 

árvore. ‒ Boa noite! – disse ela. ‒ Estou tentando alcançar as estrelas 

do céu. Você me daria uma carona? ‒ Não sei nada de estrelas do céu – 

retrucou o cavalo, só estou aqui para atender às Pequenas Criaturas. ‒ 

Monte aí e vamos embora. E os dois se foram, e andaram muito, andaram 

tanto que saíram da floresta e chegaram à beira do mar. ‒ Eu trouxe você 

até o fim da terra, e isso é tudo que Quatro Pés pode fazer. 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
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A menina apeou e começou a andar pela praia, tentando imaginar o que 

fazer, até que um peixe maior do que todos os que já tinha visto na vida 

veio nadando até bem pertinho dos seus pés. ‒ Boa noite! – disse ela. – 

Eu estou tentando alcançar as estrelas do céu. Você pode me ajudar? ‒ 

Sinto muito, mas não posso – falou o peixe, soltando borbulhas. – A não 

ser que você tenha ordem das Pequenas Criaturas. ‒ Mas eu tenho. ‒ Puxa! 

Cheguei – sussurrou ela baixinho. E ficou ali, olhando maravilhada para 

aquilo tudo. Mas em pouco tempo percebeu que estava tremendo de frio e, 

ao olhar para baixo, não viu mais a Terra, perdida na escuridão. Quis 

encontrar sua casa, mas não dava nem para ver as luzes das ruas ou das 



janelas em meio àquele breu. ―Não vou embora sem ter tocado ao menos numa 

estrela‖, pensou ela. Colocou-se na ponta dos pés e esticou o braço. 

Esticou ainda mais um pouco... e, de repente, uma estrela cadente passou 

zunindo pertinho dela. A menina tomou um susto tal que perdeu o 

equilíbrio. E caiu, e foi caindo, caindo, escorregando pelo arco-íris. 

Quanto mais descia, mais o ar esquentava e mais sonolenta ela se sentia. 

Abriu enorme bocejo, soltou um pequeno suspiro e, sem perceber, entrou em 

sono profundo. Quando acordou, estava em sua própria cama. ‒ Será que eu 

toquei mesmo nas estrelas? Ou será que foi tudo um sonho? Sentiu que 

havia algo na mão e abriu-a, com a palma estendida para cima. Uma luzinha 

brilhou e num instante desapareceu. A menina sorriu contente, sabendo que 

aquilo era um restinho da poeira das estrelas. 

Adaptado - Tradução de Ricardo Silveira Língua Portuguesa – 7.º Ano 4.º 

BIMESTRE / 2013 
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ESTUDO DO TEXTO 

1- Releia o primeiro parágrafo do texto: ―Era uma vez uma garotinha que 

desejava nada mais do que tocar as estrelas do céu. Nas noites claras sem 

luar, ela se debruçava na janela do quarto e ficava olhando para as 

milhares de luzinhas espalhadas pelo céu, imaginando como seria se 

pudesse ter nas mãos uma delas.‖ Que expressão do texto é utilizada para 

registrar quando os fatos narrados ocorreram? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

2- Qual o efeito de sentido produzido pela repetição da palavra fosse no 

trecho ―tinha de tocar numa ou duas estrelas, fosse como fosse.‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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3- No trecho ―Pulou da janela e partiu sozinha para ver se conseguiria 

satisfazer seu intento.‖, que palavra indica o momento em que a caminhada 

é iniciada rumo às estrelas? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

4- Há um momento da narrativa em que a garotinha começa a dialogar com um 

moinho de vento. Transcreva a primeira parte desse diálogo. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 
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5- No trecho do texto ―– Ora! Vi, sim! ― a palavra em destaque expressa 

que sentimento em relação à pergunta anterior feita pela garotinha? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

6- O que fez a menina quando saiu da lagoa sem ter conseguido encontrar 

estrela alguma? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

7- A garotinha caminhou e encontrou o riacho, mas ainda não encontrou 

estrelas e, com muita delicadeza, afirmou que ali não parecia haver as 

estrelas que procurava. Mas o riacho indignou-se e deu uma resposta à 

garotinha. Transcreva do texto o trecho do diálogo em que esse sentimento 

torna-se evidente. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

PERSONAGENS Fadas Cavalo Peixe 

 

NOMES 
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8- Após duas tentativas, sem sucesso, a garotinha sentou-se para 

descansar numa campina. Relacione os personagens que surgem na história, 

a partir desse momento, a seus respectivos nomes. 
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9- No texto, aparecem algumas expressões com sentidos novos, figurados. 

Qual o significado da expressão destacada no trecho abaixo: ―E o riacho 

continuou se lamentando, acabando por esquecer-se da garotinha, que 

aproveitou e saiu de fininho...‖ ? 

_________________________________________________________________________

______________________ 10- Que recurso foi utilizado no texto para 

representar o barulho do mergulho da menina e do Sem Pés na água? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 11- No trecho ―Não vou embora sem ter tocado ao 



menos numa estrela.‖ aparecem aspas. O que elas indicam? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ O enredo, trama ou intriga é o que dá sustentação 

à história, ou seja, é o desenrolar dos acontecimentos. 

 

Multirio 
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ESTRUTURA DO ENREDO 

 

INTRODUÇÃO COMPLICAÇÃO 

 

Geralmente coincide com o começo da história. É o momento em que o 

narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, às vezes, o tempo 

e o espaço. É a parte do enredo em que é desenvolvido o conflito. É o 

momento culminante da história, ou seja, aquele de maior tensão, no qual 

o conflito atinge o seu ponto máximo. É a solução do conflito, que pode 

ser surpreendente, trágica, cômica etc. Corresponde ao final da história. 

 

CLÍMAX 

 

DESFECHO 

 

33 

 

ORGANIZANDO AS IDEIAS... 

do Agora, volte ao texto AS ESTRELAS DO CÉU e retire de lá as informações 

necessárias para o preenchimento quadro resumo. 

ESTRUTURA DO ENREDO INTRODUÇÃO 

 

COMPLICAÇÃO 

 

CLÍMAX 

 

DESFECHO 
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―Quem conta um conto, aumenta um ponto.‖ Você conhece esse provérbio? Os 

contos que estamos trabalhando têm origem na tradição popular. Cada povo 

possui, em sua cultura, histórias que são contadas ao longo do tempo, de 

geração a geração, e que podem ser enriquecidas pela imaginação, cada vez 

que é recontada... 

 

Multirio 

 

Há tempos os homens reproduzem, para os seus descendentes, o modo de vida 

e as tradições do passado. Vamos ler, por exemplo, um conto que narra a 

história de como os índios obtiveram o poder sobre o fogo. 



 

O roubo do fogo 

(Povo Guarani) Em tempos antigos os guaranis não sabiam acender o fogo. 

Na verdade, eles apenas sabiam que existia o fogo, mas comiam alimentos 

crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com estas 

aves porque foram elas que primeiro descobriram um jeito de se apossarem 

das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava 

bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e 

retiraram algumas brasas das quais tomavam conta com muito cuidado e 

zelo. É por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou 

cozido e nenhum outro ser da floresta tinha este privilégio. É claro que 

todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um tesouro 

precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os 

outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos 

urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Um dia, o grande herói 

Apopocuva retornou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era 

Nhanderequeí. Guerreiro respeitado por todo o povo, decidiu que iria 

roubar o fogo dos urubus. Reuniu todos os animais, aves e homens da 

floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos urubus, 

guardiões do fogo. Até mesmo o pequeno cururu, que não fora convidado, 

compareceu dizendo que também ele tinha muito interesse no fogo. Todos 

concordaram e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam por quanto 

tempo iriam esperar. Nhanderequei deitou-se. Permaneceu imóvel por um dia 

inteiro. Os urubus, lá do alto das árvores, observaram com desconfiança. 

Será que aquele homem estava morto mesmo ou estava apenas querendo 

enganá-los? Por via das dúvidas preferiram aguardar mais um pouco. O 

herói permaneceu o segundo dia do mesmo jeito. Sequer respirava direito 

para não criar desconfianças nos urubus que continuavam rodeando seu 

corpo. Foi no fim do terceiro dia, no entanto, que as aves baixaram a 

guarda. Ficavam imaginando que não era possível uma pessoa fingir-se de 

morta por tanto tempo. Ficavam confabulando entre si. 
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− Olhem, meus parentes urubus – dizia o chefe urubu – nenhum homem pode 

fingir-se de morto assim. Já decidi: vamos comê-lo. Podem trazer as 

brasas para fazermos a fogueira. Um grande alarido se ouviu. Os urubus 

aprovavam a decisão de seu chefe e, por isso, imediatamente, partiram 

para buscar as brasas. Trouxeram e acenderam uma fogueira bonita e 

vistosa. O chefe dos urubus ordenou, então, que trouxessem a comida para 

ser assada. Um verdadeiro batalhão foi até a presa e a trouxe em seus 

bicos e garras. Eles acharam o corpo do herói um pouco pesado, mas isso 

consideraram até muito bom, assim daria para todos os urubus. Eles 

colocaram Nhanderequeí sobre o fogo, mas graças a uma resina que ele 

passara pelo corpo, o fogo não o queimava. Num certo momento, o herói se 

levantou do meio das brasas dando um grande susto nos urubus que, 

atônitos, voaram todos. Nhanderequeí aproveitou-se da surpresa e gritou a 

todos os amigos que estavam escondidos para que atacassem os urubus e 

salvassem algumas daquelas brasas ardentes. Os urubus, vendo que se 

tratava de uma armadilha, se esforçaram ao máximo para apagar as brasas, 

engolilas e não permitirem que aqueles seres tomassem posse delas. Foi 



uma correria geral. Acontece, no entanto, que na pressa de salvar o fogo, 

quase todas as brasas se apagaram por terem sido pisoteadas. Quando tudo 

se acalmou, Nhanderequeí chamou a todos e perguntou quantas brasas haviam 

conseguido. Uns olhavam para os outros na tentativa de saber quem havia 

salvado alguma brasinha, mas qual não foi a tristeza geral ao se 

depararem com a realidade: ninguém havia salvado uma pedrinha sequer. − 

Só temos carvão e cinzas – disse alguém no meio da multidão. − E para que 

nos há de servir isso? – falou Nhanderequeí. – Nossa batalha contra os 

urubus de nada valeu! Acontece que, por trás de todos, saiu o pequeno 

cururu, dizendo: − Durante a luta, os urubus se preocuparam apenas com os 

animais grandes e não notaram que eu peguei uma brasinha e coloquei em 

minha boca. Espero que ainda esteja acesa. Mas pode ser que... − 

Depressa. Pare de falar, meu caro cururu. Não podemos perder tempo. Dê-me 

esta brasa imediatamente – disse Nhanderequeí, tomando a brasa em suas 

mãos e a assoprando levemente. Todos os animais ficaram atentos às ações 

do herói que tratava com muito cuidado aquele pequeno luzeiro. Pegou-o na 

mão e colocou um pouquinho de palha e o assoprou novamente. Com isso, ele 

conseguiu um pequeno riozinho de fumaça. Isso foi o bastante para 

incomodar os animais, que logo disseram: − Se o fogo sempre faz fumaça, 

não será bom para nós. Nós não suportamos fumaça. 

 

http://t1.gstatic.com/images 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
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Dizendo isso, os bichos foram embora, deixando o fogo com os homens e com 

as aves. Nhanderequeí soprou de novo. Ele o fazia com todo o cuidado, com 

todo o jeito. Logo em seguida à fumaça, aconteceu um cheiro de queimado. 

Isso foi o bastante para que as aves se incomodassem e dissessem: − Nós 

não gostamos desse cheiro que sai do fogo. Isso não é bom para as aves. 

Fiquem vocês com este fogo. Dizendo isso, bateram as asas e se foram 

deixando apenas os homens tomando conta do fogo. Enquanto isso, 

Nhanderequeí soprou ainda mais forte e, finalmente, as chamas apareceram 

no meio da palha e do carvão que sustentaram o fogo aceso para sempre. 

Percebendo que tudo estava sob controle, o herói ordenou que seus 

parentes encontrassem as madeiras canelinha, criciúma, cacho-de-coqueiro 

e cipó-de-sapo e as usassem sempre toda vez que quisessem acender e 

conservar o fogo. Além disso, o corajoso herói ensinou os Apopocuva a 

fazer um pilãozinho para guardar as brasas e assim conservar o fogo para 

sempre. Dizem os velhos desse povo que até os dias de hoje os Apopocuva 

guardam o pilãozinho e aquelas madeiras. 

MUNDURUKU, Daniel. Contos indígenas brasileiros. Global Editora, São 

Paulo, 2005. 

 

Língua Portuguesa - 7.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

Glossário: Apopocúva-Guarani – O grande povo Guarani está localizado em 

oito estados brasileiros. Sua língua, subdividida em Nhandeva, M‘Bia e 

Kaiowá, pertence ao tronco linguístico Tupi. Sua população é a segunda 

maior do Brasil. Segundo dados oficiais, chega a 35 mil pessoas. Os 



Guarani estão presentes ainda em diversos países que fazem fronteira com 

o Brasil. Nhanderequeí – Herói civilizador entre os Guarani. Aquele que 

cria e ensina este povo a manipular seus bens culturais. Nesta história, 

ele é o herói que ajuda o povo a roubar o fogo e ensina a conservá-lo. 

Cururu – Nome genérico dos sapos, em Tupi. 

 

ESTUDO DO TEXTO 

1- Após a leitura do texto, responda: a) Os índios comiam alimentos crus, 

pois ainda não dominavam o fogo. Por que o fogo estava em poder dos 

urubus? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) De que forma os urubus conquistaram o poder do 

fogo? 

_________________________________________________________________________

______________________ c) Todos queriam roubar o fogo dos urubus. Quem 

foi o herói que resolveu enfrentar os urubus? A qual tribo ele pertencia? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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d) Qual a estratégia usada por Nhanderequeí para roubar o fogo dos 

urubus? 

_________________________________________________________________________

___________________ e) Qual foi a reação dos urubus ao perceberem que 

foram enganados? 

_________________________________________________________________________

___________________ f) Por instantes, Nhanderequeí acreditou ter perdido 

a batalha. Explique o porquê. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ g) Como terminou a batalha do Nhanderequeí e os 

animais contra os urubus? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ h) Surpreendentemente, o pequeno sapo cururu foi quem 

trouxe a solução. Como o sapo cururu fez para conservar uma brasa de 

fogo? 

_________________________________________________________________________

___________________ i) Depois que Nhanderequeí conquistou o fogo, os 

animais, aos poucos, foram desistindo de ficar com ele. Retire do texto 

dois trechos que explicitam a decisão dos animais para não ficarem com o 

fogo. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________



___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Multirio 

 

Chegamos ao fim de mais um ano! Siga em frente e leia sempre!!! Veja, a 

seguir, algumas indicações de leitura de contos: A Lenda do Timbó – Sonia 

Rosa – Ed. Pallas. Meus contos africanos – Seleção Nelson Mandela – Ed. 

Martins Fontes. Procure na Sala de Leitura a Maleta L.I.A. (Literatura 

Indígena e Africana). Nela você encontrará vários livros. Divirta-se! 
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ensinandoquimica.wordpress.com 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA SANDRA 

MARIA DE SOUZA MATEUS COORDENADORIA TÉCNICA GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO 

MOR ORGANIZAÇÃO WELINGTON MARTINS MACHADO ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA 

LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA 

MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

Sejam bem-vindos! 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

MULTIRIO MULTIRIO 

 

Querido Aluno, Querida Aluna, Vocês estão iniciando mais um ano de 

estudos e nós estamos aqui, mais uma vez, junto com seu Professor, para 

apoiá-los na aventura do saber. Neste primeiro Caderno de 2013, vamos 

rever conceitos já estudados, consolidar conhecimentos e ajudá-los a se 

apropriar de novos e relevantes conceitos, ampliando, assim, sua 

capacidade de leitura e de produção de textos. 
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Que sejamos todos bem-sucedidos! 

 

MULTIRIO 
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De palavras e de não palavras faz-se a linguagem... 

Você, com certeza, já reparou que vivemos em um mundo cercado de 

mensagens; um mundo que exige nossa atenção e nossa participação. 

 

Que meios você mais usa para se comunicar no seu dia a dia? 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 



_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Sobre linguagem verbal e linguagem não verbal sugerimos uma visita à 

Educopedia. Acesse: 

http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar. 

aspx?pgn_id=71802&tipo=2&pgant=v 

 

gec7.blogspot.com 
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Deparamo-nos a todo momento com mensagens que precisamos entender, seja 

em uma conversa com amigos, em um cartaz de rua, em um questionário a 

preencher, em uma nota de compra, em uma manchete de jornal, em uma 

imagem televisiva, em uma mensagem via internet, em... ufa! São tantos os 

meios, não é mesmo? Agora, pense e responda: 

 

iea.sp.gov.br 

 

ogerente.com.br 

 

Precisamos entender o que nos dizem essas mensagens; precisamos também 

dar nossas respostas, saber produzir nossas mensagens e nos fazer 

entender. Precisamos nos comunicar, interagir. 

 

facebook.com 

 

MULTIRIO 
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Quando conversamos com alguém, quando escrevemos ou lemos uma carta, um 

livro ou qualquer outra mensagem escrita, estamos utilizando a palavra 

como código de comunicação. Esse tipo de linguagem é conhecido como 

linguagem verbal. Essa forma de linguagem pode ser a que mais usamos, mas 

não é a única. 

 

As mensagens que recebemos são organizadas de diferentes formas. Nelas 

podem ter sido utilizados diferentes elementos de comunicação que não 

sejam as palavras. São mensagens organizadas em linguagem não verbal, que 

precisamos entender, para entender o mundo em que vivemos e com ele 

interagir. 1- Observe as imagens abaixo e traduza, para a língua escrita, 

o que elas podem nos transmitir. 
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________________ ________________ ________________ 

escolakids.uol.com.br 

 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 

 



__________________ __________________ __________________ 

 

_______________ _______________ _______________ 
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______________ ______________ ______________ ______________ 

 

2- Que elemento, nas duas placas acima, indica proibição? 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ ________________________ 

________________________ 

 

blogdokedj.com seton.com.br 

 

LÍNGUA E LINGUAGEM 

 

colegioweb.com.br 

 

kawanamu.blogspot.com 

 

clker.com fotolog.com 

 

3- Observe as imagens do quadro abaixo. De que se trata? 5- O desenho 

abaixo é um símbolo. O que ele representa? 

portaldoprofessor.mec.gov.br smartkids.com.br ecoviva.blogspot.com 

 

__________________________ __________________________ 

__________________________ 

 

4- Abaixo, o desenho (linguagem não verbal) do menino, esperando para 

atravessar a rua, ilustra a obediência a uma regra do trânsito, expressa 

em linguagem verbal, na legenda do desenho. Com base nessa informação, 

pinte, com as cores correspondentes, a luz que está acesa no sinal 

luminoso para pedestres, ao lado do menino, e no sinal luminoso para 

carros (no outro desenho). 

 

_______________________ 

 

6- O que simboliza cada figura abaixo? 
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sites.google.com trollada.com 

 

___________ 

liviabaiana.blogspot.com 

 

___________ 

 

Sempre atravesse na faixa de segurança e olhe sempre para os dois lados 

da rua. 

 

___________ ___________ 

 

________________ ________________ 



 

indeia.blogspot.com 
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A todo conjunto de sinais que utilizamos para expressar ideias e para nos 

comunicarmos chamamos LINGUAGEM. Assim, além das palavras, podemos fazer 

uso de cores, de imagens, de gestos, de símbolos matemáticos..., ou seja, 

da linguagem não verbal. 

 

A linguagem compartilhada pelos membros de uma coletividade, quando se 

utilizam de palavras faladas ou escritas, para expressar ideias e se 

comunicar, é a LÍNGUA – a linguagem verbal. A Língua Portuguesa, por 

exemplo, é o código próprio do brasileiro em suas comunicações orais e/ou 

escritas. 

 

Observe a linguagem utilizada em cada um dos textos a seguir. 

 

TEXTO 1 

 

TEXTO 2 
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QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

 

TEXTO 1 

 

1- No texto I, uma pequena história em quadrinhos, a personagem Mafalda é 

uma criança que descobre a importância do dedo indicador. Que exemplo ela 

usa para explicar essa importância? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

2- No último quadrinho, Mafalda chega a uma conclusão. Que relação ela 

estabeleceu para chegar a essa conclusão? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 3- Que efeito de sentido causa a expressão de Mafalda 

―AAAAAH!...‖, do jeito como foi grafada no 3.º quadrinho? 

_________________________________________________________________________

________________ 



_________________________________________________________________________

________________ 

 

4- Pode-se afirmar que a história possui um conteúdo crítico. Justifique 

sua resposta. 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

MULTIRIO 
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TEXTO 2 1- O texto 2 é uma charge que expressa uma crítica sobre um tema 

importante. Que tema é esse? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

2- Observe a imagem do homem, que vem na direção contrária à do lugar 

para onde vai a fumaça emitida pelas chaminés e tenta sair do ambiente 

poluído, trazendo na mão uma flor. Qual é a intenção do homem? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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3- Observe a imagem das borboletas voando em bando em direção ao homem, 

que corre assustado, levando a flor. A que conclusão se pode chegar sobre 

a intenção das borboletas? Por que elas têm essa intenção? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

4- Podemos afirmar que no lugar de onde o homem veio havia muitas flores? 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

__________________ 



_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

RELACIONANDO OS TEXTOS... 9 

Observe a linguagem utilizada em cada um dos textos e explique a 

diferença que há entre elas. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Em todos os textos que lemos, é fundamental observar com atenção os 

elementos que se combinam para expressar da melhor forma uma mensagem. 

Nos textos de linguagem verbal, por exemplo, precisamos observar como as 

palavras se combinam nas frases, como se dá a coesão entre as orações, os 

períodos, os parágrafos... O mesmo ocorre com elementos que organizam a 

mensagem nos textos de linguagem não verbal. Observe atentamente os 

elementos de linguagem não verbal (a posição e os movimentos dos 

personagens, suas expressões fisionômicas, detalhes do ambiente 

retratado...) presentes nas charges abaixo. CHARGE 1 CHARGE 2 

 

3.bp.blogspot.com 

 

1- Que elemento justifica, a) na charge 1, a atitude desesperada do 

pequeno pássaro, ao pousar na lâmina do machado, e a expressão em sua 

fisionomia? ________________________________________________________ b) 

na charge 2, a atitude do goleiro, ao deixar passar a bola e saltar para 

agarrar a gota d‘água? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

escudoshumanos.zip.net 
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Relacione agora a charge (texto 1) com a letra de canção (texto 2), 

observando-lhes o tema e as linguagens utilizadas para produzir suas 

mensagens. TEXTO 2 PASSAREDO 

Composição: Francis Hime e Chico Buarque 

 

TEXTO 1 

 

Ei, pintassilgo Oi, pintarroxo Melro, uirapuru Ai, chega-e-vira Engole-

vento Saíra, inhambu Foge asa-branca Vai, patativa Tordo, tuju, tuim Xô, 

tié-sangue Xô, tié-fogo Xô, rouxinol sem fim Some, coleiro Anda, 

trigueiro Te esconde colibri Voa, macuco Voa, viúva Utiariti Bico calado 

Toma cuidado Que o homem vem aí O homem vem aí O homem vem aí 
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Ei, quero-quero Oi, tico-tico Anum, pardal, chapim Xô, cotovia Xô, ave-

fria Xô, pescador-martim Some, rolinha Anda, andorinha Te esconde, bem-

te-vi Voa, bicudo Voa, sanhaço Vai, juriti Bico calado Muito cuidado Que 

o homem vem aí O homem vem aí O homem vem aí 

 

Saiba mais sobre os gêneros ―Crônica‖, Charge‖ e ―Letra de canção‖, 

visitando, na Educopedia, o link: 

www.educopedia.com.br/Cad astros/Atividade/ Visualizar.aspx?pgn_id=4901 

4&tipo=2&pgant=v 

 

escudoshumanos.zip.net 

 

http://letras.mus.br/chico-buarque/80825/ 
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1- Com relação ao tema e à linguagem utilizada, que semelhança e que 

diferença há entre os dois textos? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

Você vai ler agora um cartaz publicitário, produzido em linguagem verbal, 

mas com as palavras organizadas de uma forma diferente, que reforça a 

ideia daquilo que se quer comunicar. Vamos ler. 

 

Vamos olhar atentamente a estruturação da mensagem no cartaz. A frase: 

―Crimes na internet sempre ocorrem quando perdemos ética‖ está arrumada 

com as palavras uma abaixo da outra e, como resultado dessa arrumação, 

podemos 

espacoetico.files.wordpress.com 

 

perceber a formação (na vertical) da palavra INTERNET. A palavra clik é 

uma onomatopeia, ou seja, uma palavra criada a partir do som, do ruído 

emitido por aquilo que nomeia, no caso, o ato de apertar um botão para 

(CLICK!), velozmente, se realizar uma mudança (acender ou apagar uma luz; 

ligar um aparelho; mudar de canal; sair de uma página da web...). Ter, de 

repente, uma boa ideia, não é ―dar um click‖? 

Faculdade de Tecnologia Senac Goiás Curso Superior de Tecnologia em 

Segurança da Informação Ética e Cidadania – V Módulo Noturno 
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1- Qual é o tema do cartaz? E sua finalidade? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

 



2- De acordo com o texto, o que favorece a ocorrência de crimes na 

internet? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

3- Qual o significado da palavra ―ética‖? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 
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4- Na frase ―Um click que faz a diferença!‖, o que sugere o termo em 

destaque? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Se você usa qualquer rede social (Orkut, Facebook, MySpace, MSN) ou 

frequenta as salas de bate-papo da rede, saiba que pode estar correndo 

riscos. Lógico que entrar e ―conhecer‖ gente nova, de tudo quanto é lugar 

do mundo, parece sempre divertido. Mas, nessas viagens pelo mundo da 

internet, você pode cruzar com gente que não é tão bacana! E mais! Em 

algumas situações, arrisca até mesmo esbarrar em alguém muito mal-

intencionado. Denuncie. (Dr.Jairo Bouer, em www.educacional.com.br) 
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1- Relacione os elementos das linguagens verbal e não verbal presentes 

nas tirinhas abaixo e explique como foi estruturada a mensagem, 

respondendo à pergunta sobre cada uma delas. 

 

a) Como sabemos que se trata de um filme assustador? 

 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

 

GLOBINHO – Sábado, 13 de agosto de 2011. 

 

b) Como sabemos que se trata de um filme triste? 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

 



GLOBINHO – Sábado, 27 de agosto de 2011. 
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Observamos até aqui que as mensagens se organizam com diferentes 

elementos de linguagem, verbais ou não verbais, e muitas vezes misturando 

as duas linguagens. O importante é perceber que, para ler os textos, 

entender suas mensagens e interagir com elas, precisamos observar 

atentamente como nelas os elementos se combinam, como se conectam (coesão 

textual) para alcançar o entendimento do que se quis dizer (coerência 

textual). Lembramos que, para haver diálogo, efetiva comunicação, é 

preciso que os interlocutores se entendam. 

 

Observe com atenção alguns elementos que aparecem na sequência dos 

quadrinhos ao lado. Perceba como eles se combinam para contar, com 

coerência, mais essa pequena história da Mafalda. Pense na função desses 

elementos. 

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
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©Quino 

 

monipin.blogspot.com 

 

• O relógio – Observe que, no 5.º quadrinho, aparece o desenho de um 

relógio. Que função tem essa imagem na história narrada? • A cor – 

Observe a mudança na cor de fundo dos dois últimos quadrinhos. Essa 

mudança tem a função de indicar o quê? • O desenho dos três olhos que se 

abrem, no último quadrinho – Observe que, no quadrinho anterior, a luz 

foi apagada e só aparece a imagem do relógio. Portanto, o pai e a mãe de 

Mafalda estão de olhos fechados, talvez já dormindo. Observe ainda a 

posição do pai, no 3.º quadrinho, deitado de lado, com apenas um dos 

olhos à mostra. Que função têm, então, os desenhos dos três olhinhos 

abertos, na escuridão do último quadrinho? • Os balões de fala – Nas 

histórias em quadrinhos, os balões têm a função de indicar o discurso 

direto – falas ou pensamentos dos personagens. Observe o desenho dos 

balões que indicam falas da Mafalda dirigidas ao pai. Que função têm as 

setas indicativas dos balões apontando para fora dos quadrinhos? 
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Observe agora os elementos do desenho abaixo, e a expressão fisionômica 

da Mafalda ao olhar para o globo terrestre. No que estará pensando a 

Mafalda? Imagine e escreva no balão. (Lembre-se do espírito crítico que 

caracteriza a personagem!) 

 

O som não funcionou; daí, as falas não serem reproduzidas... Leia a 

história. 

Observe o personagem do diretor de cena, que aparece no 3.º quadrinho. 

Somente quando ele surge é que percebemos o motivo pelo qual os balões 

dos quadrinhos anteriores aparecem vazios... 



 

blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br 

 

1- O que significa ―probleminha com o áudio‖ e que consequência teve esse 

problema para a elaboração da história? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- Como o problema com o áudio foi representado 

no texto em quadrinhos? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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3- O som voltou! Agora o diretor da cena é você! Imagine uma história a 

ser narrada nos quadrinhos abaixo e preencha os balões com as falas dos 

personagens, combinando linguagem verbal e não verbal de acordo com a 

história que você imaginou. Que tal convidar um colega para criar a 

história com você? Combine com seu Professor. 

 

blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br 
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Para entender um pouco mais sobre os textos organizados em linguagem não 

verbal, combinada ou não com a linguagem verbal, você leu aqui algumas 

charges e algumas histórias em quadrinhos, textos onde a atenção aos 

elementos de linguagem não verbal é indispensável para o entendimento da 

mensagem. As charges e as pequenas histórias em quadrinhos, chamadas 

também ―tiras‖ ou ―tirinhas‖, funcionam como crônicas do cotidiano, por 

semelhança de função e de meios de publicação que têm com outro gênero 

textual, a CRÔNICA, que vamos estudar a seguir. 

 

Por que CRÔNICA? Porque, em geral, sai publicada em jornais, em revistas, 

em blogs, que 
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Por que ―crônica do cotidiano‖? Porque, em geral, tem como tema um 

acontecimento da atualidade, um fato cotidiano ou situações comuns na 

vida diária. A crônica funciona como um comentário aos ―fatos da vida‖. O 

modo de o cronista comentar (através de uma história que ele narra, de 

uma opinião ou 

tjmg.jus.br 

 

são publicações diárias, semanais ou mensais, ou seja, que obedecem a uma 

periodicidade de tempo. A palavra ―crônica‖ tem sua origem em khrónos, 

vocábulo grego que significa tempo. 

 

de uma análise objetiva; com um olhar mais humorístico, poético ou mais 

reflexivo) é que vai caracterizar a crônica como narrativa, lírica, 

argumentativa... 
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O ESPÍRITO DA CRÔNICA 

Leia a seguir dois inícios de crônicas escritas por dois de nossos 

maiores cronistas e que o ajudarão a entender um pouco mais sobre o que 

seja ―o espírito da crônica‖. 

 

O NASCIMENTO DA CRÔNICA Machado de Assis 

 

MEU IDEAL SERIA ESCREVER... Rubem Braga 

 

Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer: Que 

calor! Que desenfreado calor! Diz-se isto, agitando as pontas do lenço, 

bufando como um touro, ou simplesmente 

 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que 

está doente naquela casa cinzenta quando lesse minha história no jornal 

risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – "ai meu Deus, que 

história mais 
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sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, 

fazem-se algumas conjeturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre 

amarela, (...) Está começada a crônica. [...] 

 

engraçada!". [...] 

 

BRAGA, Rubem. A traição das elegantes. Editora Machado de Assis. Crônicas 

Escolhidas. São Paulo: Editora Ática, 1994. Sabiá : Rio de Janeiro, 1967. 

 

1- Nesse início de crônica, o cronista fala sobre a arte de escrever 

crônicas a partir de trivialidades, ou seja, de assuntos comuns, banais, 

do conhecimento de todos. De que fato cotidiano ele diz que uma crônica 

pode partir? _________________________________ 

 

2- Esse início de crônica mostra um cronista preocupado em escrever 

histórias de um modo leve, engraçado, que cative o leitor. Que ―fato da 

vida‖ ele tomaria como ponto de partida para sua crônica? 

____________________________________________ 
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Você vai ler, a seguir, uma crônica de Fernando Sabino, um mestre na arte 

de escrever crônicas. Ao lado, algumas observações e questões que ajudam 

a perceber o passo a passo do cronista ao escrever sua crônica. A ÚLTIMA 

CRÔNICA 

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto 

ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A 

perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito 

mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada 

um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso 

conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz 
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Passo a passo da crônica 



Observe o TÍTULO que o cronista deu a sua crônica. Leia a crônica. 

Depois, responda: Você acha que o título foi bem escolhido? Justifique 

sua opinião. ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta 

perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas 

palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples 

espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo 

a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na 

lembrança: "assim eu quereria o meu último poema". Não sou poeta e estou 

sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os 

assuntos que merecem uma crônica. 

 

A FIGURA DO NARRADOR No 1.º parágrafo, parágrafo de introdução, percebe-

se que o cronista fala dele mesmo, ou seja, ele se coloca como narrador 

que participa da situação inicial. Que palavras no 1.º parágrafo nos 

permitem perceber isso? _____________________________________________ 

ONDE? QUANDO? No 1.º parágrafo também se antecipam o espaço e o tempo, ou 

seja, o local e o momento da cena. Onde e quando se passa? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Continua 
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METALINGUAGEM No 2.º parágrafo, observa-se que o narrador fala um pouco 

sobre a arte de escrever crônica, sobre a busca dos assuntos que, na sua 

opinião, merecem uma crônica. Quando, em um texto, fala-se sobre a 

própria arte de escrevê-lo dizemos que se fez uso da metalinguagem. 

 

INTERTEXTUALIDADE Ao recurso de um texto fazer referência a outro texto 

chamamos de intertextualidade. Leia o poema a cujo verso o narrador faz 

referência, no segundo parágrafo: O ÚLTIMO POEMA (Manuel Bandeira) Assim 

eu quereria meu último poema Que fosse terno dizendo as coisas mais 

simples e menos intencionais Que fosse ardente como um soluço sem 

lágrimas Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume A paixão dos 

suicidas que se matam sem explicação. 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos 

 

revistaepoca.globo.com 

 

orm.com.br 

 

Fernando Sabino 

 

Manuel Bandeira 
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Parece que o cronista já descobriu o assunto que merece uma crônica. Leia 

a continuação da crônica. 

 

A ÚLTIMA CRÔNICA (continuação) 

 

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das 

últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da 

humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela 

presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda 

arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa 

balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao 

redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição 

tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam 

para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de 

contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, 

inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo 

sob a redoma. A mãe limita-se a ficar 
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olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do 

garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para 

atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da 

naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem 

do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, 

larga-o no pratinho – um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena 

fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa 

de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não 

começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à 

mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e 

brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, 

e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém 

mais os observa além de mim. 

 

Continua 
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Passo a passo da crônica 

QUEM? O QUÊ? No 3.º parágrafo, ele apresenta os personagens (Quem?) da 

cena que ele observa e que vai ser o assunto (O quê?) que, na sua 

opinião, merece uma crônica. Quem são os personagens? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ Observe as palavras que usa para se referir aos pais 

como ―um casal de pretos‖ e à filhinha deles como ―negrinha‖. São 

palavras que, em determinadas contextos, podem revelar um olhar 

preconceituoso. Não é o que acontece no contexto dessa crônica, em que o 

narrador dirige um olhar de respeito, de admiração e de carinho aos 

personagens e à cena que protagonizam. Transcreva do 3.º parágrafo 

trechos que expressam admiração e respeito pelo casal e carinho pela 

menina. 

_________________________________________________________________________

__________________ 



_________________________________________________________________________

__________________ 

 

A partir do 4.º parágrafo, o narrador passa a registrar a sequência de 

ações da cena que observou. Numere os parênteses de acordo com a ordem 

com que as ações são apresentadas. • A mulher mostra-se intranquila. ( ) 

) 

 

• O garçom leva o pratinho com bolo e a garrafa de Coca-Cola e os coloca 

à frente da menina. ( 

 

• O garçom, depois de ouvir o pedido, afasta-se para comandar o pedido 

junto ao homem atrás do balcão. ( ) ) ) 

 

• A menina aguarda algo, antes de começar a comer. ( 

 

• O pai assegura-se de que tem como pagar o que vai encomendar ao garçom. 

( 
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O cronista vai descobrir por que a menina não começa a comer. Leia o 

final da crônica. 

 

Passo a passo da crônica 

No parágrafo anterior, o narrador se pergunta, observando a menina: ―Por 

que não começa a comer?‖ Neste parágrafo, ficamos sabendo o porquê. O que 

ela aguardava? _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ Após a comemoração, o pai, 

satisfeito, olha em volta para saber se alguém observava a cena. O que 

causou no pai um constrangimento inicial? 

_________________________________________ 

_________________________________________ Transcreva o trecho em que o 

pai se mostra aos olhos do único observador, orgulhoso da comemoração em 

família. _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

A última crônica (final) São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe 

espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-

Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, 

a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as 

chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando 

num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: "Parabéns pra você, 

parabéns pra você..." Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las 

na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e 

põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura - ajeita-lhe 

a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O 

pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer 

intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, 



nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça 

abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num 

sorriso. Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse 

sorriso." 

SABINO, Fernando. A companheira de viagem. Record, 1965. 
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No desfecho da crônica (parágrafo final), o narrador volta a se referir 

ao verso de Manuel Bandeira e explica o que o fez utilizar a cena 

observada como assunto de sua crônica. Escreva aqui o motivo da 

utilização da cena. _________________________________________ 
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FIQUE LIGADO!!! 

INSERIDO NO CONTEXTO 

 

A partir do momento em que a família chega ao botequim para comemorar o 

aniversário da filhinha, você percebe, em palavras utilizadas pelo 

narrador, que ele observa a família com um olhar de admiração, de 

respeito, de carinho. São palavras que formam o contexto da crônica e que 

devem ser entendidas dentro desse contexto. Como vimos, no 3.º parágrafo, 

somente o contexto permite entender que termos com que o narrador se 

refere aos personagens (casal de pretos, negrinha) foram usados sem 

qualquer carga de preconceito. 

 

CONTEXTO é a relação entre o texto e a situação a partir da qual ele se 

produziu. As circunstâncias em que se produz a mensagem é que permitem 

sua correta compreensão. 

MULTIRIO 

 

tudoemdia.com 

 

Assista a um vídeo da MultiRio sobre a importância do contexto. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=XMyeHYfHzm8&feature=related 
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Fora do contexto 

A grande maioria de jornais e revistas traz hoje uma seção que é das mais 

populares: traz as frases destacadas de políticos, artistas, empresários 

e demais notáveis. A pessoa deu uma longa entrevista e dela é pinçada uma 

pequena declaração ao que vai para o rol das "frases da semana‖. Quem não 

lê? Todo mundo lê e curte. Algumas frases são fortes, outras divertidas, 

há as ridículas, as burras, as geniais. Mas todas, absolutamente todas, 

correm o risco de estarem descaracterizadas. Porque aquilo que é 

subtraído do contexto ganha projeção, para o bem ou para o mal. E isso, 

por si só, é uma forma sutil de manipular o leitor. Em tudo há um 

contexto. No seu pedido de demissão, na sua defesa dos animais, na sua 

confissão para o padre, no seu desabafo para o analista, na sua briga de 

casal, na sua campanha politica, até na escolha da roupa que você vai 



vestir pela manhã. Cada atitude, cada escolha, cada argumentação, cada 

lamúria está vinculada a uma série de outras coisas que orbitam em volta 

do assunto principal. Não existe "não vem ao caso‖: Tudo vem ao caso. A 

namorada, depois de aprontar muito, diz que você é o homem da vida dela. 

Essa frase, sozinha, reconstitui relações, mas e o contexto todo, onde 

fica? Seu chefe considera você um ingrato por desligar-se da empresa de 

uma hora para a outra, mas e a quantidade de sapos que você engoliu por 

meses, não explica? Você é considerado um sequelado por descer pelo 

elevador do prédio de calça laranja, camiseta pink, jaqueta roxa e óculos 

de lentes verdes, mas alguém levará em consideração que você é um artista 

performático? Você diz para o analista que seu pai a odeia, e o analista 

precisa acreditar em você, mas jamais lhe dará alta até que descubra o 

contexto. O contexto é soberano, 

 

Martha Medeiros publica crônicas semanalmente em uma revista. Seu assunto 

dessa vez são as colunas ―frases da semana‖, que os jornais e revistas 

costumam publicar, e o risco de ler essas frases tiradas de seus 

contextos. 
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Continua 
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Adaptado - REVISTA O GLOBO. 23 de setembro de 2012. ―Porque aquilo que é 

subtraído do contexto ganha projeção, para o bem ou para o mal. E isso, 

por si só, é uma forma sutil de manipular o leitor." 
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o contexto é revelador, o contexto não pode ser ignorado, assim na vida, 

assim na imprensa. Hoje em dia, desconfio muito do que é publicado entre 

aspas na abertura de matérias, as tais declarações explosivas que só são 

explosivas até que se leia a reportagem toda. Há quem corte frases no 

meio, publicando em manchete apenas aquilo que fará com que o 

entrevistado pareça alguém sem papas na língua, e assim estará garantida 

a reprodução da sentença em vários outros veículos. Recentemente, li a 

declaração de uma atriz sobre sua separação, e eu, que nem a conheço, me 

senti solidária a ela, que visivelmente foi vítima de uma dessas edições 

mal-intencionadas. Ou assim me pareceu – posso também estar confiando 

mais do que devo no ser humano. 

 

Como destacar uma ironia sem contextualizála? A ironia soará grosseira. E 

aquele que ao ser entrevistado para a tevê estava visivelmente brincando, 

mas que por escrito pareceu estar falando sério? E o comentário dito no 

entusiasmo do momento, sem compromisso, que ganha ares de profetização? 

Falou, imprimiu, já era. Explicar o contexto exige tempo, exige 

dedicação, exige compromisso, e está tudo em falta: tempo, dedicação, 

compromisso. Quer-se o bombástico de deglutição fácil. Quer-se o vexame 

público, o mico, a constatação constrangedora, a genialidade de pronta-

entrega, quer-se o impacto imediato, sem olhar para os lados. O contexto 

são os lados ignorados. Eu leio essas "frases da semana‖, você também lê. 



Mas, na falta da contextualização, não percamos o critério. Acreditemos 

com um olho fechado e outro bem arregalado. 
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1- De acordo com o 2.º parágrafo, que consequência pode ter o fato de se 

publicarem, separadas de seus contextos, frases ditas pelas pessoas em 

entrevistas ou depoimentos mais longos? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- Transcreva do 2.º parágrafo a expressão usada 

pela cronista para significar que algo, retirado de seu contexto, pode 

ser entendido de forma positiva ou de forma negativa. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- Observe, no final do 3.º parágrafo, a expressão 

escrita entre aspas, ―não vem ao caso‖. a) Com que significado ela é 

usada? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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b) Que função têm as aspas nesse uso? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- Observe, no 4.º parágrafo, as expressões em 

destaque usadas pela cronista. São ―gírias‖, expressões próprias da 

linguagem informal. De acordo com cada contexto, que significado tem cada 

uma delas? a) ―A namorada, depois de aprontar muito...‖ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) ―...mas e a quantidade de sapos que você 

engoliu... ?‖ 

_________________________________________________________________________

______________________ c) ―Você é considerado um sequelado...‖ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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5- Procure na crônica outras expressões desse tipo (gírias) e transcreva-

as. 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- Ainda no 4.º parágrafo, a cronista faz uso de 

alguns exemplos para falar da importância do contexto em algumas 

situações. Indique a que contexto ela se refere em cada exemplo. a) A 

namorada que diz ―você é o homem da minha vida‖. 

_________________________________________________________________________

_______________________ b) O chefe considerar ingrata a atitude do 

funcionário. 



_________________________________________________________________________

_______________________ c) O rapaz que sai de casa vestido de forma 

extravagante. 

_________________________________________________________________________

_______________________ d) A cliente que diz ao analista que o pai a 

odeia. ________________________________________________________ 7- No 5.º 

parágrafo, a cronista afirma que desconfia muito ―do que é publicado 

entre aspas na abertura de algumas matérias‖. Na própria publicação de 

sua crônica, há um exemplo disso de que ela desconfia. Transcreva-o. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 8- De acordo com o penúltimo parágrafo, qual a 

possível causa para a ocorrência dessas situações em que não se leva em 

conta o contexto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 9- Nesse penúltimo parágrafo da crônica, há uma 

definição da cronista para o que seja contexto. Transcreva-a. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A crônica que você acabou de ler é um exemplo do que chamamos crônica de 

opinião ou crônica argumentativa, um texto em que o cronista aborda um 

assunto da atualidade, do dia a dia, expressando uma opinião sobre ele, 

usando argumentos com que defende sua opinião e, assim, propondo ao 

leitor uma reflexão sobre o assunto. A crônica anterior a essa, ―A última 

crônica‖, de Fernando Sabino, é um exemplo de crônica narrativa, em que o 

cronista aborda o assunto através de uma história, real ou fictícia, 

narrada na crônica. Leia os quadros abaixo, em que se comparam as duas 

crônicas. Fora do contexto TEXTO DE BASE ARGUMENTATIVA O cronista aparece 

como o que analisa, reflete sobre o assunto, emitindo sua opinião e 

argumentos que sustentem essa opinião. Não há personagens, podendo 

apresentar situações que sirvam como exemplos, como argumentos. Há uma 

introdução, onde se apresenta o tema, um desenvolvimento da ideia central 

e uma conclusão sobre o tema, a partir da ideia desenvolvida. A linguagem 

é menos literária, mais objetiva, mas sempre no tom informal, que 

caracteriza as crônicas. 

 

A última crônica TEXTO DE BASE NARRATIVA O cronista aparece na figura do 

narrador, o que conta uma história (ora em 1.ª pessoa, quando 

participante; ora em 3.ª pessoa, como mero observador do que narra). Há 

personagens que participam da cena narrada. Há uma situação inicial, um 

enredo que se desenvolve até chegar ao desfecho da história. 
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A linguagem é literária e tem o tom da informalidade, da leveza, sendo a 

crônica sempre uma conversa com o leitor. 

 

Saiba um pouco mais sobre ―crônica narrativa‖. 

Muito frequentemente o cronista, para se referir a acontecimentos 

cotidianos, conta uma história. Uma notícia de jornal, por exemplo, pode 



dar origem a uma bela ficção. É quando a crônica mostra semelhança com a 

estrutura de um conto. Como o conto, a crônica narrativa tem título, 

personagens, com um enredo que se organiza e se desenvolve em torno de um 

só núcleo, de um única situação, de um único problema – o conflito 

gerador – apresentando um ponto de máxima tensão – o clímax – e uma 

conclusão – o desfecho. 
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A crônica que você vai ler a seguir baseia-se em uma notícia de jornal. A 

partir de um fato noticiado, o narrador cria uma história e a narra para 

seus leitores. 

 

Moacyr Scliar escreveu algumas de suas crônicas a partir de anúncios, 

manchetes ou notícias que chamavam sua atenção nos jornais. Leia. Ao 

lado, no passo a passo da produção escrita, você pode observar aspectos 

da estrutura da crônica e os elementos característicos da narrativa. 

Observe o TÍTULO. Lida a crônica, volte aqui e diga se achou o título bem 

escolhido ou não, justificando sua opinião. O AMOR RECICLADO 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ Telefone celular se 

transforma em flor: o aparelho 

 

Passo a passo da crônica 

 

ecológico é fabricado a partir de polímeros biodegradáveis. Na composição 

do celular os fabricantes também inserem uma semente de flor, que 

germinará quando o usuário decidir reciclar seu celular, plantando-o na 

terra (Folha de São Paulo, 30/11/2005). 

 

Aqui o cronista transcreve a notícia a partir da qual escreverá sua 

narrativa. Essa parte que introduz o texto propriamente dito, como um 

comentário ao texto, chama-se EPÍGRAFE. Nem sempre se faz uso da 

epígrafe. Aqui, a SITUAÇÃO INICIAL – A namorada presenteia o namorado com 

um celular biodegradável. a) Em que época ocorre? 

_____________________________ b) Que personagens você identifica? 

__________________________________________________ 
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Como presente de fim de ano, a namorada, entusiasta defensora da 

ecologia, deu-lhe um celular biodegradável. [...] um aparelho especial, 

feito de um plástico que, decompondo-se, não poluiria a natureza. E, 

detalhe poético, havia ali uma semente de flor que germinaria quando o 

aparelho fosse jogado à terra. Ele agradeceu muito [...] A namorada, 

contudo, fez uma exigência: ele só poderia usar o celular em chamadas 

para ela. [...] Com o que ele concordou. O aparelho daria testemunho do 

amor deles, amor que, achava, seria eterno. Estava enganado. Dois meses 

depois ela ligou, de uma cidade distante. Pelo celular biodegradável ele 

ouviu a notícia que o deixou arrasado: na viagem, ela conhecera um rapaz, 

adepto, como ela, da ecologia, e se apaixonara. Você entende, ela 

explicou, tudo na vida tem de de ser reciclado, inclusive o amor, [...] 

 

Aqui, o CONFLITO GERADOR ou a COMPLICAÇÃO da situação – a namorada faz 

uma exigência de que o namorado só use o celular para falar com ela. 



Aqui, o DESENVOLVIMENTO DO CONFLITO – A namorada liga para o celular 

biodegradável do namorado, para romper o namoro com ele. a) Que expressão 

de tempo marca o tempo decorrido entre a situação inicial e o rompimento 

do namoro? _________________________________________________ b) Que 

consequência a notícia teve para o rapaz? 

_________________________________________________ c) Que explicação ela 

deu para que ele entendesse a mudança ocorrida? 

_________________________________________________ 

 

Continua 
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O AMOR RECICLADO (continuação) Furioso, ele atirou o celular pela janela 

da casa. Nunca mais queria ouvir falar daquela coisa. Nunca mais queria 

ouvir falar da infiel namorada. Era uma página virada de sua vida. Algo 

que pretendia esquecer e da forma mais completa possível. [...] Mas aí 

aconteceu o imprevisto. No jardim de sua casa brotou uma flor. O que, num 

primeiro momento, deixou-o intrigado. Só ele cuidava daquele jardim e não 

se lembrava de ter plantado coisa alguma recentemente. De súbito deu-se 

conta: era a semente que estava no celular biodegradável. Era o passado 

que voltava sob a forma de uma flor. Que, curiosamente, tem um perfume 

parecido ao da antiga namorada. Mais: quando ele está junto à flor – e 

sempre que ele pode está junto à flor – parece-lhe ouvir a voz dela 

sussurrando-lhe doces palavras de paixão. E dizendo que tudo na vida pode 

ser reciclado. Inclusive o amor. 

SCLIAR, Moacyr. Histórias que os jornais não contam. Rio de Janeiro: 

Agir, 2009. 

 

Passo a passo da crônica 

Aqui, ainda o DESENVOLVIMENTO DO CONFLITO – As atitudes do rapaz e a 

decisão que ele toma a respeito da ex-namorada. a) Qual a primeira 

atitude do rapaz, arrasado ao receber a 

notícia?___________________________________________ b) Que decisão ele 

toma? _________________________________________________ Aqui o CLÍMAX, o 

momento de maior tensão da história – O rapaz descobre que a flor em seu 

jardim vinha da semente de seu celular biodegradável. Transcreva da 

crônica a) o trecho que faz referência à semente como característica 

daquele celular (localize em outro parágrafo). ______________ 

___________________________________________________ b) o trecho que 

explica o fato de a semente ter brotado no jardim da casa do rapaz 

(localize em outro parágrafo). 

___________________________________________________ c) as duas expressões 

do 5.º parágrafo que indicam momentos em que ocorrem mudanças de 

situação. ___________________________________________________ O último 

parágrafo contém o DESFECHO da crônica. Através da flor, o rapaz relembra 

sua antiga namorada. a) Ao procurar estar sempre junto da flor, para 

sentir nela o perfume da ex-namorada e para lembrar de sua voz e das 

coisas que lhe disse na época de namoro, o que o rapaz descobre? 

________________________________________ 

_________________________________________________ O tempo na narrativa - 

Observe as formas verbais em cada parágrafo da crônica. Em que parágrafo 

o narrador fala do tempo presente, de algo que ocorre no momento em que 

está narrando? __________________________________________ 
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Moacyr Scliar 

 

Observe os quadros dos ELEMENTOS BÁSICOS EM UM TEXTO DE BASE NARRATIVA e 

o de DESENVOLVIMENTO DO ENREDO. 

 

Personagem Quem? 

 

Tempo em que ocorre a narrativa Quando? 

 

Espaço onde ocorre a narrativa Onde? 

 

Ação O quê? 

 

Narrador Quem conta a história? 

 

Protagonista(s) Antagonista(s) Coadjuvante(s) 

 

Que fato(s) é (são) narrado(s) e como se desenrola(m). 

 

Narrador participante (em 1.ª pessoa) ou observador (em 3.ª pessoa). 

 

Situação inicial Situação de equilíbrio. 

 

Complicação da situação, motivo que desencadeia a história. 

 

Momento de maior tensão na história. 

 

Resolução do conflito e final da narrativa. 

 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS QUE AJUDAM A ENTENDER O GÊNERO ―CRÔNICA‖ 

Assunto/tema - A crônica é um comentário leve e breve sobre assuntos 

comuns, os fatos do dia a dia, os problemas cotidianos das pessoas, da 

vida, da cidade, do país e mesmo do mundo. Abordagem - A crônica 

apresenta diferenças no modo de abordagem e na linguagem. Há crônicas 

mais narrativas ou mais descritivas, mais líricas ou mais humorísticas, 

mais reflexivas ou mais emocionais. Finalidade – A finalidade da crônica 

é agradar aos leitores, falando de assuntos significativos para eles, em 

uma linguagem que lhes seja próxima. Linguagem - As crônicas apresentam 

linguagem simples, espontânea, como se fossem uma conversa com o leitor. 

O lirismo e o humor são características bastante presentes nas crônicas. 
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Complicação ou conflito gerador 

 



Clímax 

 

Desfecho 
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Você vai ler a seguir outra crônica narrativa. Observe com atenção os 

elementos básicos da narrativa e como se dá o desenvolvimento do enredo. 

Observe ainda como a cronista fez uso dos recursos expressivos dos sinais 

de pontuação, principalmente na fala dos personagens. Atenção: A leitura 

expressiva dos textos, respeitando o ritmo e a entonação adequada, 

sinalizados pela pontuação, ajuda-nos muito a entender um texto e a ter 

maior prazer com o ato de ler. Que tal ler em voz alta com os colegas e 

com o Professor? 

 

ENTÃO, ADEUS! 

Lygia Fagundes Telles Isto aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu 

visitava a mais antiga e arruinada igreja que encontrei por lá, perdida 

na última rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre velhinho, 

mas tão velhinho, tão velhinho que mais parecia feito de cinza, de teia, 

de bruma, de sopro do que de carne e osso. Aproximou-se e tocou o meu 

ombro: 
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– Vejo que aprecia essas imagens antigas – sussurrou-me com sua voz 

débil. E descerrando os lábios murchos num sorriso amável: – Tenho na 

sacristia algumas preciosidades. Quer vê-las? Solícito e trêmulo, foi-me 

mostrando os pequenos tesouros da sua igreja [...] Mostrou-me todas as 

raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. Em seguida, 

desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, acompanhou-me cheio 

de gratidão até a porta. – Volte sempre – pediu-me. – Impossível – eu 

disse. – Não moro aqui, mas, em todo o caso, quem sabe um dia… – 

acrescentei sem nenhuma esperança. – E então, até logo! – ele murmurou 

descerrando os lábios num sorriso que me pareceu melancólico como o 

destroço de um naufrágio. 
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Continua 

 

ENTÃO, ADEUS! 

 

(continuação) 

 

Olhei-o. Sob a luz azulada do crepúsculo, aquela face branca e 

transparente era de tamanha fragilidade, que cheguei a me comover. Até 

logo?… ―Então, adeus!‖, ele deveria ter dito. Eu ia embarcar para o Rio 

no dia seguinte e não tinha nenhuma ideia de voltar tão cedo à Bahia. E 

mesmo que voltasse, encontraria ainda de pé aquela igrejinha arruinada 

que achei por acaso em meio das minhas andanças? E mesmo que desse de 

novo com ela, encontraria vivo aquele ser tão velhinho que mais parecia 

um antigo morto esquecido de partir?!… Ouça, leitor: tenho poucas 

certezas nesta incerta vida, tão poucas que poderia enumerá-las nesta 

breve linha. Porém, uma certeza eu tive naquele instante, a mais absoluta 



das certezas: ―Jamais o verei.‖ Apertei-lhe a mão, que tinha a mesma 

frialdade seca da morte. – Até logo! – eu disse cheia de enternecimento 

pelo seu ingênuo otimismo. Afastei-me e de longe ainda o vi, imóvel no 

topo da escadaria. A brisa agitava-lhe os cabelos ralos e murchos como 

uma chama prestes a extinguir-se. ―Então, adeus!‖, pensei comovida ao 

acenar-lhe pela última vez. ―Adeus.‖ Nesta mesma noite houve o clássico 

jantar de despedida em casa de um casal amigo. E, em meio de um grupo, eu 

já me encaminhava para a mesa, quando de repente alguém tocou o meu 

ombro, um toque muito leve, mais parecia o roçar de uma folha seca. 
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Continua 

Antes de virar a página para continuar lendo a crônica, tente imaginar o 

que irá acontecer a partir daqui... 
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ENTÃO, ADEUS! 

 

(continuação) 

 

Voltei-me. Diante de mim, o padre velhinho sorria. – Boa noite! Fiquei 

muda. Ali estava aquele de quem horas antes eu me despedira para sempre. 

 

– Que coincidência… – balbuciei afinal. Foi a única banalidade que me 

ocorreu dizer. – Eu não esperava vê-lo tão cedo. Ele sorria, sorria 

sempre. E desta vez achei que aquele sorriso era mais malicioso do que 

melancólico. Era com se ele tivesse adivinhado meu pensamento quando nos 

despedimos na igreja e agora então, de um certo modo desafiante, 

estivesse a divertir-se com a minha surpresa. ―Eu não disse, até logo?‖ 
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os olhinhos enevoados 

 

pareciam perguntar com ironia. [...] Meu vizinho da esquerda quis saber 

entre duas garfadas: – Então a senhora vai mesmo nos deixar amanhã? Olhei 

para a bolsa que tinha no regaço e dentro da qual já estava minha 

passagem de volta com a data do dia seguinte. E sorri para o velhinho lá 

na ponta da mesa. – Ah, não sei… Antes eu sabia, mas agora já não sei. 

 

(Org.) Joaquim Ferreira dos Santos. As cem melhores crônicas brasileiras. 

Rio de Janeiro, Objetiva, 2007. 
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1- Em vários trechos, ao longo de toda a crônica, a narradora descreve, 

com traços físicos e de personalidade, o personagem do padre. Com base 

nesses trechos, caracterize o padre. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



 

2- No 1.º parágrafo, a que se refere a palavra em destaque, no trecho ―a 

mais antiga e arruinada igreja que encontrei por lá‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

4- Observe com atenção a pontuação em ―E mesmo que desse de novo com ela, 

encontraria vivo aquele ser tão velhinho que mais parecia um antigo morto 

esquecido de partir?!…‖, no final do 7.º parágrafo da crônica. Explique o 

efeito de sentido do uso simultâneo de três sinais: ?!… 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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3- Em que parágrafo o narrador se dirige diretamente ao leitor da 

crônica? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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5- No 16.º parágrafo, ao reencontrar a mulher, o velho padre lhe diz, em 

tom de pergunta e com certa malícia, ―Eu não disse, até logo?‖. a) A que 

momento da história ele se refere? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) Com que sentido ele diz isso, destacando com a 

voz a expressão ―até logo‖? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6- No parágrafo final, ―– Ah, não sei… Antes eu sabia, mas agora já não 

sei.‖, a que tempos o narrador se refere com 
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as palavras em destaque? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 



_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

7- Na resposta que a personagem dá ao padre, no desfecho da crônica, o 

que se pode entender sobre o final dessa história, de acordo com o 

contexto? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

37 

 

8- Localize na crônica de Lygia Fagundes Telles, ―Então, adeus!‖ os 

elementos básicos da narrativa e com eles complete o quadro abaixo. 

 

Personagem 

 

Tempo em que ocorre a narrativa 

 

Espaço onde ocorre a narrativa 

 

Os fatos narrados 

 

Narrador 

 

9- Complete o quadro seguinte, de acordo com o desenvolvimento do enredo 

da crônica lida. 

 

Situação inicial 

 

Complicação ou conflito gerador 

 

Clímax 

 

Desfecho 
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Você vai ler a seguir uma outra crônica narrativa de Moacyr Scliar. Essa 

também conta uma história imaginada a partir de uma notícia de jornal 

(observe a manchete, na epígrafe) que tem também estrutura e elementos 

parecidos com os de um conto. Leia. TÍTULO EPÍGRAFE Às vezes, um autor 

faz uso da epígrafe, que é esta parte, anterior ao início de um texto, em 

que se cita um outro texto. Aqui, faz-se referência à notícia sobre a 

qual se baseia a crônica. APARECE APENAS EM ALGUNS TEXTOS. 

 



O FUTEBOL E A MATEMÁTICA ―Modelo matemático prevê gols no futebol.‖ ( 

Mundo, 23 mar.1999) SITUAÇÃO INICIAL O técnico reuniu o time dois dias 

antes da partida com o tradicional adversário. Tinha uma importante 

comunicação a fazer. – Meus amigos, hoje começa uma nova fase na vida do 

nosso clube. Até agora, cada um jogava o futebol que sabia. Eu ensinava 

alguma coisa, é verdade, mas a gente se guiava mesmo era pelo instinto. 

Isso acabou. Graças a um dos nossos diretores, que é um cara avançado e 

sabe das coisas, nós vamos jogar de maneira completamente diferente. Nós 

vamos jogar de maneira científica. Abriu uma pasta e de lá tirou uma 

série de tabelas e gráficos feitos em computador. – Sabem o que é isso? É 

o modelo matemático para o nosso jogo. Foi feito com base em todas as 

partidas que jogamos contra o nosso adversário, desde 1923. Está tudo 

aqui, cientificamente analisado. E está aqui também a previsão para a 

nossa próxima partida. Eles provaram estatisticamente que o adversário 

vai marcar um gol aos 12 minutos do primeiro tempo. Nós vamos empatar aos 

24 minutos do segundo tempo e vamos marcar o gol da vitória aos 43 

minutos. Portanto não percam a calma. Esperem pelo segundo tempo. É aí 

que vamos ganhar. Os jogadores se olharam, perplexos. Mas ciência é 

ciência; tudo o que eles tinham a fazer era jogar de acordo com o modelo 

matemático. Veio o grande dia. Estádio lotado, começou a partida, e, tal 

como o previsto, o adversário fez um gol aos 12 minutos. E aí sucedeu o 

inesperado. 

 

diadematematica.com 
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Continua 
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Antes de virar a página para continuar a leitura da crônica, tente 

imaginar: que inesperado terá acontecido? 

 

...Continuação 

 

Um jogador chamado Fuinha, um rapaz magrinho, novo no time, pegou a bola, 

OMPLICAÇÃO OU CONFLITO GERADOR invadiu a área, chutou forte e empatou. 

Cinco minutos depois, fez mais um gol. E outro. E outro... O jogo 

terminou com o marcador de 7 a 1, um escore nunca registrado na história 

dos dois times. Todos se cumprimentavam, felizes. Só o técnico não estava 

muito satisfeito. – Gostei muito de sua atuação, Fuinha, mas você não me 

obedeceu. Por que não seguiu o modelo matemático? CLÍMAX O rapaz fez uma 

cara triste: – Ah, seu Osvaldo, eu nunca fui muito bom nessa tal de 

matemática. Aliás, foi por isso que o meu pai me tirou do colégio e me 

mandou jogar futebol. Se eu soubesse fazer 
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contas, não estaria aqui jogando para o senhor. O técnico suspirou. 

Acabara de concluir: uma coisa é o modelo matemático. Outra coisa é a 

vida propriamente dita, nela incluída o futebol. 

 

SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. São Paulo: Global, 2002. 

 



DESFECHO 
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1- Quem são os personagens da crônica? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

2- O que acontece na situação inicial da crônica? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

3- Quando e para quê acontece? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

4- Em que se baseou o modelo matemático apresentado pelo técnico? 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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5- Através de que recurso matemático os elaboradores do modelo chegaram à 

previsão feita para a próxima partida? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

6- Que expressão, no 6.º parágrafo, marca o momento em que a situação 

prevista começa a mudar? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

7- A que se refere o termo ―o inesperado‖, que conclui o 6.º parágrafo, 

na página anterior? 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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8- Que consequências a ação do Fuinha teve para o modelo matemático e 

para o resultado final do jogo? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

9- Que efeito de sentido tem a repetição, seguida das reticências, no 

trecho ―E outro. E outro...‖ ( 7.º parágrafo)? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 



10- Transcreva do 4.º parágrafo o trecho que contém a orientação dada 

pelo técnico e que Fuinha desobedeceu, ao marcar o gol de empate logo 

após o primeiro gol do adversário. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

11- Que explicação o jogador Fuinha deu para a sua atitude? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

12- De acordo com o contexto, que lição o técnico aprendeu com a 

conclusão a que chegou, no desfecho da crônica? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

42 

 

13- Agora, a partir da leitura da crônica e com os elementos básicos da 

narrativa e do desenvolvimento do enredo que você identificou, preencha 

os quadros abaixo. 

 

Personagem 

 

Tempo em que ocorre a narrativa 

 

Espaço onde ocorre a narrativa 

 

Os fatos narrados 

 

Narrador 

 

Situação inicial 

 

Complicação ou conflito gerador 

 

Clímax 

 

Desfecho 
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Conheça mais sobre o gênero ―Crônica‖ visitando a Educopédia. Acesse: 

http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividad 

e/Visualizar.aspx?pgn_id=49922&tipo=2&pgant=v 

Educopédia 
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tudoemdia.com 

 

http://www.multirio.rj.gov.br/ 

 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=aVzkEpjvisQ 

 

Você leu até aqui crônicas narrativas, escritas a partir de notícias e de 

situações do dia a dia. Leu também crônicas sobre a arte de escrever 

crônica, uma crônica sobre a importância do contexto para o entendimento 

de textos e de situações cotidianas... 

 

Leia agora, ao lado, o trecho de entrevista com uma grande cronista sobre 

a inspiração para escrever crônica. 

 

O GLOBO. Prosa e Verso. Sábado,15 de outubro de 2011. 

 

screamyell.com.br 

 

Releia as crônicas aqui apresentadas, leia outras crônicas, volte aos 

quadros com os elementos característicos da crônica narrativa e dos 

contos, porque AGORA, VOCÊ VAI SER O(A) CRONISTA! 
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AGORA, VOCÊ VAI SER O(A) CRONISTA! 

Você vai escolher um fato e criar uma história a partir dele. Pode ser 

uma notícia de jornal, como nos exemplos abaixo. Pode ser sobre o seu dia 

a dia, o dia a dia de seu bairro; sobre um fato interessante que você 

tenha presenciado ou de que tenha tomado conhecimento. Lembre-se: a 

linguagem é simples, informal, como em uma conversa com o leitor. 

Inspire-se, planeje, rascunhe, corrija, escreva e reescreva... Escreva a 

forma final da crônica, narrando a história que você imaginou, em uma 

folha à parte. Anexe a este Caderno a página com a sua crônica ou combine 

com seu Professor para afixá-la no mural de sua turma. Pode, se desejar, 

convidar um colega para escrever junto com você. VEJA EXEMPLOS DE 

NOTÍCIAS/SITUAÇÕES QUE PODEM INSPIRAR UMA CRÔNICA. 

 

(zerohora.clicrbs.com.br 22/06/2012) Língua Portuguesa - 8.º Ano 1.º 

BIMESTRE / 2013 12/10/2012 06h00 Cerca de 120 pessoas aguardam "fim do 

mundo" hoje em casa do Piauí (UOL Notícias – Cotidiano) 
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Viciados em internet passam cada vez mais tempo vivendo virtualmente 

(globo.com/jornal-hoje) 

blogigualzero.blogspot.com 

 

O GLOBO. Sexta-feira, 9 de dezembro de 2011. 

 

Leitura de livros reduzirá pena de presos em cadeias federais 



 

A crônica especializada... Os jornais, as revistas, os blogs são espaços 

de informação que trazem comumente crônicas sobre fatos ou assuntos do 

dia a dia, com reflexões críticas, bem humoradas, por vezes mais 

poéticas, ou mais argumentativas; geralmente em linguagem leve, como uma 

conversa do cronista com os leitores. A crônica a seguir é uma crônica de 

opinião ou argumentativa, mais especificamente uma crônica esportiva. O 

assunto é futebol. Leia. 

07.03.2012 - 18:34 

 

A que século o título faz referência? 

_____________________________________________ 

 

Messi, o novo atleta do Século? 

Juca Kfouri 

 

O que a interrogação no título indica ao leitor? 

_____________________________________________ 

 

Rei Pelé foi o Atleta do Século 20 depois de ter atuado em três décadas – 

as de 50, no fim dela; 60, inteira e fabulosamente; e 70, quase toda e 

ainda muito bem. Lionel Messi, em sua segunda década do século 21 já 

desponta como o cara, eleito três vezes o melhor do mundo. E com marcas 

que podem fazer dele até maior que Pelé. Vou repetir: com marcas que 

PODEM fazer dele até maior que Pelé. Ainda não é e está longe de ser. Mas 

agora há pouco, marcou cinco vezes na goleada do Barcelona no Bayer 

Leverkusen, vice-campeão alemão, pelas oitavas-de-final da Liga dos 

Campeões da Europa, na qual, em sete participações, já marcou 12 vezes. 

Um show, com direito a dois gols de cavadinha, um com o pé esquerdo, 

outro com o direito. Messi certamente ganhará mais títulos importantes 

pelo Barcelona do que Pelé ganhou pelo Santos, embora dificilmente seja 

tricampeão mundial pela Argentina como Pelé foi pelo Brasil. Mas, 

lembremos, Pelé jogou com Nílton Santos, com Didi, com Mané Garrincha, 

com Carlos Alberto Torres, com Gérson, Tostão e Rivellino. Messi, na 

Argentina, não tem nada nem parecido como companhia, embora as tenha de 

sobra no time catalão, com Xavi, Iniesta, Fábregas. [...] 

http://blogdojuca.uol.com.br/2012/03/messi-o-novo-atleta-do-seculo 
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1 - Quem aparece na foto que ilustra a crônica? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

2 - Que comparação se estabelece como tema da crônica? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

3 - Marque, no 1.º parágrafo, termos que indicam temporalidade, tempo 

passado. 



_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4 - Observe o trecho ―Ainda não é e está longe de 

ser.‖ Trata-se de um fato ou de uma opinião? A quem se refere? O que quer 

dizer? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 5 - Observe, no final da crônica, a expressão ―time 

catalão‖. Você sabe a que se refere a palavra catalão? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 6 - Com que sentido foi usada a expressão da 

linguagem informal, ―o cara‖, para se referir a Messi? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 7 - Que efeito de sentido tem o destaque dado à 

palavra ―PODEM‖ ? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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8 - O que indica a expressão ―agora há pouco‖, usada para se referir à 

partida em que houve a goleada? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

9 - A que se refere o termo ―na qual‖? 

_________________________________________________________________________

_______________________ Observe o termo ―embora‖, que aparece sublinhado 

nos dois últimos parágrafos da crônica. Que circunstância expressa nos 

dois períodos? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

10- No último parágrafo, o cronista tenta justificar por que, na sua 

opinião, Messi dificilmente será tricampeão pela Argentina, como Pelé o 

foi para o Brasil. Que explicação ele dá? 
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_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 



ASSUNTO X TEMA Em um texto, é fácil distinguir o que seja assunto e o que 

seja tema. Vejamos. Assunto é o aspecto mais geral do que é tratado, é o 

que se desdobra em temas. Tema é o foco, a especificação de um assunto. 

Educação, por exemplo, é um assunto; a influência da Internet na educação 

do adolescente é um tema. 

 

O!!! D LIGA E IQU F 

O tema foi a comparação entre Pelé, o melhor do século passado, e Lionel 

Messi, atleta de destaque no século atual. 

bolacheiafc.com 
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fertilitat.com.br 

 

Êxtase 

Luís Fernando Veríssimo Ele falou que sempre que via um pôr de sol bonito 

como aquele sentia que não era para ele. Não sabia explicar. Era como se 

o pôr de sol fosse para outros e ele estivesse vendo clandestinamente, 

sem autorização, espiando o que não lhe dizia respeito. Sentia-se, assim, 

um penetra no espetáculo dos outros. Ela não entendeu. Você acha que não 

merece, é isso? Que é bonito demais para 

 

O autor 

 

você? Que você não tem direito a um pôr de sol dessa magnitude? Que o sol 

deveria se pôr com mais discrição para pessoas como você, que cada pôr de 

sol deveria ter uma versão condensada, menos espetacular, para os 

imerecedores da Terra, é isso? Não, não, disse ele. Eu mereço. Não é uma 

questão de humildade. É uma questão de... E deu outro exemplo. Sorvete de 

doce de leite. Sempre que comia sorvete de doce de leite tinha a mesma 

sensação de clandestinidade. Aquela doçura, aquele prazer, não podia 

estar assim disponível para todos como, como... como um pôr de sol! [...] 

Ele não defendia uma aristocracia com acesso exclusivo ao bom e ao 

bonito. Só achava que ver um pôr do sol fantástico comendo sorvete de 

doce de leite deveria ser, assim, como se você fosse um dos escolhidos do 

mundo, com o crachá correspondente. Licença para se extasiar. E então ele 

deu outro exemplo: você aqui na minha frente, com as cores do pôr do sol 

refletidas no seu rosto. Uma exclusividade minha, um privilégio dos meus 

olhos, uma injustiça para todos os homens do planeta que estão olhando 

outra coisa. E ela falou "Não exagera, vai". 
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A crônica que você vai ler agora é de Luís Fernando Veríssimo. Observe 

que se trata de uma crônica narrativa com uma linguagem mais poética, 

mais lírica. 
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O Globo, 14 abril 2011. 

 

1- Que palavras o cronista usou para ―nomear‖ os personagens da crônica? 

_________________________________________________________________________



___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

2- Transcreva do primeiro parágrafo o trecho que revela como ele se sente 

diante das coisas belas da vida. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

3- A palavra ―penetra‖ é uma gíria, uma expressão própria da linguagem 

informal. Que significado tem? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4- No 2.º parágrafo, ela faz a ele uma série de 

perguntas. Com que finalidade faz isso? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 5- Que efeito de sentido têm as reticências usadas em 

dois trechos do 3.º parágrafo? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 6- Ainda no 3.º parágrafo, ele usa exemplos para 

tentar definir aquilo a que sentia não ter direito. a) Que exemplos ele 

deu? 

_________________________________________________________________________

___________________ b) Que palavra ele utiliza para estabelecer uma 

comparação entre os exemplos dados? 

_________________________________________________________________________

___________________ c) Na comparação que ele faz, que opinião expressa 

sobre os dois exemplos? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

50 

 

7- Que efeito de sentido tem a repetição do como, no final do 3.º 

parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

8- No início do 4.º parágrafo, ocorre uma negação da ideia de privilégio 

(aristocracia com acesso exclusivo ao bom e ao bonito), seguida de uma 

afirmação dessa mesma ideia (ser um dos escolhidos com licença para se 

extasiar). Pode-se interpretar que a intenção do cronista foi mostrar, 

mais uma vez, 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

9- No parágrafo final, para tentar explicar a ela o que estava querendo 

dizer, ele lançou mão de um outro exemplo. 
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a) Que outro exemplo ele usou? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) Ao usá-la como exemplo, que opinião ele expressa 

sobre ela? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Que opinião ela teve sobre esse seu modo de ver? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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FIQUE LIGADO!!! 

COMPARAÇÃO X METÁFORA – uma relação de semelhança COMPARAÇÃO e METÁFORA 

são figuras de linguagem, recursos muito utilizados na linguagem 

literária para se conseguir um certo efeito de sentido. Através delas, 

estabelece-se uma relação entre coisas ou ideias por alguma semelhança 

entre elas. Muitas vezes a semelhança é estabelecida pela sensibilidade 

particular do autor da comparação ou da metáfora. A diferença é que na 

comparação usam-se termos que estabelecem a comparação e 

 

na metáfora isso não acontece. No caso da crônica que você acabou de ler, 

por exemplo, ele usaria a COMPARAÇÃO, se dissesse ―Você é como um pôr de 

sol, não pode estar disponível para todos!‖ ou ―Ver você em um pôr de sol 

é como poder comer um sorvete de doce de leite.‖ Agora, se ele dissesse 

―Você é um pôr de sol‖ ou ―Ver você ao pôr do sol é comer um sorvete de 

doce de leite no final da tarde.‖, estaria usando METÁFORAS (que são 

comparações sem o termo de comparação). 
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10- Depois de ler o ―Fique ligado!!!‖ acima reescreva a seguinte frase, 

substituindo as comparações por METÁFORAS. O pôr do sol é um espetáculo 

prazeroso como um sorvete de doce de leite e ela é fantástica como um 

sorvete de doce de leite ao pôr do sol. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 11- Na linguagem literária, um outro recurso muito 

utilizado é o da HIPÉRBOLE, que consiste no exagero de uma imagem para 



conseguir um efeito de sentido. No final da crônica, ela diz ―Não 

exagera, vai!‖. Qual foi o exagero dele, ou seja, que HIPÉRBOLE ele usou 

e com que efeito de sentido? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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A língua e suas muitas linguagens 

Como vimos, os cronistas fazem uso, em suas crônicas, de uma linguagem 

simples, cotidiana, informal, que se assemelha a uma conversa, uma forma 

de se aproximar e de agradar ao seu leitor. Ao contrário desse uso 

informal da língua, temos um uso mais formal, que obedece com mais 

rigidez ao padrão gramatical. Temos, portanto: 

 

LINGUAGEM FORMAL A língua mais de acordo com a norma padrão, usada em 

comunicações mais formais, em solenidades, em discursos de autoridade, em 

comunicações entre empresas, em artigos especializados... A formalidade 

de certas situações de interação exige que se siga o padrão estabelecido 

pela gramática da Língua Portuguesa. 

 

L Í N G U A 

 

LINGUAGEM INFORMAL A língua usada com maior liberdade gramatical, língua 

da comunicação diária, usada em situações informais, em conversas, em 

bate-papos, em trocas mais cotidianas de informações... As diferentes 

formas que essa informalidade assume dependem dos diferentes grupos 

sociais e de seus objetivos, em situações de interação. 
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MARCAS DA INFORMALIDADE nos textos escritos Uso de gírias – as gírias, as 

expressões criadas por grupos em suas conversas, são marcas da oralidade 

trazidas para a escrita. Escrever como se fala – alguns textos escritos 

tentam traduzir o modo de falar mais informal. É o caso, por exemplo, de 

tô (para ―estou‖), de tá (para ―estar‖ ou ―está‖), de pra (por ―para‖), 

de né (por ―não é‖)... Os exemplos são variados. Linguagem coloquial 

digital – o uso informal da língua nos meios informatizados 

(computadores, telefones celulares...) tem marcas próprias, muitas vezes 

determinadas pelas características dos meios, pela velocidade, pela 

instantaneidade da situação de interação. Muito usada nas redes sociais 

da internet, nos torpedos e em outras mensagens digitais. 

 

VARIAÇÕES NO USO DA LÍNGUA Variante social – observada em formas de falar 

de diferentes grupos sociais. Variante regional – em diferentes áreas de 

um mesmo estado, em diferentes regiões do País, fala-se a mesma Língua, 

mas com características bastante próprias. Há a dicção (sotaque), o uso 

de palavras ou expressões locais... Variante histórica – a língua evolui 

através do uso que fazemos dela. Isso vai deixando marcas. Modos de 

falar, expressões usadas por nossos antepassados caem em desuso, mas 

ficam registradas em textos escritos nos quais se percebem as marcas do 

tempo. 
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1- A partir dessas observações sobre as muitas linguagens que cabem em 

nossa Língua, observe os textos a seguir e identifique em cada um 

marca(s) característica(s) do uso da língua. 

seututorial.com 

 

a) 

 

b) e aew! blz? naum vai rolar de ir hj lá. deu mau. T+ miga. bjs. 

 

c) 

 

―Antigamente as moças chamavam-se ―mademoiselles‖ e eram todas mimosas e 

muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral 

dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé-de-alferes, 

arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se 

levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra 

freguesia.‖ Carlos Drummond de Andrade, em Antigamente. Fragmento. 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 
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d) _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Prezado Senhor, Cumpre-nos informar-lhe que as instalações solicitadas 

para a realização do evento já se encontram à disposição dessa 

instituição, para uso no período solicitado. Atenciosamente, 

 

e) 

 



Vício na fala Para dizerem milho dizem mio Para melhor dizem mió Para 

pior pió Para telha dizem teia Para telhado dizem teiado E vão fazendo 

telhados. ANDRADE, Oswald de. Poesias reunidas. Rio de Janeiro. 

Civilização Brasileira, 1971. _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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gec7.blogspot.com 

 

Conheça um pouco mais sobre linguagem formal e informal, gíria e 

variantes linguísticas, acessando: 

http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id=1

10530&tipo=2&pgant=v http://www.escolakids.com/aprendendo-sobre-

linguagem-formal-e-linguagem-informal.htm 
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A língua falada ou escrita com que nos comunicamos é como a roupa que 

vestimos, uma linguagem. Tem roupa para ficar em casa, roupa para ir à 

praça encontrar amigos, roupas para ir à escola, roupa para ir trabalhar, 

roupa para ir a uma festa descontraída, roupa para comparecer a uma 

solenidade... Quer dizer: a situação de interação social determina a 

roupa adequada que devemos vestir, a linguagem que devemos usar... A 

forma adequada de usar a Língua Portuguesa, que nos é comum, também 

depende de cada situação de interação. Leia esta história, contada com 

humor e graça e que tem a adequação a diferentes situações como tema. 

 

– Me disseram... – Disseram-me. – Hein? – O correto é ―disseram-me‖. Não 

―me disseram‖. – Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é ―digo-te‖? 

 

– Digo-te que você... – O ―te‖ e o ―você‖ não combinam. – Lhe digo? – 

Também não. O que você ia me dizer? – Que você está sendo grosseiro, 

pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir 

a sua cara. Como é que se diz? – Partir-te a cara. – Pois é. Parti-la hei 

de, se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. – É para o seu bem. 

 

Continua 
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– O quê? 

 

blogdoduilio.folha.blog.uol.com.br 

 

Papos 

 

Papos (continuação) 



– Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais 

uma correção e eu... – O quê? – O mato. – Que mato? – Mato-o. Mato-lhe. 

Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? – Eu só estava querendo... – Pois 

esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo! – Se você prefere 

falar errado... – Falo como todo mundo fala. O importante é me 

entenderem. Ou entenderem-me? – No caso... não sei. 
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– Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? – Esquece. – Não. Como 

―esquece‖? Você prefere falar errado? E o certo é ―esquece‖ ou ―esqueça‖? 

Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me, vamos. – Depende. – Depende. 

Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o. 

– Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. – Agradeço-lhe a 

permissão para falar errado que mas dás. Mas não posso mais dizer-lo-te o 

que dizer-te-ia. – Por quê? – Porque, com todo este papo, esqueci-lo. 
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VERÍSSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro, 

Objetiva, 2001. 

 

1- A ―confusão‖, logo no início da conversa, ocorre por uma questão de 

diferentes modos de falar. Já aprendemos que esses diferentes modos de 

usar a língua dependem 

______________________________________________________ 2- Observe que 

várias falas do diálogo entre os personagens terminam com reticências 

(...). a) Com que função foram usadas? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) Que efeito de sentido tem esse uso repetido? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- O problema de comunicação no ―papo‖ entre os 

dois amigos se deu pela atitude daquele que queria usar a língua com 

maior liberdade gramatical ou daquele que exigia que conversassem 

obedecendo a um padrão gramatical? Explique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

FIQUE LIGADO!!! 

A linguagem verbal, usada nos textos de língua escrita ou falada, deve 

cumprir a função desses textos, ou seja, alcançar a finalidade para as 

quais os textos são produzidos. Em uma carta ou ―e-mail‖ (mensagem 

eletrônica) a uma autoridade, por exemplo, não se usa a mesma linguagem 

que a usada quando nos dirigimos a um familiar ou a um amigo. Em um 

poema, a linguagem é a poética; em uma notícia, a linguagem deve ser mais 



objetiva. A Língua Portuguesa é comum a todos os brasileiros e deve ser 

usada com adequação, em função da melhor comunicação entre as pessoas e 

dependendo da situação de interação em que estejamos envolvidos. 
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Agora você vai ler outra crônica. Observe que esta é mais intimista, um 

lamento da cronista sobre assunto de interesse mais geral, ligado ao 

comportamento da sociedade como um todo. ―O que você tem feito?‖, ―Você 

tem recebido notícias de si mesmo?‖, a cronista pergunta, como se falando 

diretamente a cada leitor. Leia a crônica. Você vai refletir e vai ter 

vontade de dar uma resposta a si mesmo sobre essas indagações. 

 

Notícias de tudo Alguém de um site me ligou outro dia pra fazer uma 

pesquisa: perguntou se eu achava que o namoro da Íris e do 

Diego iria durar. De quem?? São parentes meus? Pra não ser do contra, 

respondi que sim, que eles vão envelhecer juntos, ai deles se não. O 

Brasil tem um sem-número de revistas que circulam por semana. Revistas de 

informação, de variedades, de fofoca, de moda, de comportamento [...] 

Também não é pouca a quantidade de colunistas que, como eu, tentam tirar 

da cartola algum assunto que preste. No mundo estão acontecendo, neste 

instante, epidemias, tragédias, assaltos, provas esportivas, fenômenos 

climáticos, pré-estreias, reformas políticas, e eles não serão 

suficientes para manter os veículos de comunicação ocupados: sobrarão 

páginas para serem preenchidas. Espaço é o que não falta para as 
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notícias relevantes e também para as irrelevantes, e são essas que estão 

nos endoidecendo. Impossível assimilar a avalanche de informações que 

recebemos todo dia. A gente não armazena nem dez por cento. [...] A 

impressão que tenho é que a informação que recebemos é tanta, mas tanta, 

que nos imobiliza. [...] Gastamos horas nos atualizando, ao mesmo tempo 

em que geramos muito pouca notícia sobre nós mesmos. O que você tem 

feito? A população do planeta está em plena atividade, todos trabalhando, 

planejando, comemorando [...] sem interrupções, e a gente consumindo tudo 

isso, soterrados por tanta notícia, por tanto apelo, por tanta exigência 

de opinar, concordar, discordar. Você poderia estar ouvindo uma música 

agora, olhando pro céu. Você poderia estar regando suas plantas, poderia 

estar observando o barulho da chuva, poderia estar preparando um chá ou 

lendo um belo poema em vez desses meus lamentos. Não, não me abandone, 

mas deixo aqui uma perguntinha: você tem recebido notícias de si mesmo? 

 

59 

 

MEDEIROS, Martha. Doidas e santas. Porto Alegre: L&PM, 2011. 

 

1- Que efeito de sentido tem o uso dos dois pontos de interrogação no 

trecho ―De quem??‖, no 1.º parágrafo? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 



 

2- Ao escrever ―pra‖, em dois trechos do 1.º parágrafo, a cronista busca 

reproduzir um modo mais coloquial de falar, a linguagem que usamos nas 

conversas do dia a dia, em situações mais informais. Com que finalidade 

ela faz isso? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- ―O Brasil tem um sem-número de revistas...‖. Que 

significado tem, no trecho, o termo em destaque? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

5- A que se refere o vocábulo em destaque, em cada trecho abaixo, 

retirados do 2.º parágrafo: a) ―e eles não serão suficientes‖ ? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

b) ―e são essas que estão nos endoidecendo.‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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4- Transcreva do 2.º parágrafo o trecho em que a cronista afirma haver 

veículos de comunicação de sobra, apesar do sem-número de acontecimentos. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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6- De acordo com o que diz a crônica, a pesquisa a que a cronista se 

refere no 1.º parágrafo faria parte das notícias relevantes ou das 

irrelevantes? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

7- Na opinião da cronista, que consequência tem para nós a quantidade de 

informações que recebemos? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 



_________________________________________________________________________

_____________________ 
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8- No último parágrafo, a cronista, dirigindo-se diretamente ao leitor, 

sugere o que ele poderia estar fazendo. O leitor poderia estar, mas não 

está. Estabelece-se aí uma condição para o leitor fazer aquilo que a 

cronista sugere. Que condição é essa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

9- No final da crônica, a cronista faz um apelo ao seu leitor: ―Não, não 

me abandone...‖. a) O que a cronista está pedindo ao seu leitor ? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

b) Que efeito de sentido tem a repetição do vocábulo ―não‖ ? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Gostou da crônica? Agora reflita e responda para si mesmo(a): O que temos 

feito? Temos cuidado de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam? O que tem 

ocupado mais o nosso tempo? Nós temos, na avalanche de notícias que 

consumimos no dia a dia, recebido notícias de nós mesmos? Temos reservado 

tempo para refletirmos sobre os acontecimentos que nos afetam e, assim, 

entendermos melhor o mundo em que vivemos... e nos entendermos melhor 

dentro deste mundo? 

 

A partir dessas reflexões, você vai produzir (planejar, rascunhar, 

corrigir, reescrever, até chegar à forma final) uma outra crônica, um 

pouco diferente da crônica narrativa que você produziu anteriormente. O 

quê, então? Agora, você vai produzir uma crônica intimista, falando de 

você, sobre como você se sente, como se comporta, como usa seu tempo 

dentro deste mundo que nos exige tanto, com tanta velocidade, tanta coisa 

para saber, tudo em constante mudança, com tantas informações (relevantes 

ou irrelevantes?), um mundo em que precisamos nos atualizar o tempo 

todo... Ufa! Enfim, você vai escrever uma crônica intimista, como essa de 

Martha Medeiros que você acabou de ler. ATENÇÃO a tudo o que você leu 

neste Caderno e que o ajudou a saber um pouco mais sobre o gênero 

CRÔNICA. Escreva a forma final de sua crônica em uma folha à parte e 

anexe a este Caderno, ou combine com seu Professor para afixá-la no mural 

de sua turma. Reflita sobre as questões propostas, use sua imaginação, 

sua criatividade e... bom trabalho! 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

62 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 



DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA SANDRA 

MARIA DE SOUZA MATEUS COORDENADORIA TÉCNICA GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO 

MOR ORGANIZAÇÃO WELINGTON MARTINS MACHADO ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA 

LEILA CUNHA DE OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA 

MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 
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MULTIRIO 

 

Querido Aluno, Querida Aluna, Você está recebendo seu segundo Caderno 

Pedagógico de 2013. Como sempre, o objetivo é que você o use, junto com 

sua turma e com seu Professor, aprimorando sua capacidade de leitura e de 

produção de texto. Este segundo Caderno de 2013 vai ajudá-lo a rever 

conceitos já estudados, a se apropriar de novos e necessários conceitos 

e, assim, a ampliar, aprofundar e consolidar seus conhecimentos. Que 

sejamos todos bem-sucedidos! 

 

O gênero textual CRÔNICA A crônica é um gênero de base narrativa que tem 

como assunto/tema um acontecimento da atualidade, um fato cotidiano ou 

situações comuns na vida diária. Escrita em linguagem informal, em tom de 

conversa com o leitor, a crônica funciona como um comentário sobre os 

―fatos da vida‖. O modo de o cronista comentar (através de uma história 

que ele narra, de uma opinião ou de uma análise objetiva; com um olhar 

mais humorístico, poético ou mais reflexivo) é que vai caracterizar a 

crônica como narrativa, lírica, argumentativa... No Caderno do bimestre 

passado você teve oportunidade de ler crônicas de variados tipos. Vamos 

começar este Caderno, lendo mais uma? 
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Você certamente conhece pessoas que lhe são simpáticas, algumas que 

considera antipáticas, algumas que não lhe despertam esse tipo de 

sentimento... E pessoas empáticas, você conhece? E como você se considera 

ou é considerado pelos outros: simpático ou antipático? Será você um 

empático? Leia a crônica a seguir. Ela vai fazer você refletir sobre a 

empatia, esse traço característico de algumas pessoas. 

 

MULTIRIO 

 

Empatia Martha Medeiros 

 

As pessoas se preocupam em ser simpáticas, mas pouco se esforçam para 

serem empáticas, e algumas talvez nem saibam direito o que o termo 

significa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de 

compreendê-lo emocionalmente. Vai muito além da identificação. Podemos 

até não nos identificar com alguém, mas nada impede que entendamos as 

razões pelas quais ele se comporta de determinado jeito, o que o faz 

sofrer e os direitos que ele tem. Nada impede? Desculpe, foi força de 

expressão. O narcisismo, por exemplo, impede a empatia. A pessoa é tão 



autofocada que para ela só existem dois tipos de gente: os seus iguais e 

o resto, sendo que o resto não merece um segundo olhar. Narciso acha feio 

o que não é espelho. Ele se retroalimenta de aplausos, elogios e 

concordâncias, e assim vai erguendo uma parede que o blinda contra 

qualquer sentimento que não lhe diga respeito. Se pisam no seu pé, 

reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. 

Se pisarem no pé do outro, é porque o outro fez por merecer. Afora o 

narcisismo, existe outro impedimento para a empatia: a ignorância. 

Pessoas que não circulam, não têm amigos, não se informam, não leem, 

enfim, pessoas que não abrem seus horizontes tornam-se preconceituosas e 

mantêm-se na estreiteza da sua existência. Qualquer estranho que tenha 

hábitos diferentes dos seus será criticado em vez de aceito e 

considerado. Os ignorantes têm medo do desconhecido, e o evitam. 
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(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) 

 

A palavra ―narcisismo‖ vem do mito grego de Narciso, que simboliza a 

vaidade. Para nós, representa o drama da individualidade. 

 

MULTIRIO 
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E afora o narcisismo e a ignorância, há o mau-caratismo daqueles que, 

mesmo tendo o dever de pensar no bem público, colocam seus próprios 

interesses acima de todos e trabalham só para si mesmos, e aí os exemplos 

se empilham: políticos corruptos, empresários que só visam ao lucro sem 

respeitar a legislação, pessoas que usam sua posição social para 

conseguir benefícios que deveriam ser conquistados pelos trâmites usuais, 

sem falar em atitudes prosaicas como furar fila, estacionar em vaga para 

deficientes, terminar namoros pelo Facebook, faltar a compromissos sem 

avisar antes, enfim, aquelas ―coisinhas‖ que são feitas no automático sem 

pensar que há alguém do outro lado do balcão que irá se sentir 

prejudicado ou magoado. É um assunto recorrente: precisamos de mais 

gentileza etc. e tal. Só que, para muitos, ser gentil é puxar uma cadeira 

para a moça sentar ou juntar um pacote que alguém deixou cair. Sim, todos 

gentis, mas colocar-se no lugar do outro vai muito além da polidez e é o 

que realmente pode melhorar o mundo em que vivemos. A cada pequeno gesto, 

a cada decisão que tomamos, estamos interferindo na vida alheia. Logo, 

sejamos mais 
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empáticos do que simpáticos. Ninguém espera que você e eu passemos a agir 

como heróis, apenas que tenhamos consciência de que só desenvolvendo a 

empatia é que se cria uma corrente de acertos e de responsabilidade – 

colocar-se no lugar do outro não é uma gentileza que se faz, é a solução 

para sairmos dessa barbárie disfarçada e sermos uma sociedade civilizada 

de fato. 

 

REVISTA O GLOBO. 3 de fevereiro de 2013. 

 

Intertextualidade No trecho ―Narciso acha feio o que não é espelho.‖, a 

cronista dialoga com a letra de uma conhecida canção de Caetano Veloso. 



Você sabe de que canção se trata? É a música Sampa. Você poderá ouvi-la 

acessando http://letras.mus.br/caetano-veloso/41670/ 

 

Sobre INTERTEXTUALIDADE, sugerimos uma visita à Educopedia. Acesse: 

educopedia.com.br 8.º ano/Aula 4 
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E então, entendeu bem o significado e a importância da empatia? 

 

1- O que significa ser empático? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

2- Segundo a crônica, que características de personalidade impedem que 

uma pessoa desenvolva a empatia? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

3- Observe que o 2.º parágrafo resume-se a uma interrogação: ―Nada 

impede?‖. Com relação ao que foi dito anteriormente, que efeito de 

sentido tem essa interrogação? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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4- No trecho ―Desculpe, foi força de expressão.‖ (início do 3.º 

parágrafo), a que a cronista está se referindo com o termo em destaque e 

que sentido ele tem? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

5- De acordo com o 3.º parágrafo, o que significa cada uma das palavras 

lá sublinhadas? a) Narcisismo - 

_________________________________________________________________________

___________ b) Autofocada - 

_________________________________________________________________________

___________ c) Retroalimenta - 

_________________________________________________________________________

________ d) Blinda - 

_________________________________________________________________________

_______________ 
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6- De acordo com o 4º parágrafo, quais as consequências da ignorância 

para as pessoas? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________



______________________ 7- Cite três exemplos de mau-caratismo, segundo a 

cronista. 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

8- No trecho ―[...] enfim, aquelas ―coisinhas‖ que são feitas no 

automático [...]‖, no final do 5.º parágrafo, que efeito de sentido tem o 

uso, no diminutivo e entre aspas, da palavra destacada? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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9- Observe o trecho que inicia o último parágrafo da crônica: ―É um 

assunto recorrente: precisamos de mais gentileza etc. e tal.‖ a) O que 

significa dizer que é um assunto recorrente? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) A que se refere a cronista com essa expressão? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ c) Que efeito de sentido tem o uso da expressão 

etc. e tal? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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10- No último parágrafo, a cronista faz uma crítica negativa às pessoas 

gentis e que agem com polidez. Sim ou não? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 11- Transcreva, desse 

parágrafo final, o trecho em que a cronista valoriza a empatia como uma 

atitude socialmente mais necessária que a simpatia. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 12- No trecho 

―Ninguém espera que você e eu passemos a agir como heróis [...]‖, a quem 

a cronista está se referindo com os pronomes destacados? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 



Observe o cartum abaixo e converse com o seu Professor sobre o problema 

do individualismo na sociedade atual. 

 

13- Com relação aos problemas da sociedade em que vivemos, a que 

conclusão nos leva a cronista em sua crônica? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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No Caderno do bimestre passado, você leu algumas charges e tiras 

(histórias em quadrinhos), textos que funcionam também como crônicas do 

cotidiano, ou seja, como comentários sobre um assunto do cotidiano 

(acontecimentos, fatos do dia a dia, situações comuns na vida das 

pessoas). A música faz parte do nosso cotidiano. Você ouve música todo 

dia? Imagine, então, acordar de manhã, ligar o rádio e ouvir uma canção 

feita especialmente para lhe desejar um bom dia! A letra a seguir é de 

uma canção feita para isso. As letras de canção também funcionam como 

crônicas do cotidiano. Leia. Primeiro jornal 

Composição: Sueli Costa / Abel Silva 

 

1. Quem é o locutor, o eu poético, nessa letra de canção? A que 

interlocutor ele se dirige? 

_____________________________________________________ 2. Que palavra se 

repete em duas estrofes da letra da canção, indicando que o eu poético 

deseja algo a seu interlocutor? 

_____________________________________________________ 3. De acordo com a 

1.ª estrofe, através de que meio o eu poético quer fazer sua mensagem 

chegar ao interlocutor? 

______________________________________________________ 4. Transcreva da 

1.ª estrofe os versos que expressam o que pretende o eu poético, ao 

cantar para seu ouvinte. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 5. Observe o verso 

―O milagre de ouvir latir o coração‖. Que sentimento a expressão 

destacada exprime? _____________________________________________________ 

6. O eu poético trata seu interlocutor, informalmente, ora por você, ora 

por tu, revelando intimidade. Retire do texto o verso que contém uma 

gíria, expressão própria da linguagem que usamos em situações mais 

informais. ______________________________________________________ 7- No 

final da canção, o eu poético reconhece que o sentimento de alegria que 

deseja para seu interlocutor pode mudar de um momento para o outro. a) Em 

que momento isso pode acontecer? 

_____________________________________________ b) Que expressão de tempo, 

no penúltimo verso da canção, indica um limite para a duração da alegria 

desejada? ______________________________________________ 



ecanecas.net 

 

Quero cantar pra você Segunda-feira de manhã Pelo seu rádio de pilha Bem 

docemente E te ajudar a escalar esse dia Mais facilmente Quero juntar 

minha voz matinal Aos restos dos sons noturnos E aos cheiros domingueiros 

Que ainda boiam na casa e em você 
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Para que junto do café e o pão se dê O milagre de ouvir latir o coração 

Ou, quem sabe, algum projeto Uma lembrança Uma saudade à toa Venha 

nascendo com o dia Numa boa [...] Para que saias Com alguma alegria bem 

normal Que dure pelo menos até você comprar e ler O primeiro jornal 

letras.terra.com.br 
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Você pode ouvir a canção, na voz de Elis Regina, acessando: 

www.youtube.com/watch?v=GQs0NVuJGjQ 

 

Você lê jornais diariamente? O que você lê nos jornais? Como você lê um 

jornal? Tirinhas da Mafalda 

 

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo, Martins Fontes, 2008. 

 

As tirinhas da Mafalda, ao lado, abordam o tema da reação das pessoas 

diante do conteúdo das notícias de jornal. Leia. 

 

1- Volte à letra da canção, lida na página anterior, e transcreva dela os 

versos que podemos associar ao que é abordado nas duas tiras. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 2- Na 1.ª tirinha ocorre 

um mal entendido que é a razão do humor crítico da historinha. Que mal-

entendido é esse? _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

3- De acordo com a sequência de quadrinhos da 1.ª tira, que ideia quer 

transmitir o desenho do rosto do pai (linguagem não verbal), no último 

quadrinho? _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 4- Pela sequência de 

quadros da 2.ª tira, entendemos que a Mafalda devolve o jornal que está 

sendo entregue em sua casa. Por que motivo ela faz isso? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Elementos básicos da estrutura de uma notícia de jornal. 

 

TÍTULO OU MANCHETE 

 



CABEÇA OU LIDE (LEAD) 
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CORPO DA NOTÍCIA 

 

O GLOBO. QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013. BOX OU CAIXA (aqui o box 

serve para mostrar uma foto que ilustra o fato noticiado). 

 

Título ou Manchete – apresenta, geralmente, de forma resumida, o 

principal acontecimento noticiado. Cabeça ou Lide (lead) – com verbos, 

geralmente, no tempo presente, apresenta, também de forma resumida, um 

outro aspecto da notícia, um dado interessante ou, ainda, o clímax do 

fato noticiado. Corpo da notícia – é a notícia propriamente dita, o 

desenvolvimento do que se apresentou na manchete e no lide. É onde se 

apresentam alguns dados levantados, entre eles: O quê? Quem? Onde? 

Quando? Como? Por quê? Para quê?... Box ou caixa – espaço limitado que se 

coloca junto à notícia e que contém texto explicativo sobre o assunto, 

dados estatístico, imagens, fotos... 
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A notícia de jornal, que você acabou de ler, foi publicada logo depois do 

último desfile das escolas de samba de nossa cidade. Trata-se ou não de 

uma boa notícia para começar bem o dia? Observando os elementos básicos 

da estrutura de notícia, responda às questões a seguir. 

 

1- Qual a finalidade dessa notícia de jornal? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2- Lendo a manchete de uma notícia, sabemos qual o fato principal nela 

noticiado. Qual o fato principal dessa notícia? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3- Que outro aspecto ou informação complementar o lide dessa notícia nos 

informa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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4- Com informações apresentadas na manchete, no lide e no corpo da 

notícia, identifique cada um dos dados abaixo. a) O quê? 

_________________________________________________________________________

_______________ b) Quem? 

_________________________________________________________________________

_______________ c) Onde? 

_________________________________________________________________________

________________ d) Quando? 

_________________________________________________________________________

______________ e) Como? 

_________________________________________________________________________

________________ f) Por quê? 

_________________________________________________________________________

______________ g) Para quê? 



_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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5- De acordo com o que informa o corpo da notícia, responda: a) Que 

escola de samba apresenta uma ideia que vai além da reciclagem de 

materiais? _______________________ 

 

b) Que ideia é essa? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

c) Quando surgiu a ideia? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

d) Quais são os planos dessa escola de samba para o próximo carnaval? 

____________________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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6- Que personalidade do mundo do samba deu um depoimento para o repórter 

que levantou dados para a notícia? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

7- Que aspecto da notícia a foto que a acompanha ilustra? 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

8- O 3.º parágrafo do corpo da notícia informa que o presidente da Vila 

Isabel ―acena com um enredo ligado à sustentabilidade para 2014.‖ Com que 

significado foi usada a forma verbal em destaque? 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Logo após o carnaval deste ano, dois dias depois da notícia sobre 

reciclagem de fantasias, chega-nos uma notícia nada boa para começar o 

dia. O fato abalou e entristeceu a todos... e deixou muita gente 

assustada. Leia. 

 

ANTONIO MARINHO 



 

A queda de meteorito ontem de manhã na cidade de Cherbakul, de 46 mil 

habitantes, nos Montes Urais, na Rússia, deixou mais de mil feridos no 

local e em outras 5 cidades. Testemunhas viram uma bola de fogo no céu, 

seguida de luz intensa com barulho de grande explosão. A onda de choque – 

decorrente do atrito do corpo celeste com a atmosfera – teria destruído 

cerca de 100 mil metros quadrados de vidraças e abalado 3 mil 

construções. O presidente russo, Vladimir Putin, criticou o sistema de 

alerta da Rússia contra meteorito, qualificando-o como ―não totalmente 

eficaz‖. 

O DIA. Sábado, 16.2.2013. 

 

EMPREGO DOS TEMPOS 

notícia apresenta o fato no tempo presente. Observe as formas verbais 

passado (ou pretérito) indicam que o fato já ocorreu. Observe ―deixou‖, 

―Parecia‖ (pretérito imperfeito), indicando o fato passado mas não 

concluído, algo que era atual, que era o presente naquele momento 

os também ―teria destruído‖, 

forma do futuro do pretérito, com a função de indicar que se trata de uma 

suposição, algo que provavelmente aconteceu, mas que não se pode afirmar 

com certeza. 

 

•O meteoroide de aproximadamente 10 metros entrou na atmosfera da Terra. 

• Em atrito com o ar, ele explodiu, formou um rastro luminoso e 

desencadeou uma onda de choque, sendo chamado de meteoro. • O bólido do 

meteoroide se desintegrou antes de chegar à superfície. • Ao tocar o solo 

é chamado de meteorito. 
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1- A manchete dessa notícia não antecipa o fato que vai ser informado, 

mas expressa uma opinião sobre ele. Que opinião expressa? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- O fato (O quê?) aparece resumido no lide da 

notícia. De que fato se trata? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- No corpo da notícia, encontramos outras 

informações sobre o fato. a) Quando aconteceu o fato? 

_________________________________________________________________________

______________________ b) Onde aconteceu? 

_________________________________________________________________________

______________________ c) Que consequência direta sofreram os moradores 

da região? 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- Quem expressa uma opinião no corpo da notícia e 

que opinião é essa? 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 5- Com que função foram usadas as aspas no texto? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- Qual a finalidade do box e que aspectos do fato 

são apresentados nele? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Função e informações básicas em uma notícia de jornal 

A notícia de jornal é um texto cuja função é a comunicação, a informação 

de um fato que seja importante para a vida das pessoas, que seja 

extraordinário, que se destaque entre os acontecimentos da vida de uma 

coletividade, de uma cidade, de um país... Para produzir um texto 

jornalístico assim, o jornalista deve, antes, buscar o fato interessante 

e fazer um levantamento de informações sobre o fato, que respondam 

basicamente a sete perguntas: Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê? 

Para quê? Nem todas essas informações aparecem explícitas no corpo da 

notícia. Leia a notícia abaixo: 1- No corpo da notícia, ao lado, localize 

as seguintes informações: Quem? 

_________________________________________________ O quê? 

_________________________________________________ Quando? 

_______________________________________________ 

Onde?_________________________________________________ Por quê? 

_______________________________________________ Para quê? 

______________________________________________ 2- Por que a aparição 

dessas baleias virou notícia de jornal? 

_______________________________________________________ 

Destak. Quinta-feira, 6 de outubro de 2011 

 

O ineditismo da notícia – A rapidez com que um fato é noticiado é 

fundamental. Os últimos fatos de hoje serão as primeiras notícias dos 

jornais de amanhã. Com o advento da internet, nos jornais online, nos 

blogs, nas redes sociais, a notícia passa a ter caráter imediato. Tão 

logo acontece, quase simultaneamente, o fato já é noticiado. Daí nasceu a 

expressão ―em tempo real‖. 

 

tracosetrocos.wordpress.com 

 

Caráter inesperado da notícia - Um fato incomum, totalmente inesperado, 

terá mais impacto do que um fato comum, previsível. "Se um cão mordeu um 

homem, isso não é notícia. Mas se um homem morder um cão, isso é 

notícia!!!― (Charles Anderson Dana, jornalista) 
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Um mesmo assunto, fatos diferentes, duas notícias. Leia e relacione as 

duas notícias. 

 

Morre baleia encalhada na Ilha Grande 

Plantão | Publicada em 05/04/2011 às 17h35m Dicler de Mello e Souza 
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ANGRA DOS REIS - Uma baleia Jubarte morreu nesta terça-feira depois de 

encalhar na Praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. 

Moradores da localidade acionaram pela manhã a Defesa Civil e o Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea) para tentar salvar o animal, que media 

aproximadamente cinco metros de comprimento e estava encalhado desde 

segunda-feira. A tentativa de salvamento também contou com a ajuda do 

Corpo de Bombeiros. Agentes do Inea irão estudar a causa da morte e uma 

forma de retirar o corpo do animal. 

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/04/05/ 

 

1- Qual o assunto comum às duas notícias? 

_____________________________________ 2- Que diferença há entre o fato 

noticiado em uma e em outra notícia? 

______________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 3- O que, na primeira notícia, pode 

servir como explicação para o fato noticiado na segunda? 

______________________________________ 

____________________________________ 
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Revendo conceitos... 

 

Assunto X Tema Em um texto, é fácil distinguir o que seja assunto e o que 

seja tema. Vejamos. Assunto é o aspecto mais geral do que é tratado, é o 

que se desdobra em temas. (Ex.: Internet) Tema é o foco, a especificação 

de um assunto. (Ex.: A melhor forma de se usar a Internet) Qual será o 

assunto do texto que você vai ler a seguir? E o tema? 

 

Morte de uma baleia (fragmento) Como a notícia, a crônica também aparece 

publicada em jornais, revistas, blogs e, geralmente, também aborda 

assunto do cotidiano, um fato da atualidade, uma situação... Leia a 

crônica ao lado, escrita a partir do assunto abordado anteriormente neste 

Caderno. Em minutos espalhara-se a notícia: uma baleia no Leme e outra no 

Leblon haviam surgido na arrebentação de onde tinham tentado sair sem no 

entanto poder voltar. Eram descomunais, apesar de apenas filhotes. Todos 

foram ver. Eu não fui: corria o boato de que ela agonizava já há oito 

horas e que até atirar nela haviam atirado mas ela continuava agonizando 

e sem morrer. Senti um horror diante do que contavam e que talvez não 

fossem estritamente os fatos reais, mas a lenda já estava formada em 



torno do extraordinário que enfim, enfim! [...] Não fui ver a baleia que 

estava a bem dizer à porta de minha casa a morrer. Morte, eu te odeio. 

Enquanto isso as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do 

Leme. Uns diziam que a baleia do Leblon ainda não morrera mas que sua 

carne retalhada em vida era vendida por quilos pois carne de baleia era 

ótimo de se comer, e era barato, era isso que corria pela cidade do Leme. 

E eu pensei: maldito seja aquele que a comerá por curiosidade, só 

perdoarei quem tem fome, aquela fome antiga dos pobres. Outros, no limiar 

do horror, contavam que também a baleia do Leme, embora ainda viva e 

arfante, tinha seus quilos cortados para serem vendidos. Como acreditar 

que não se espera nem a morte para um ser comer outro ser? Não quero 

acreditar que alguém desrespeite tanto a vida e a morte, nossa criação 

humana, e que coma vorazmente, só por ser uma iguaria, aquilo que ainda 

agoniza, só porque é mais barato, só porque a fome humana é grande, só 

porque na verdade somos tão ferozes como um animal feroz, só porque 

queremos comer daquela montanha de inocência que é uma baleia, assim como 

comemos a inocência cantante de um pássaro. Eu ia dizer agora com horror: 

a viver desse modo, prefiro a morte. [...] 

LISPECTOR, Clarice. Crônicas para jovens: do Rio de Janeiro e seus 

personagens. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2011. 

A autora 

 

unifran.br 
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Volte ao texto da crônica, para fazer o que se pede a seguir. 

1- Pelo título da crônica você já pode identificar o assunto, que é 

______________. Para chegar ao tema, você precisou ler todo o texto. 

Tema: _____________________________________________________________ 

 

2- Transcreva do primeiro parágrafo: a) o trecho que esclarece como a 

notícia chegou ao conhecimento do narrador. 

_________________________________________________________________________

______________________ b) o trecho que informa onde aconteceu o fato, que 

virou tema da crônica. 

_________________________________________________________________________

______________________ c) o trecho que informa que as baleias eram muito 

grandes, mesmo sendo ainda filhotes. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

bauerambiental.com.br 

 

3- Num determinado momento, ficamos sabendo que, junto com a notícia 

principal, chegam informações que, segundo o narrador, ―talvez não fossem 

estritamente os fatos reais‖. Quais as duas palavras usadas na crônica 

para se referir a esse tipo de informação que não é verdadeira, que as 

pessoas inventam, que fantasiam e contam como se fosse real? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 



4- O narrador conta que não foi ver a baleia. Transcreva da crônica os 

dois trechos em que predomina o seu sentimento com relação ao que 

contavam e que justificam sua recusa. 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 

5- Observe o final do segundo parágrafo: ―(...) a lenda já estava formada 

em torno do extraordinário que enfim, enfim!‖. Que efeito de sentido tem 

a repetição da palavra ―enfim‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- Como o narrador se refere ao bairro onde mora? 

_________________________________________________________________________

______________________ 7- Explique a relação que o narrador faz, ao usar 

a expressão ―montanha de inocência‖, no parágrafo final. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

8- Transcreva do parágrafo final o trecho em que se estabelece uma 

comparação e que contém uma antítese (ideias opostas). 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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9- Que palavra o narrador usa, no parágrafo final, para qualificar a 

carne da baleia como uma comida fina, incomum, apetitosa? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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As baleias 

Composição: Roberto Carlos / Erasmo Carlos 

 

Com já vimos neste Caderno, as letras de canções também podem ser ouvidas 

e lidas como crônicas do cotidiano. Leia a letra ao lado. 1- Com relação 

a essa letra, identifique: ASSUNTO - ____________________________________ 

TEMA - ________________________________________ 2- Observe o primeiro 

verso, ―Não é possível que você suporte a barra‖. a) A que interlocutor o 

eu poético se dirige, tratando por ―você‖? 

__________________________________________________ b) Com que sentido foi 

usada a palavra ―barra‖? 

__________________________________________________ 

 

Não é possível que você suporte a barra De olhar nos olhos do que morre 

em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um 



vencedor neste momento Não é possível que no fundo do seu peito Seu 

coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho 

derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te 

perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles 

viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas 

vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te 

levar de volta ao mar e à fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em 

seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arpão Como é 

possível que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em 

outra vida que sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no 

futuro Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos Vai te fazer um 

verdadeiro vencedor Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Numa canção 

que fala muito mais de amor Não é possível que você suporte a barra... 

letras.terra.com.br/roberto-carlos/48557/ 

 

3- A que se refere o eu poético, ao usar a expressão ―vermelho 

derramado‖, na segunda estrofe? 

__________________________________________________ 4- Transcreva da letra 

o verso que faz referência às futuras gerações, através dos descendentes 

do interlocutor. ____________________________________________________ 5- 

Em que estrofe o eu poético dá um conselho a seu interlocutor? 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ 

Você pode ouvir Roberto Carlos interpretando essa canção no link: 

http://letras.terra.com.br/robertocarlos/48557/ 
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enextincion.com 

 

Revendo conceitos... 

 

Charges e tiras são textos sempre presentes em jornais, em revistas, em 

blogs. Neles, utiliza-se a linguagem não verbal do desenho, combinada ou 

não com a linguagem verbal. Geralmente têm a função de comentar assuntos 

cotidianos, fatos da atualidade . Utilizam-se do exagero, do humor, da 

ironia, muitas vezes com objetivo de comentar criticamente o assunto ou o 

fato abordado. 

 

1. Observe os textos abaixo. Identifique o assunto em cada um e 

estabeleça a relação temática com textos apresentados anteriormente neste 

caderno. 

 

fest2012.greennation.com.br 

 

deposito-de-tirinhas.tumblr.com 

 

Assunto - ________ Relação _________________ _________________ 

_________________ 

 

novojornalro.com.br 

 



Assunto - __________________________ Relação - __________________________ 

__________________________________ 

 

Assunto - ______________________________ Relação - 

_______________________________ _______________________________________ 

 

www.jornalopcao.com.br 
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Assunto: _________________________________ 

Relação:__________________________________ 

_________________________________________ 
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Na crônica de Clarice Lispector, ―Morte de uma baleia‖, que você leu 

anteriormente, são utilizadas as palavras boato e lenda para se referir a 

informações que talvez não sejam sobre fatos reais e que se 

espalham‖entre as pessoas. A tira abaixo trata do assunto. Leia e reflita 

sobre as consequências que pode ter a mania de se espalhar boatos. 1- Que 

informação o menino ajudou a ―espalhar‖? 

________________________________________ 2- Através de que meio de 

comunicação o menino recebeu a informação? 

________________________________________ 3- Transcreva a fala do menino 

que revela que ele confia em informações que lê na internet. 

________________________________________ 4- Transcreva a fala que contém 

a opinião da menina sobre a internet. 

________________________________________ 

_______________________________________ 
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5- Que resposta do menino revela que as pessoas não precisam acreditar no 

que leem ou ouvem para ―espalhar‖ a ―notícia‖ para todo mundo? 

________________________________________ 6- A que se refere a expressão 

―todo mundo‖, utilizada pelos personagens da tirinha? 

________________________________________ 7- Que efeito de sentido tem o 

tipo de letra em destaque usado na primeira fala do menino (1º balão)? 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

"Quando uma lenda se transforma em fato, publique-se a lenda.‖ 

 

Você concorda? 23 

 

(Maxwell Scott, jornalista, personagem do filme ―O homem que matou o 

facínora‖, de John Ford). A frase também costuma ser citada assim: 

 

"Quando a lenda é mais interessante do que o fato, publique-se a lenda‖. 

ww.observatoriodaimprensa.com.br 

 

Ruído na comunicação 

O ASSUNTO é comunicação. O TEMA são os problemas nas novas formas de 

comunicação. Leia a tira a seguir. 

 



REVISTA O GLOBO. 9 de outubro de 2011. 

 

1- Que repetição de palavra no texto caracteriza uma onomatopeia? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 2- Que efeito de 

sentido tem a interrupção, seguida de reticências, da última repetição da 

onomatopeia (―tec...‖)? _________________________________________________ 

 

3- Observando nos desenhos os rostos, as roupas e as posturas dos 

personagens, podemos caracterizálos, de acordo com a idade, como sendo 

dois __________________________. 4- Que problema na comunicação entre as 

pessoas a tirinha aborda? ____________________________________________ 

___________________________________________ 
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ONOMATOPEIA – Ruídos, gritos, vozes e canto de animais, sons da natureza 

em geral, barulho de máquinas, timbre da voz humana fazem parte do 

universo das onomatopeias. Onomatopeia é uma figura de linguagem em que 

palavras e expressões são criadas, estabelecendo relação de semelhança de 

seus fonemas (som das letras) com o som do que se quer representar. 
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Tem gente que não se separa de seu computador nem para sair de férias! 

 

Produção de texto – Você vai produzir uma notícia, a partir de uma 

fotografia. 

Observe a fotografia abaixo, que vai ilustrar a sua notícia. Imagine e 

escreva, ao lado, uma notícia de jornal com os elementos estruturais 

indicados. Lembre-se do que você já estudou sobre elementos estruturais 

de uma notícia. Lembre-se de que você, como repórter, antes de escrever 

sua notícia deve levantar alguns dados como: O quê? Quem? Quando? Onde? 

Por quê? Como? Para quê? Imagine esses dados, a partir da fotografia. 

Planeje, antes, o que vai escrever. Escreva, revise, reescreva quantas 

vezes achar necessário, até chegar à forma final de seu texto, que você 

vai copiar ao lado. 
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TÍTULO OU MANCHETE CABEÇA OU LIDE 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 



__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

CORPO DA NOTÍCIA 

 

Box 
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revistagalileu.globo.com 

 

Na notícia de jornal sobre reciclagem de fantasias de escolas de samba, 

que você leu anteriormente, neste caderno, o presidente de uma das 

agremiações declara que a ideia surgiu durante a Conferência Rio+20, 

realizada em 2012. A decisão da ONU de sediar uma futura Conferência no 

Rio de Janeiro foi tomada em 2010. O fato foi noticiado em uma revista 

governamental online, à época. Leia a notícia. 1- Que informação trouxe a 

manchete (ou título) da notícia? 

________________________________________________ 2- O lide (ou cabeça) 

foi usado com a função de complementar a manchete com que informação? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 3- No corpo da notícia, 

lemos o desenvolvimento das informações. a) Quando se daria o 

evento?________________________ b)Transcreva o trecho que revela o 

objetivo do encontro. ________________________________________________ 

________________________________________________ c) A que evento do 

passado faz referência e que justificou o nome Conferência ―Rio+20‖? 

________________________________________________ 

________________________________________________ d) O que se pretendia 

debater na Rio+20? ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ e) A que outros 

encontros sobre o tema a notícia fez ainda referência? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Rio+20 

Rio de Janeiro sediará Conferência sobre sustentabilidade 

 



A cidade do Rio de Janeiro será a sede da Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012. O encontro recebeu o nome de 

Rio+20 e visa a renovar o engajamento dos líderes mundiais com o 

desenvolvimento sustentável do planeta, vinte anos após a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contribuição da (Rio-

92). Serão debatidos para a o 

 

―economia 

 

verde‖ 

 

desenvolvimento sustentável e a eliminação da pobreza, com foco sobre a 

questão da estrutura de governança internacional na área do 

desenvolvimento sustentável. A Rio+20 insere-se, assim, na longa tradição 

de reuniões anteriores da ONU sobre o tema, entre as quais as 

Conferências de 1972, em Estocolmo, Suécia, e de 2002, em Joanesburgo, 

África do Sul. 

01/03/2010 20:54 - Em Questão , edição nº 958 - 06/01/2010 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2010/01/06/rio-20 
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E a notícia vira reportagem... 

Uma notícia sobre um fato que desperte interesse pode resultar em uma 

reportagem, como foi o caso da Conferência Rio+20, que nossa Cidade 

sediou. Veja como a notícia veiculada em 2010, resultou em uma reportagem 

de 2012, ano da realização da conferência. 

 

Rio+20 

Rio de Janeiro sediará Conferência sobre sustentabilidade A cidade do Rio 

de Janeiro será a sede da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, em 2012. O encontro recebeu o nome de Rio+20 

e visa a renovar o engajamento dos líderes mundiais com o desenvolvimento 

sustentável do planeta, vinte anos após a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio92). Serão debatidos a 

contribuição da ―economia verde‖ para o 
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desenvolvimento sustentável e a eliminação da pobreza, com foco sobre a 

questão da estrutura de governança internacional na área do 

desenvolvimento sustentável. A Rio+20 insere-se, assim, na longa tradição 

de reuniões anteriores da ONU sobre o tema, entre as quais as 

Conferências de 1972, em Estocolmo, Suécia, e de 2002, em Joanesburgo, 

África do Sul. 01/03/2010 20:54 - Em Questão edição nº 958 - 06/01/2010 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2010/01/06/rio-20 

O GLOBO. Domingo, 26 .02. 2012. 
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Neste caderno, você teve, até aqui, a oportunidade de aprender um pouco 

mais sobre o gênero textual ―notícia de jornal‖. Vamos, agora, avançar e 

ampliar seu conhecimento sobre os diferentes textos, entrando em contato 

com a ―reportagem jornalística‖. Preste atenção nas semelhanças e 



diferenças que há entre uma notícia e uma reportagem de jornal. Observe o 

passo a passo na elaboração de uma reportagem, assim como a linguagem, os 

elementos estruturais, a função e as informações básicas de uma 

reportagem jornalística. 

 

Elementos estruturais de uma reportagem 

 

MANCHETE (OU TÍTULO) 

 

LIDE (OU CABEÇA) 

 

CORPO DA REPORTAGEM 

 

BOX 

 

O box pode acompanhar a reportagem, cumprindo diferentes funções. Podem 

aparecer em um box: gráficos, mapas, entrevistas, um depoimento a ser 

destacado, informações complementares, fotos... 

O GLOBO. Domingo, 26/02/2012. 
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Na página anterior, além dos elementos de uma reportagem, muito 

semelhantes aos de uma notícia, você pode observar a presença de 

informações que entram na organização do texto escrito, que fazem da 

reportagem um texto de conteúdo mais completo. A reportagem traz mais 

detalhes, analisa o fato, traz outros aspectos... Por meio das tarefas 

propostas a seguir, você poderá observar passo a passo os dados 

levantados para a elaboração da reportagem. Observe também que se trata 

de uma reportagem de fevereiro de 2012 e que aborda um evento que ainda 

estava para acontecer. 1- O fato que deu origem à reportagem foi 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- A manchete da reportagem resume qual é o seu 

enfoque. De acordo com o primeiro parágrafo do corpo da reportagem, o que 

justifica o texto da manchete é 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 3- O lide (ou cabeça) informa sobre um outro 

aspecto do fato que também foi enfocado na reportagem. O outro aspecto 

enfocado é 

_________________________________________________________________________

_______ 4- Que evento foi abordado na reportagem e de que assunto ele 

trataria? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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5- Que autoridades públicas mundiais estariam presentes entre os 

congressistas? 

_________________________________________________________________________



________________________ 6- Que setor da economia da cidade já 

apresentava sinais positivos, relativos ao futuro evento? Que sinais eram 

esses? 

_________________________________________________________________________

________________________ 7- Que outras localidades se beneficiariam, 

nesse mesmo setor, com a realização do evento? 

_________________________________________________________________________

________________________ 8- Quando se daria o evento e que previsão havia 

sobre o número de participantes? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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9- De que se trata o programa ―Rio Cidade Sustentável‖, que é enfocado na 

reportagem? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 10- Observe, ao lado, um box da reportagem. Qual 

é a função ou finalidade desse box, na reportagem? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 11- A reportagem traz 

ainda uma foto que ilustra um dos aspectos abordados. Quem aparece na 

fotografia, abaixo, e que aspecto da reportagem a foto ilustra? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

20 anos depois - O título da Conferência, ―Rio+20‖, faz alusão ao fato de 

o evento ocorrer em nossa Cidade vinte anos após a Conferência Rio-92, 

mais conhecida como a ―Eco-92‖, Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, realizada entre 3 e 14 de junho de 1992. 

brasilescola.com rio20.info 

 

FOTO DE SIMONE MARINHO. O Globo. Domingo. 26.02.2012. 
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Passo a passo de uma reportagem Veja como podemos traçar um passo a passo 

na elaboração da reportagem que você acabou de ler: - Partiu-se de um 

fato de interesse público. - Elaborou-se um plano inicial para o 

desenvolvimento da reportagem. - Definiu-se o aspecto principal e outros 

aspectos que se ia enfocar. - Levantaram-se informações, julgadas 

importantes, sobre o fato e sobre aspectos a serem enfocados. 

infinitejoy.com 

 

- Foram ouvidos e registrados depoimentos de pessoas envolvidas. -Tirou-

se foto para ilustrar um dos aspectos enfocados. - Elaborou-se mapa com a 



localização de eventos. - Escreveu-se o corpo da reportagem, a manchete e 

o lead. Veja algumas características básicas comuns e algumas diferenças 

entre notícia e reportagem. 
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NOTÍCIA X REPORTAGEM Notícia jornalística é relato de acontecimento 

atual, de interesse público, veiculado em jornal impresso ou online, 

blog, rádio, televisão etc. Reportagem jornalística geralmente é a 

extensão de uma notícia sobre assunto de grande interesse. Mais extensa, 

a reportagem procura abordar diferentes aspectos do acontecimento, seus 

antecedentes, suas causas e consequências; apresenta depoimentos, dados 

estatísticos, fotos ilustrativas... Sua função, além de informar, é 

estimular uma reflexão sobre o assunto. Quanto à estrutura, a notícia e a 

reportagem são semelhantes em suas partes básicas: manchete, lide e 

corpo. A reportagem, sendo mais extensa, apresenta e detalha as 

informações, apresenta mais depoimentos, traz boxes com fotos, mapas, 

dados estatísticos, entrevistas etc. Veja um quadro com diferenças 

básicas entre notícia e reportagem. NOTÍCIA 

Mais curta. Relato de um fato. Mais direta. Objetiva, prende-se ao fato. 

Tem por objetivo informar. Vincula-se aos acontecimentos diários, atuais. 

 

REPORTAGEM 

Mais extensa. Exposição sobre um assunto. Mais detalhada, com mais 

aspectos de um mesmo assunto. Objetiva, mas mais analítica. Tem por 

objetivo detalhar a informação e estimular a reflexão. Vincula-se a 

assuntos que são de interesse público. 
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O melhor lugar do mundo é a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a 

nossa cidade, o nosso país. Qualquer outro lugar do mundo é o melhor 

lugar, quando sabemos que podemos voltar ao nosso melhor lugar, ao lugar 

que está sempre em nossos sonhos, que é sempre a nossa utopia (lugar 

ideal para se viver). Tom Jobim voltava ao Rio de Janeiro, a bordo de um 

avião, quando compôs esse samba. Leia a letra. 1- Com base na letra do 

samba, preencha a segunda coluna do quadro, de acordo com o que é pedido 

na primeira. Palavras do universo da viação aérea. O sentimento que o eu 

poético expressa, ao dizer que sua alma canta. Palavras ligadas às 

belezas naturais da Cidade do Rio de Janeiro. A expressão de tempo que 

indica o tempo aproximado que falta para o eu poético chegar a terras 

cariocas. O verso que expressa ordem dada ao passageiro, antes de 

iniciarem manobras de pouso. Termos com que o eu poético se refere a todo 

o grupo de pessoas que está no avião. Verso que indica a última visão que 

o eu poético teve, de dentro do avião, antes do pouso. 

dipity.com 

 

Samba do avião Composição de Tom Jobim Minha alma canta Vejo o Rio de 

Janeiro, Estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim Rio, 

você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a 

Guanabara. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você, A morena vai 

sambar Seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, Dentro de 

mais um minuto estaremos no Galeão Rio de Janeiro... Rio de Janeiro... 

Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você, A morena vai sambar, Seu 



corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar, Água brilhando, olha a 

pista chegando, E vamos nós... Pousar! 

 

http://www.vagalume.com.br 
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jornaldasaude.com.br 

 

Entrevista – Uma conversa com uma ou mais pessoas, com o objetivo de 

colher informações. Para fazermos uma boa entrevista, precisamos, antes 

de mais nada, conhecer o assunto a respeito do qual queremos colher as 

informações, escolher pessoas que estejam envolvidas no assunto ou que 

realizaram, realizam ou realizarão ações que sejam de interesse público. 

Passo a passo para realizar uma entrevista •Planejar a entrevista com uma 

pauta de assuntos sobre os quais vai formular as perguntas, iniciando 

pelas mais simples. •Registrar nome(s) da(s) pessoa entrevistada(s) e 

dados básicos de sua(s) biografia(s). •Preparar um texto introdutório 

sobre o(s) entrevistado(s); sua ligação com o assunto da entrevista, se 

for o caso; os objetivos da entrevista. •Registrar toda a entrevista (o 

melhor é usar um gravador ou câmera de filmagem, com as falas sendo 

depois transcritas em computador; na falta de equipamentos para registrar 

o momento da entrevista, use o recurso de transcrever diretamente a fala 

do entrevistado em papel). •Fotografar o entrevistado. •Escrever o texto 

escrito com a entrevista. •Organizar a forma como vai sair publicada. 

 

Exemplo da forma final de uma pequena entrevista realizada com uma autora 

de livros (Tania Alexandre Matinelli) e publicada no blog da autora. 

 

Fotografia 
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Perguntas e respostas 

 

Pequeno texto de apresentação da entrevista, com dados biográficos da 

entrevistada. 

 

Tenha sempre à mão um roteiro da entrevista que pretende realizar. 
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Deve-se sempre ter o cuidado para que a linguagem a ser utilizada na 

entrevista não seja por demais formal ou informal. Deve-se sempre 

respeitar o entrevistado, assim como o público que vai ler a entrevista, 

fazendo uso de linguagem adequada e de perguntas interessantes, 

esclarecedoras, sobre o assunto tratado. 

 

a seguir uma entrevista feita com Pedro Salomão, que participa, como 

conselheiro (membro do Conselho), do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido. 

 

Uma entrevista –Leia 



 

De dez em dez minutos a entrevista com Pedro Salomão era interrompida por 

alguém que parava pra cumprimentá-lo. Ora era um amigo do jiu-jítsu, ora 

um colega do movimento Rio Eu Amo Eu Cuido – ele é conselheiro. Ou ainda 

conhecidos da praia, de shows, de jogos do Flamengo. Pedro é um dos 

maiores entusiastas do Rio, que completa 448 anos na sexta. [...] 

 

REVISTA O GLOBO: Como funciona o Rio Eu Amo Eu Cuido? PEDRO SALOMÃO: Não 

temos a pretensão de fazer o papel do estado. É um movimento de 

voluntários apaixonados pela cidade. Temos três bandeiras. A primeira é a 

conscientização de que pequenos gestos fazem grande diferença, seja não 

jogar lixo no chão até não parar em fila dupla. A segunda é o legado, ou 

seja, fazer coisas que deixem algo positivo para a cidade. [...] E a 

terceira é tirar a autoestima só do discurso. O carioca enche a boca para 

enaltecer o Rio, mas esquece que precisa cuidar. [...] Cite outros 

exemplos de ações do movimento. Criei a campanha Vista Essa Causa, em que 

35 estilistas fizeram peças de roupa ou acessórios que declaravam amor ao 

Rio. Teve de bolsa de praia a porta-lixo para carro. A venda rendeu R$ 

160 mil, usados para embelezar e cuidar de canteiros de árvores. Estamos 

agora com a campanha Heróis do Rio. São pessoas anônimas que cuidam da 

cidade. Divulgamos seus feitos para motivá-los a estimular os outros. Há 

outras iniciativas previstas? Dia 12 vamos inaugurar um quiosque no 

Shopping Leblon. Quem doar mais de R$ 70 ganha o kit do movimento, com 

camiseta, adesivos e cartilha. Não é um quiosque de vendas e, sim, 

educativo. (Nele) você se compromete com algo [...] tem que recolher o 

lixo que jogaram no chão. Ou ajuda outra pessoa a atravessar a rua, ou 

não fala ao celular ao volante ou sorri no trânsito [...]. Por que você 

decidiu ser voluntário em defesa do Rio? Brinco dizendo que sou o único 

carioca que acha que paga pouco imposto. Mergulho todo dia na praia, só 

ando de bicicleta, surfo, corro ao ar livre, jogo futevôlei. Não pago um 

tostão por isso na cidade mais linda do mundo. Quero devolver. É difícil 

não ser feliz aqui. [...] 

Revista O GLOBO, 24 de fevereiro de 2013. 
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1- Que finalidade tem o texto de apresentação junto ao texto da 

entrevista? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- No texto de apresentação da entrevista, que 

informação indica que o entrevistado é alguém bastante popular? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Que informação sobre nossa cidade aparece no 

título da entrevista e se repete no texto de apresentação? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4- Em sua resposta à primeira pergunta, como o 

entrevistado define o movimento Rio Eu Amo Eu Cuido? 

_________________________________________________________________________

______________________ 5- Em sua primeira resposta, o entrevistado afirma 

sobre o movimento: ―Temos três bandeiras.‖ Com que sentido foi usada a 

palavra em destaque? 

______________________________________________________________________ 6- 



Uma das propostas do movimento, segundo o entrevistado, é ―tirar a 

autoestima só do discurso‖. O que se pretende com essa proposta? 

_________________________________________________________________________

______________________ 7- Na sua opinião sobre a autoestima do carioca, o 

entrevistado diz em um trecho que ―O carioca enche a boca para enaltecer 

o Rio...‖ A expressão ―enche a boca‖ foi usada com que sentido? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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8- Que ações do movimento aparecem citadas na entrevista? 

_________________________________________________________________________

______________________ 9- Cite exemplos do que seriam atitudes positivas, 

que aparecem ao longo de toda a entrevista. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 10- Que opiniões o entrevistado expressa sobre o 

Rio de Janeiro, em sua resposta à última pergunta? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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FATO X OPINIÃO Fato é o acontecimento. Opinião é o que se pensa sobre o 

fato, uma interpretação pessoal, o modo de cada um ver o fato. Muitas 

pessoas confundem fatos e opiniões. Devemos, portanto, observar as 

informações que nos chegam e perguntar-nos se são informações sobre o 

fato ou opiniões sobre ele. 

 

A seguir, você vai ler trechos de uma entrevista que adolescentes deram à 

revista Veja, sobre o modo como se relacionam com os computadores e a 

internet. 

Título da entrevista 

 

Olha o que eles estão falando! 

Veja – Hoje em dia, quando se fala em computador, a primeira coisa que 

vem à cabeça é a internet? Ugo – Na minha sim. Um computador sem internet 

não tem muita utilidade. Felipe – É verdade, o grande intuito de mexer 

com o computador hoje em dia é globalizar a informação. Estamos trocando 

dados com o mundo inteiro. Rafael – Para mim, não é só a internet. É uma 

solução em rede. Na Internet, o problema é que tem muita gente 

atrapalhando o tráfego de informações importantes. Guilherme – É, a gente 

querendo fazer outras coisas mais legais,(...) e tem lá o carinha que 

fica querendo ler o jornal pelo computador. [...] Veja – Uma mania entre 

os jovens é trocar arquivo de música pela internet. Vocês fazem isso? Ugo 

– Nossa, direto! Tenho mais de 110 megabytes no meu computador com 

arquivos de MP3. Fernando – Eu não compro mais CDs. Como as caixas de som 

do computador já são boas, abandonei meu aparelho de som. [...] Veja – E, 

na escola, o computador não tem sido útil? Por exemplo para resolver 

problemas escolares? Ricardo – Na minha escola já está acontecendo. A 

professora de biologia encomendou um trabalho e não queria que a pesquisa 

fosse feita numa enciclopédia, tinha de ser pela internet. Felipe – Lá no 

Senai, a gente implantou uma rede e tem micros dedicados aos alunos 



exclusivamente para fazer pesquisa. Ugo – Há algumas tarefas, tipo pegar 

imagem na Universidade de Brasília. É bem fácil. Fernando – A internet é 

prática para fazer trabalhos. Já deixei de ir a bibliotecas muitas vezes 

porque encontrei o que precisava na rede. Veja – Mas na língua portuguesa 

vocês têm dificuldades. Vocês escrevem ―eh‖ (é), com h... Rafael – Nossa, 

direto! Já escrevi aki (aqui) com k. Felipe – Escrevo direto com ―vc‖. 

Acabo entregando o trabalho e nem percebo. Fernando – Nossa, tem um 

monte. ―Qdo‖ é quando; ―qq‖, qualquer; ―tb‖, também. Rafael – ―[ ]s‖ para 

abraços. Valeu, professor, ―[ ]s‖ Fernando – Uma vez digitei uma carinha 

feliz, , mas a sorte é que vi antes de entregar o trabalho. Depois 

programei meu computador para corrigir automaticamente ―vc‖ por você, 

―qq‖ por qualquer, e por aí vai. [...] 

Veja, 25 de novembro de 1998. 

 

Marcas de interlocução Nas perguntas e respostas, observe o que sinaliza 

falas do entrevistador (perguntas) e dos entrevistados (respostas) 

 

Texto de apresentação da entrevista 

 

Para entender e decifrar o dialeto da geração internet, Veja organizou 

uma mesa-redonda com sete adolescentes. Durante mais de duas horas, os 

jornalistas (...) conversaram com eles sobre os mais variados temas, 

especialmente sobre como eles se relacionam com as novas tecnologias. 
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1- No título da entrevista, ‖Olha o que eles estão falando!‖, a que o 

pronome eles faz referência? 

_________________________________________________________________________

____________________ 2- Que expressão foi usada no texto de apresentação 

para se referir à linguagem de um conjunto de adolescentes nascidos e 

criados em plena época do computador e da informação em rede? 

_________________________________________________________________________

____________________ 3- No texto da entrevista, que marcas de 

interlocução identificam o entrevistador? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

4- Pelas marcas de interlocução, identificam-se pelos nomes os 

adolescentes que responderam às perguntas nesse trecho de entrevista. 

Complete o quadro abaixo, antes, o quadro de acordo com as declarações 

dadas. Depois, identifique-os na figura abaixo. Nº 1 
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Quem, de acordo com as declarações dadas, 

considera que a grande finalidade do uso do computador, atualmente, é 

poder compartilhar informações mundialmente? não vê muita utilidade em 

computador sem Internet? considera que a internet cumpriria melhor seu 

papel, se não houvesse tanta gente a atrapalhar o fluxo do que é 

importante? considera que há coisas melhores a fazer na internet que 



ficar lendo o jornal? estuda em uma escola em que o computador já é 

exigido como único instrumento de pesquisa, em algumas disciplinas? 

revela ter maior consciência com relação ao uso mais adequado da língua 

nos trabalhos que realiza? 

 

NOME 

 

2 3 4 5 6 

 

5- Em suas respostas, os entrevistados revelam ter consciência das 

diferenças que há entre o uso da língua portuguesa escrita, em diferentes 

situações, e a que aparece e usam nos meios digitais. Justifique essa 

afirmação, com base nas respostas à pergunta final da entrevista. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Produção de texto - Entrevista Agora, seguindo o que você estudou sobre o 

que é uma entrevista, sobre as orientações de como realizá-la e como se 

organizar o texto escrito da entrevista, você vai ser o entrevistador, o 

escritor e o diagramador de uma entrevista. Sugestão de trabalho • Você 

vai entrevistar um grupo de estudantes escolhidos por você, para falar 

sobre o assunto ―leitura‖. • Como título de sua entrevista, sugerimos 

aproveitar o título da entrevista lida anteriormente e intitular a sua 

assim: ―Olha o que eles estão lendo!‖. • Atenção para o ―Passo a passo 

para realizar uma entrevista‖ e para as demais orientações sobre esse 

gênero textual, inclusive para o texto de apresentação e para a forma 

final da entrevista, aqui apresentadas. Lembre-se! Nas respostas de cada 

entrevistado deve-se nomear quem respondeu. • O resultado final de sua 

entrevista, com texto de apresentação e fotografia escolhida para 

ilustrá-la, você apresentará a seu Professor. A entrevista pode ser 

afixada no mural da sala de aula, no jornal mural de sua escola ou mesmo 

num blog escolar, sob a orientação do seu Professor. 

 

Ao lado, você vai transcrever o seu roteiro de perguntas que fará aos 

entrevistados. 
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Produção de texto: Reportagem 

paulopereira.com 

 

Você leu, neste caderno, algumas reportagens. Viu reportagens em sua 

forma original, como saíram publicadas em jornais e revistas. Aprendeu 

sobre o que é uma reportagem jornalística impressa. Viu as partes 

constitutivas de uma reportagem: manchete (ou título), lide (ou cabeça), 

corpo, box, fotografia ilustrativa. Acompanhou o passo a passo das etapas 

de planejamento e de realização de reportagens. Agora, você será o 

repórter e vai realizar uma reportagem. Sugestão de trabalho • O assunto 



poderia ser ―Leitura‖ (você pode , inclusive, aproveitar o trabalho 

anterior – Entrevista) • O aspecto principal a ser enfocado poderia ser 

hábitos de leitura da sua comunidade escolar. • Um aspecto secundário 

poderia ser o acesso à Sala de Leitura da escola e aos livros de seu 

acervo. 
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• Você poderia ouvir os professores em geral; professor da Sala de 

Leitura; a direção; os funcionários de apoio; pais, mães e outros membros 

da família de alunos da escola; enfim, deve escolher quem dará 

depoimentos interessantes para desenvolver a sua reportagem. • Pesquisar 

junto ao professor de Sala de Leitura e/ou membros da comunidade escolar 

os títulos mais lidos e elaborar uma lista , um ranking dos livros mais 

lidos, que entraria em um box da reportagem. • Lembre-se de tirar fotos 

que podem acompanhar sua reportagem, ilustrando aspectos interessantes. • 

Lembre-se também de criar um bom título (manchete) e um lide para sua 

reportagem, que deverão ser grafados com tipos de letras mais destacados 

e que chamem a atenção para a leitura da reportagem. • Volte ao que vimos 

até aqui sobre reportagem jornalística. • Procure ler em jornais e 

revistas outras reportagens, do tipo das que você leu aqui. Vai ajudar 

muito! 
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Mãos à obra e bom trabalho! 

 

agvcastroverde.drealentejo.pt 

 

Conheceu as características básicas de uma reportagem. 

 

Os jornais, as revistas, os blogs que nos trazem as notícias, as 

reportagens, as crônicas, as charges e os quadrinhos, entre outros 

textos, trazem também as propagandas de produtos que os anunciantes pagam 

para veicular nesses espaços. 

 

Eu o convenço, você compra! 

Os anúncios, as propagandas invadem o mundo, invadem nossa vida. Todo 

Imagemdodia.com.br 

 

espaço é espaço de publicidade. A linguagem é atraente, toda colorida, 

apelativa; linguagem do convencimento, da persuasão. As mensagens não 

mentem; falam a verdade que interessa ao anunciante e que querem que 

interesse ao consumidor. E nós, leitores, receptores dessas mensagens, 

precisamos saber ler, ver essas mensagens como realidades de um mundo, 

mas não 

 

necessariamente como a nossa realidade, a realidade de nossos desejos e 

de nossas necessidades. A propaganda, dizem, é a alma do negócio, e é 

importante como texto de 

http://www.oc.org.br/blog 

 

informações sobre um novo produto, informações que podem nos ajudar na 

hora de decidir sobre um item de consumo, sobre uma compra que queiramos 

fazer. Uma propaganda, porém, pode ser enganosa e nos atrair com 



informações agradáveis, mas não verdadeiras. Não nos esqueçamos: antes de 

igual consumidor, cada ser 15 de março – Dia do Consumidor humano é 

indivíduo e quer ser visto e respeitado como cidadão. 
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o escrito) e linguagem não 

verbal (imagens, cores, tipos de letra...), usando sempre elementos de 

informal, dependendo do produto anunciado, do público-alvo (a quem é 

an (frase curta, fácil de ser lembrada e 

associada ao produto. Ex.: 1001 utilidades; Tomou Doril, a dor sumiu; Se 

é Bayer, é bom; Havaianas, as legítimas; Just do it...) 
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Lendo criticamente a propaganda... 

A propaganda e a persuasão 

mundodastribos.com 

 

Você já dever ter ouvido falar de persuasão, não é mesmo? Vamos relembrar 

o significado desse termo? Persuasão vem do verbo persuadir: levar a crer 

ou a acreditar (Aurélio). Ou seja, é o ato de você tentar convencer o 

outro a acreditar em você. A propaganda, como já deve ter percebido, tem 

por objetivo justamente o que foi exposto na definição acima: tentar 

convencer o público de alguma coisa. Por isso, sempre quando vir ou ouvir 

um anúncio, lembrese de que os publicitários estão usando a linguagem 

persuasiva para conquistar você, seja através de palavras, de cores, de 

imagens etc. E, principalmente, fazê-lo comprar mais e mais! A produção 

de uma propaganda exige saber a) o produto: utilidade, características, 

qualidades, desvantagens e vantagens; b) o público: qual é o público-

alvo: jovens, adolescentes, adultos, crianças. É importante determiná-lo 

para saber o tipo de linguagem que deverá ser utilizada; c) objetivo: 

vender sempre é a principal meta. Contudo, pode se apresentar algo novo, 

causar impacto, despertar a curiosidade, aumentar a venda ou audiência 

etc; d) estilo: cores, tamanhos, tipos de objetos, tipo de letra, pano de 

fundo etc. 
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Por Sabrina Vilarinho, graduada em Letras. Equipe Brasil Escola. 

http://www.brasilescola.com/redacao/a-propaganda-persuasao.htm 

 

1- Identifique, na propaganda acima, o produto: 

___________________________________ a utilidade: 

__________________________________ a qualidade propagada: 

________________________ Elementos de apelo: a) linguagem não verbal -

_____________________ b) linguagem verbal: ________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ Público-alvo: 

_______________________________ Slogan: 

____________________________________ 



 

letras.ufscar.br 

 

2- Qual o elemento de apelo, presente na mensagem da propaganda, indica 

que a mesma é dirigida para o público adolescente? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3- Na mensagem da propaganda ao lado, que elementos você percebe como 

marcas de apelo dirigidas ao público adolescente feminino? 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ 

 

nadaver.com 

 

Agora Blumenau tem um dos mais modernos hospitais veterinários do estado, 

com todas as especialidades e a infraestrutura para cuidar da sua de seu 

animal. 

 

adsoftheworld.com/ 

 

4- Observe a combinação de linguagem verbal e linguagem não verbal na 

propaganda ao lado e explique a relação da imagem do tênis com o texto 

escrito, para formar a mensagem da propaganda. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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actbr.org.br 

 

Aliança de Controle ao Tabagismo 

 

Com você, pela vida. 
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5- Parece mas não é! Parece propaganda de cigarro, mas a finalidade é 

outra, bem oposta a fazer propaganda de cigarro. Observe. a) Quem são os 

anunciantes? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) Qual a finalidade do cartaz? 



_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) Onde os elementos de apelo em uma propaganda 

aparecem neste cartaz? I - Na linguagem não verbal: 

_________________________________________________________________________ 

II- Na linguagem verbal: 

_________________________________________________________________________

__ d) Que trecho do cartaz expressa uma das finalidade dos elementos de 

apelo nas propagandas de cigarro? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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3. A imagem feminina na propaganda ao lado foi tratada de forma positiva 

ou negativa? Justifique sua resposta. _______________________ 

_______________________ _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 
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fuscao1973.blogspot.com 

 

Observe a seguir, em antigas propagandas, o uso que se fazia da imagem da 

mulher, na publicidade. 

 

1. O que a imagem do carro amassado ilustra, dentro da mensagem da 

propaganda? _______________________ _______________________ 

_______________________ 2. O que justifica a imagem do carro amassado 

como elemento de apelo para a compra da marca anunciada? 

_______________________ _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ _______________________ 
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4. Observe as duas antigas propagandas e diga como a imagem da mulher foi 

tratada em cada uma delas. 

ruminantia.wordpress.com 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ Língua Portuguesa - 

8.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 



______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ Como você pode perceber, a imagem 

feminina era vista de forma preconceituosa nas propagandas de 

antigamente. Observe a propaganda atual e reflita: Será que isso mudou? 
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BOMBRIL OS PRODUTOS QUE EVOLUÍRAM COM AS MULHERES. 

 

superlinda.com 

 

linguicacheia.zip.net 

 

Textos de base narrativa: o CONTO 

Um fato, um acontecimento, um aspecto extraordinário ou uma situação do 

cotidiano nos chegam através de textos de base narrativa. São narrativas, 

em linguagem e abordagem objetiva, as notícias de jornal e as 

reportagens. São narrativas, em linguagem verbal e/ou não verbal e 

abordagem crítica, irônica ou bem-humorada, as charges e os quadrinhos. 

Em uma abordagem mais informal, como uma conversa com o leitor, temos as 

crônicas narrativas. Também de base narrativa, com uma linguagem em 

função mais literária, temos os contos. 

 

Observe a estrutura e os elementos narrativos deste pequeno conto. 

 

TÍTULO SITUAÇÃO INICIAL 

 

Histórias para o Rei Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a 

função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do Rei. A 

nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de 

imaginação, e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que 

o Rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à 

maneira de água corrente. Nem carecia inventálas. Inventavam-se a si 

mesmas. Este prazer durou seis meses. Um dia, a Rainha foi falar ao Rei 

que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo 

para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. O Rei, que julgava minha 

facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito, e ordenou que 

eu só contasse meia história por dia, e descansasse aos domingos. Fiquei 

triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência 

desagradou, e fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais, 

e arranca os maiores aplausos. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o Rei. Rio de Janeiro: 

Record, 1999. 

 

agenciacoringa.wordpress.com 

 

COMPLICAÇÃO OU CONFLITO GERADOR 

 

CLÍMAX DESFECHO 

 

Glossário: facúndia - facilidade para falar; abundância em palavras. 
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1- O título antecipa para o leitor o que vai ser contado? Leia todo o 

conto e pense se o título escolhido foi adequado. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- Observe o narrador do conto. Ele está ausente e 

conta, como observador, algo que aconteceu a outros ou ele participa da 

história? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- Em que situação inicial encontramos o 

personagem do conto? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

4- Que complicação ou conflito ocorre para mudar essa situação? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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5- Qual é o clímax, o momento de maior tensão na história? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

6- Como se conclui, como se dá o desfecho da história? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

7- Além do narrador, que outros personagens participam da história? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Leia agora este outro pequeno conto, que narra os conflitos de um 

estudante de jornalismo. Os dados essenciais Etelberto matriculou-se na 

Faculdade de Comunicação. Lá aprendeu que toda matéria jornalística bem-

redigida há de responder às seguintes perguntas: Quem? O quê? Quando? 

Onde? Por quê? Como? Impressionou-se de tal modo com a objetividade e o 



alcance da fórmula que daí por diante, a qualquer propósito e, mesmo sem 

propósito algum, se surpreendia indagando a si mesmo quem, o quê, quando, 

onde, por quê e como. Matutando horas seguidas, concluiu que não só a 

notícia, mas toda a vida terrestre deve ser considerada à luz dos seis 

dados, e esses dados são os da aventura humana. A filosofia não pretende 

outra coisa senão achar o porquê do quê, e esta chave continua insabida. 

O como tarda a ser esclarecido totalmente, pairam dúvidas sobre o quando, 

e muitas vezes torna-se impossível apurar quem é quem. Estamos sempre 

interrogando a Deus, aos relatórios, ao vento. Etelberto passou a ver o 

mundo como notícia malredigida, que o copidesque não teve tempo de 

reformular, ou não quis ou não soube. Desistiu de diplomar-se em 

Comunicação. Hoje mantém uma criação de trutas, que lhe rende bom 

dinheiro. É fornecedor exclusivo de restaurantes de cinco estrelas. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o Rei. Rio de Janeiro: 

Record, 1999. Glossário copidesque - em uma redação de jornal é o 

profissional responsável por reformular, fazer a redação final, 

reescrever de forma melhorada a matéria jornalística. 

pt.dreamstime.com 

 

1- Com base na estrutura do conto, identifique, no quadro abaixo, seus 

elementos narrativos. 

PARÁGRAFO(S) 

 

INTRODUÇÃO 

 

SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO GERADOR CLÍMAX 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONCLUSÃO 

 

DESFECHO 
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2- Quem é o personagem da história e, de modo resumido, conte o que 

acontece com ele no decorrer da narrativa. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Caracterize a figura do narrador, nesse conto. É 

narrador observador ou participante da história? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4- De acordo com o contexto do conto, explique o 

que significam os ―dados essenciais‖, que aparecem no título. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 5- A Etelberto causou forte impressão a objetividade 

e o alcance da fórmula para redigir bem uma notícia (2.º parágrafo). 
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a) Que consequência imediata isso teve para ele? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) A que conclusão Etelberto chegou? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 6- O narrador conta que, para chegar a uma 

conclusão, Etelberto ficou ―Matutando horas seguidas‖. O que significa 

essa expressão? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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7- Reescreva os seguintes trechos do 3º parágrafo, substituindo os termos 

em destaque por outros de igual significado. a) ―A filosofia não pretende 

outra coisa senão achar o porquê do quê‖. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) ―esta chave continua insabida‖. 

_____________________________________________________________________ 

peska.com.br 

 

8- Qual a função de um ―copidesque‖ (4.º parágrafo) em uma redação de 

jornal? 

_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

________ 

 

Sobre estrutura do conto e elementos da narrativa. 

SITUAÇÃO INICIAL 

 

INTRODUÇÃO 

CONFLITO GERADOR 

 

A situação em que se encontrava(m) o(s) personagem(ens), no começo da 

história. O quê? Onde? Quando? Quem? O fato complicador, o momento em que 

essa situação muda, por causa de uma complicação, de um conflito. Por 

quê? Como? – elementos no desenvolvimento do conflito que vão levar ao 

clímax da história. O momento em que a complicação, o conflito atinge seu 

ponto de máxima tensão e se prepara para um desfecho. Então... – o fato 

que, no desenvolvimento do conflito, vai exigir uma decisão, uma solução, 

e preparar o desfecho da história). O final. E assim... - Como se 

concluirá a história. 

 

DESENVOLVIMENTO 



 

CLÍMAX 

 

CONCLUSÃO 

 

DESFECHO 
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9- De acordo com o 4.º parágrafo, que consequência teve para Etelberto 

sua nova visão de mundo? 
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Um dia na vida de um jornal. Este poderia ser o título do conto que você 

vai ler a seguir e que narra as transformações de um 

jornal que passa pelas mãos e pelos olhos de diferentes leitores ao longo 

de um dia. A estrutura desse conto é diferente da estrutura de um conto 

tradicional. A história é criada a partir de um objeto do nosso 

cotidiano, o jornal, e desenvolvida em torno de uma situação simples, 

usando uma linguagem bem coloquial, características semelhantes às de uma 

crônica. Observe. 

 

O jornal e suas metamorfoses Um senhor pega um bonde depois de comprar o 

jornal e pô-lo debaixo do braço. Meia hora depois, desce com o mesmo 

jornal debaixo do mesmo braço. Mas já não é o mesmo jornal, agora é um 

monte de folhas impressas que o senhor abandona num banco de praça. Mal 

fica sozinho na praça, o monte de folhas impressas se transforma outra 

vez em jornal, até que um rapaz o descobre, o lê, e o deixa transformado 

num monte de folhas impressas. Mal fica sozinho no banco, o monte de 

folhas impressas se transforma outra vez em jornal, até que uma velha o 

encontra, o lê e o deixa transformado num monte de folhas impressas. 

Depois, leva-o para casa e no caminho aproveitao para embrulhar um molho 

de celga, que é para o que servem os jornais depois dessas excitantes 

metamorfoses 
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CORTÁZAR, Julio. Histórias de Cronópios e de Famas. Rio de Janeiro. Ed. 

Civilização Brasileira, 1977. 

 

Um pouco de humor crítico 

http://www.pesquisamundi.org 
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1- Que significado tem a palavra ―metamorfoses‖, que aparece no título e 

no final do conto? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- O jornal pode ser visto como personagem 

principal deste conto. Que outros personagens aparecem nele? 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- O segundo parágrafo apresenta uma oposição ao 

trecho ―desce com o mesmo jornal debaixo do mesmo braço‖, que encerra o 

parágrafo anterior. Que palavra estabelece essa oposição? 



_________________________________________________________________________

______________________ 4- Observe o início do 3.º e do 4.º parágrafos. 

Que palavra indica o momento em que o jornal fica sozinho? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

5- De acordo com a narrativa, o que acontece, ao longo do dia, ao jornal 

a) assim que acaba de ser lido por alguém? 

_________________________________________________________________________

______________________ b) assim que o leitor o larga em algum lugar? 

_________________________________________________________________________

______________________ c) com o uso que a personagem idosa deu a ele, no 

final? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Você concorda? ―Celga‖ é o mesmo que acelga, uma hortaliça cujas folhas 

nos servem de alimento. As folhas de um jornal podem servir, como na 

opinião do narrador, para embrulhar coisas, mas devemos evitar embrulhar 

com elas aquilo que vamos consumir como alimento, não é mesmo? 
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A seguir, um outro conto de Julio Cortázar, com estrutura parecida com a 

do anterior e bem próxima à de uma crônica. O objeto agora é um 

relógio... e ele também sofre uma metamorfose, por uma inversão de ponto 

de vista. Leia. Preâmbulo às instruções para dar corda no relógio PENSE 

NISTO: quando dão a você de presente um relógio estão dando um pequeno 

inferno enfeitado [...]. Não dão somente o relógio, muitas felicidades e 

esperamos que dure porque é de boa marca, suíço com âncora de rubis; não 

dão de presente somente esse miúdo quebra-pedras que você atará ao pulso 

e levará a passear. Dão a você – eles não sabem, o terrível é que não 

sabem – dão a você um novo pedaço frágil e precário de você mesmo, algo 

que lhe pertence mas não é seu corpo, que deve ser atado a seu corpo com 

sua correia como um bracinho desesperado pendurado a seu pulso. Dão a 

necessidade de dar corda todos os dias, a obrigação de dar-lhe corda para 

que continue sendo um relógio; dão a obsessão de olhar a hora certa nas 

vitrinas das joalherias, na notícia do rádio, no serviço telefônico. Dão 

o medo de perdê-lo, de que seja roubado, de que possa cair no chão e se 

quebrar. Dão sua marca e a certeza de que é uma marca melhor que as 

outras, dão o costume de comparar seu relógio aos outros relógios. Não 

dão um relógio, o presente é você, é você que oferecem para o aniversário 

do relógio. 

CORTÁZAR, Julio. Histórias de Cronópios e de Famas. Rio de Janeiro. Ed., 

Civilização Brasileira, 1977. Língua Portuguesa - 8.º Ano 2.º BIMESTRE / 

2013 

 

www.mercadolivre.com.br 

 

1- Observe o título do conto. O que significa um preâmbulo às instruções? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- O narrador inicia com um pedido: ―PENSE NISTO:‖ 

a) A quem o narrador se dirige com a forma verbal ―Pense‖? 



____________________________________________ b) A que se refere a palavra 

―nisto‖, seguida de dois pontos(:)? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Que inversão de ponto de vista o narrador 

expressa, no final do conto? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

A FIGURA DO NARRADOR O narrador pode ser: narrador-personagem – participa 

das ações – narrativa em 1ª pessoa. narrador-observador – não participa, 

apenas narra o que se passou – narrativa em 3ª pessoa. Observe, no conto 

acima, que, além de não haver um enredo, uma história que se desenvolve, 

e personagens, a figura do narrador também cumpre um papel diferente do 

papel do narrador no conto tradicional. Ele funciona como um cronista em 

conversa com seu leitor. 
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De poeta e de louco todo mundo tem um pouco. Será? Leia o conto a seguir. 

O Doido da Garrafa Ele não era mais doido do que as outras pessoas do 

mundo, mas as outras pessoas do mundo insistiam em dizer que ele era 

doido. Depois que se apaixonou por uma garrafa de plástico de se carregar 

na bicicleta e passou a andar sempre com ela pendurada na cintura, virou 

o Doido da Garrafa. O Doido da Garrafa fazia passarinhos de papel como 

ninguém, mas era especialista mesmo em construir barquinhos com palitos. 

[...] Escrevia cartas para ninguém, umas em prosa, outras em poesia, como 

mero exercício de estilo. Tinha mania de dar entrevistas para o vento e 

já sabia a resposta de qualquer pergunta que porventura alguém pudesse 

lhe fazer um dia. Ajudava o dicionário a explicar as coisas inventando 

palavras necessárias, como dorinfinita. Sentia uma paixão azul dentro do 

peito, desde criança, sempre que olhava o mar e orgulhava-se muito disso. 

Acreditava no amor, mas tinha vergonha da frase. Às vezes falava sozinho. 

Preferia tristeza à agonia. Todas as noites, entre oito e dez e meia, era 

visto andando de um lado para o outro da rua, método que tinha inventado 

para acabar de vez com a preocupação de fazer a volta de repente, quando 

achava que já tinha andado o suficiente. [...] Durante o dia o Doido da 

Garrafa trabalhava numa multinacional, era sujeito bem visto, supervisor 

de departamento, ganhava um bom salário e gratificações que entregava 

para a mulher aplicar em fundos de investimento. No fim do ano ia trocar 

de carro. Era excelente chefe de família. Não era mais doido do que as 

outras pessoas do mundo, mas sempre que ele passava as outras pessoas do 

mundo pensavam, lá vai o Doido da Garrafa, e assim se esqueciam das suas 

próprias garrafas um pouquinho. 

FALCÃO, Adriana. O doido da garrafa. São Paulo: Editora Planeta do 

Brasil, 2003. 

 

Título do conto – Pense: ele dá alguma pista sobre qual vai ser o tema do 

conto? • O 1º parágrafo apresenta o personagem principal e sua situação 

diante de outras pessoas que o conheciam. Que situação era essa? 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ Que termos desse parágrafo inicial 

indicam que o narrador fala de situação ocorrida num tempo impreciso do 

passado? 

____________________________________ 

 



___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

Que termos indicam que se trata de fatos concluídos no passado? 

___________________________________ ___________________________________ 
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• O 2º parágrafo narra fatos ocorridos que trazem uma mudança na situação 

do personagem. Que fatos ocorreram e que consequência tiveram? 
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Repete-se, abaixo, a parte do conto, a partir do 3º parágrafo, para 

facilitar a observação do texto e a realização do que se propõe ao lado. 

 

O Doido da Garrafa fazia passarinhos de papel como ninguém, mas era 

especialista mesmo em construir barquinhos com palitos. [...] Escrevia 

cartas para ninguém, umas em prosa, outras em poesia, como mero exercício 

de estilo. Tinha mania de dar entrevistas para o vento e já sabia a 

resposta de qualquer pergunta que porventura alguém pudesse lhe fazer um 

dia. Ajudava o dicionário a explicar as coisas inventando palavras 

necessárias, como dorinfinita. Sentia uma paixão azul dentro do peito, 

desde criança, sempre que olhava o mar e orgulhava-se muito disso. 

Acreditava no amor, mas tinha vergonha da frase. Às vezes falava sozinho. 

Preferia tristeza à agonia. Todas as noites, entre oito e dez e meia, era 

visto andando de um lado para o outro da rua, método que tinha inventado 

para acabar de vez com a preocupação de fazer a volta de repente, quando 

achava que já tinha andado o suficiente. [...] Durante o dia o Doido da 

Garrafa trabalhava numa multinacional, era sujeito bem visto, supervisor 

de departamento, ganhava um bom salário e gratificações que entregava 

para a mulher aplicar em fundos de investimento. No fim do ano ia trocar 

de carro. Era excelente chefe de família. Língua Portuguesa - 8.º Ano 2.º 

BIMESTRE / 2013 Não era mais doido do que as outras pessoas do mundo, mas 

sempre que ele passava as outras pessoas do mundo pensavam, lá vai o 

Doido da Garrafa, e assim se esqueciam das suas próprias garrafas um 

pouquinho. 

 

• Neologismo(=palavra nova) consiste na criação de palavras novas pelos 

falantes, para atender a uma necessidade momentânea de expressão. 

Transcreva o neologismo criado no conto e diga que significado expressa. 

_________________________________________________________________________

___________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________ • Metáfora é uma figura de palavras em que um 

termo substitui outro em vista de uma relação de semelhança. Na metáfora, 

uma coisa está por outra, um vocábulo vale por outro. No trecho final do 

conto, ―e assim se esqueciam das suas próprias garrafas um pouquinho‖, o 

vocábulo em destaque é uma metáfora. Com que sentido foi usado? 

_________________________________________________________________________

___________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________ 
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melhoresvideoaulas.com 

 

• Do 3.º ao 10.º parágrafos narram-se situações, atitudes habituais, 

caracterizadoras do personagem, em momentos não definidos do passado. 

Relacione algumas atitudes caracterizadoras, que aparecem nessa parte do 

conto. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ • Do _____ ao _____ parágrafos o narrador mostra 

um outro lado da personalidade do personagem. Relacione atitudes e 

situações que caracterizam esse outro lado do personagem. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Relacionando esse trecho ao trecho anterior, como se pode caracterizar o 

personagem? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ • No desfecho do conto (último parágrafo), o 

narrador retoma uma comparação com que caracteriza o personagem, na 

situação inicial (1.º parágrafo). a) Transcreva o trecho que se repete e 

destaque nele o termo que estabelece comparação. 

_________________________________________________________________________

_______________________ b) Que efeito de sentido tem a repetição dessa 

comparação, na conclusão do conto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Você tem preconceito? Se fizermos essa pergunta às pessoas que 

conhecemos, as respostas serão quase sempre negativas. Mas então não 

existe o preconceito? Existe! Sabemos bem que existe! Infelizmente, e, 

dependendo da circunstância, surge quando menos esperamos. Onde, então, o 

escondemos? O conto que você vai ler tematiza a questão. Preto e branco 

Fernando Sabino 

 

O título lhe sugere qual vai ser o assunto do conto que você vai ler? 

 

Perdera emprego, chegara a passar fome, sem que ninguém soubesse: por 

constrangimento, afastara-se da roda boêmia que antes costumava 

frequentar – escritores, jornalistas, um sambista de cor que vinha a ser 



seu mais velho companheiro de noitadas. De repente, a salvação lhe 

apareceu na forma de um americano, que lhe oferecia emprego numa agência. 

Agarrouse com unhas e dentes à oportunidade, vale dizer, ao americano, 

para garantir na sua nova função uma relativa estabilidade. Um belo dia 

vai seguindo com o chefe pela Rua México, já distraído de seus passados 

tropeços, mas tropeçando obstinadamente no inglês com que se entendiam – 

quando vê do outro lado da rua um preto agitar a mão para ele. Era o 

sambista seu amigo. Ocorreu-lhe desde logo que ao americano poderia 

parecer estranha tal amizade. E mais ainda: incompatível com a ética 

ianque a ser mantida nas funções que passara a exercer. Lembrou-se num 

átimo que o americano em geral tem uma coisa séria chamada preconceito 

racial e seu critério de julgamento da capacidade funcional dos 

subordinados talvez se deixasse influir por essa odiosa deformação. Por 

via das dúvidas, correspondeu ao cumprimento de seu amigo da maneira mais 

discreta que lhe foi possível, mas viu em pânico que ele atravessava a 

rua e vinha em sua direção, sorriso aberto e braços prontos para um 

abraço. O que será que vai acontecer? Leia a continuação do conto, na 

próxima página. 

 

No 2º parágrafo, o narrador utiliza-se de uma figura de linguagem, a 

hipérbole. Observe a explicação abaixo e transcreva do parágrafo a 

hipérbole utilizada. ______________________________________ HIPÉRBOLE – é 

um recurso de linguagem que consiste no exagero de uma imagem como forma 

de expressar melhor a ideia, dar mais ênfase ao que se quer dizer. Quando 

se diz, por exemplo, "quase morri de rir", ―procurei loucamente" ou 

―liguei um milhão de vezes‖, essas expressões não são literalmente 

verdadeiras, mas dão ênfase, reforçam o sentimento que acompanhou a ação. 

Outros exemplos: ―O poente na espinha de suas montanhas quase arromba a 

retina de quem vê...‖ (Chico Buarque, em 

Carioca). 
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―Desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças 

que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes.‖ 

(Machado de Assis, em Dom Casmurro). ―Eu já derramei um rio de lágrimas, 

Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais...‖ 

(Lourenço & Rita Ribeiro, em Minha rainha). 

 

Continuação do conto 

 

Knut Hamsun (1859-1952), escritor norueguês. É autor do conhecido romance 

autobiográfico Fome (1890), entre outros romances que escreveu. 

 

Pensou rapidamente em se esquivar – não dava tempo: o americano também se 

detivera, vendo o preto aproximar-se. Era seu amigo, velho companheiro, 

um dos melhores mesmo que já conhecera – acaso jamais chegara sequer a se 

lembrar de que se tratava de um preto? Agora, com o gringo ali a seu 

lado, todo branco e sardento, é que percebia pela primeira vez: não podia 

ser mais preto. Sendo assim, tivesse paciência: mais tarde lhe explicava 

tudo, haveria de compreender. Passar fome era muito bonito nos romances 

de Knut Hamsun, lidos depois do jantar, e sem credores à porta. Não teve 



mais dúvidas: virou a cara quando o outro se aproximou e fingiu que não o 

via, que não era com ele. E não era mesmo com ele. Porque antes de 

cumprimentá-lo, talvez ainda sem tê-lo visto, o sambista abriu os braços 

para acolher o americano – também seu amigo. 

SABINO, Fernando. A mulher do vizinho. Rio de Janeiro: Record, 1962. 

 

E então, gostou do conto? Gostou da forma como Fernando Sabino 

desenvolveu o enredo e chegou a um desfecho surpreendente, dando uma 

lição ao personagem, quer dizer, a todos nós? Você vai, agora, responder 

a algumas questões que o ajudarão a entender melhor o conto e sua 

estrutura. 1- Quem são os personagens do conto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2- Observe o narrador. Ele é personagem 

participante dos fatos ou um narrador observador, que apenas conta o que 

observou? Qual é, então, o foco narrativo do conto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3- Transcreva do conto o único trecho em que há 

indicação de ser a cidade do Rio de Janeiro o local onde se passa a 

história. 

_________________________________________________________________________

_________________ 4- Você percebeu que uma situação foi exagerada, no 2º 

parágrafo, e transcreveu a hipérbole usada. Agora, explique seu efeito de 

sentido, de acordo com a situação inicial narrada. 

_________________________________________________________________________

________________________ 5- Transcreva do conto palavras ou expressões 

relacionadas a traços característicos do amigo e do chefe do personagem 

principal. Amigo - 

_________________________________________________________________________

_________________ Chefe - 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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6- Transcreva o trecho do conto que mostra o personagem principal tendo 

dificuldades com uma língua estrangeira, mas se esforçando para se 

comunicar, através dela, com seu chefe. 

_________________________________________________________________________

_____________ 7- Observe, no 5.º parágrafo, o trecho ―Ocorreu-lhe desde 

logo que ao americano poderia parecer estranha tal amizade. E mais ainda: 

incompatível com a ética ianque a ser mantida nas funções que passara a 

exercer. Lembrou-se num átimo que o americano em geral tem uma coisa 

séria chamada preconceito racial e seu critério de julgamento da 

capacidade funcional dos subordinados talvez se deixasse influir por essa 

odiosa deformação.‖ a) Por que, ao modo de ver do personagem principal, o 

americano poderia estranhar sua amizade com ―um preto‖? 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) A que se refere o narrador, quando fala de uma 

―ética ianque‖ (pesquise em um Dicionário, se necessário.) 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) Com relação ao seu novo emprego, de que o 

personagem principal teve medo? 



_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ d) Que expressão revela que o personagem se 

lembrou, num rápido instante, do caráter do povo americano em geral? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

8- Ao ocorrer-lhe que o preconceito do americano poderia fazer com que 

perdesse seu emprego, a) que sentimento apoderou-se do personagem? 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) qual foi a reação do personagem? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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9- Observe o trecho, ―Agora, com o gringo ali a seu lado, todo branco e 

sardento, é que percebia pela primeira vez: não podia ser mais preto.‖ ( 

6º parágrafo) Perceber a cor da pele do amigo não ocorreu apenas pelo 

contraste com a cor da pele do americano. Que outro motivo teria feito o 

personagem percebê-la naquele momento? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 10- Que justificativa o personagem dá a si mesmo, 

ao decidir virar a cara para fingir não ter visto o amigo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 11- Qual o efeito de ironia conseguido pelo 

autor, no desfecho do conto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 12- Que passagem do desfecho expressa essa ironia 

final? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 13- O narrador inicia contando um fato que se deu 

em um passado anterior ao momento em que o personagem encontra a salvação 

para seu problema. Que termos indicam isso no primeiro parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 14- Preencha o quadro abaixo, de acordo com o que 

foi narrado no conto. Elementos estruturais do conto PRETO E BRANCO 

SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO GERADOR PARÁGRAFO(s) 

 

CLÍMAX DESFECHO 
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CONTO - para entender mais um pouco sobre esse gênero. O enredo - Um fato 

acontece, em geral, por uma determinada causa e se desenrola envolvendo 

pessoas (personagens) e circunstâncias que o caracterizam. É necessário, 

portanto, mencionar o modo como tudo aconteceu, a(s) causa(s) e 

consequência(s). Observe os elementos básicos da narrativa em um conto. • 

Fato (O quê?) – o que se vai narrar. • Tempo (Quando?) – quando o fato 

ocorreu (era uma vez, muitos anos depois, certa vez, um dia , no dia 

seguinte, pouco tempo depois etc.). • Lugar (Onde?) – onde o fato se deu 

(em uma cidade, na rua de um bairro, na sala ou no quarto de uma casa, 

num local de trabalho, numa praia, num bosque, em um avião , em um 

ônibus, em um trem etc.). • Personagens (Quem?) – quem participou do 

ocorrido (personagem principal , personagens secundários). • Causa (Por 

quê?) – o motivo que determinou a ocorrência. • Modo (Como?) – como se 

deu o fato. • Consequência (E então...) – uma ocorrência provoca 

determinada mudança (consequência); o desfecho de um conto é, geralmente, 

a consequência final do que se contou. Após definir os elementos básicos 

da narrativa, o trabalho é organizá-los de forma criativa, em linguagem 

adequada, para elaborar um conto. Veja abaixo a proposta de um quadro-

base para o planejamento de um conto, lembrando que os elementos do 

enredo podem aparecer em diferentes momentos do desenvolvimento da 

narrativa. Quadro-base para o planejamento de um conto O quê? Onde? 

Quando? Quem? INTRODUÇÃO SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO GERADOR 

DESENVOLVIMENTO CLÍMAX O fato complicador, que muda a situação inicial. O 

quê? Por quê? Como? (elementos no desenvolvimento do conflito que vão 

levar ao clímax da história) O quê? (que fato, no desenvolvimento do 

conflito ,vai exigir uma decisão, uma solução, e preparar o desfecho da 

história?). E então... (Como se concluirá a história?). 
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CONCLUSÃO 

 

DESFECHO 

 

Produção de texto – Escreva seu conto. 

Agora você é o contista e vai produzir um conto, ou seja, contar, por 

escrito, uma história. A história que você vai imaginar pode partir de um 

assunto abordado em qualquer um dos textos deste Caderno. Use sua 

imaginação e sua criatividade, sem se esquecer do que vimos aqui sobre os 

elementos estruturais de um conto e sobre os elementos que ajudam a 

desenvolver a narrativa. Não se esqueça também de dar um título ao seu 

conto. Após definir os elementos básicos da narrativa, o trabalho 

consiste em organizá-los de forma criativa, em linguagem adequada. Na 

página anterior, você tem o QUADRO-BASE PARA O PLANEJAMENTO DE UM CONTO, 

que vai ajudá-lo a planejar seu conto, lembrando que os elementos do 

enredo podem aparecer em diferentes momentos do desenvolvimento da 

narrativa. Faça como todo escritor: use rascunhos; planeje antes o que 

contará e como contará; escreva e reescreva seu conto quantas vezes achar 



necessário, até encontrar a forma ideal de contar o que imaginou. 

Trabalho feito, você pode copiar a forma final de seu conto em uma outra 

folha e colar nesta página. 

 

Sobre o gênero textual CONTO sugerimos uma visita à Educopedia. Acesse: 

educopedia.com.br - 7º ano – Aula 17 

 

tudoemdia.com 

 

Assista a um vídeo da MultiRio sobre o gênero CONTO, em 

http://youtu.be/zIMVEd5c87s 

 

gec7.blogspot.com 
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Dê asas à imaginação e bom trabalho! 
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No último momento Um tempo que refaz o que desfez, Que recolhe todo 

sentimento E bota no corpo uma outra vez.‖ 

(Chico Buarque, em Todo sentimento) 

 

―Pretendo descobrir 

 

Língua Portuguesa – 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 



Querido aluno, Querida aluna, Nos dois primeiros materiais pedagógicos 

deste ano, você teve oportunidade de estudar a estrutura e os elementos 

da notícia de jornal, da reportagem e da entrevista jornalística, bem 

como de textos de propaganda e publicidade. Apresentamos-lhe, também, as 

estruturas e elementos, bastante semelhantes, do conto e da crônica. 

Nesse material, você vai ler, como sempre, textos dos diferentes gêneros. 

Terá a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o conto e a 

crônica narrativa e de dar uma atenção especial à estrutura e aos 

elementos do conto e do diário. No presente Caderno, o que conduziu a 

escolha dos textos foram os sentimentos humanos. Acreditamos que a 

permanência da utopia, da esperança sempre renovada de um mundo melhor, 

depende em nós da constante renovação do sentimento que nos é fundamental 

e sem o qual todos os demais sentimentos perdem o sentido: o sentimento 

de humanidade. Que seja um excelente bimestre para todos! 

 

3 

 

Mostra-se perdido, sem rumo. Revela que sente a alma vazia. 

 

4.ª estrofe 

 

Socorro! Alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento, 

encruzilhada Socorro! Eu já não sinto nada... 

letras.terra.com.br 

 

2. O termo que se repete em todas as estrofes e que expressa um apelo, um 

pedido de ajuda é ________________________________. 3. Liste a seguir 

sentimentos que se podem identificar na letra da canção. 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Para entender um pouco mais. 

Aos momentos de incapacidade de sentir em um ser humano chamamos momentos 

de apatia, palavra formada a partir do elemento grego pathos 

(sensibilidade) antecedido pelo prefixo a- (falta de). Logo, apatia = 

insensibilidade. Daí vêm outras palavras da mesma família de apatia, como 

as que nomeiam os sentimentos de simpatia, antipatia, empatia... 
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É possível imaginar o desespero de alguém que se acha incapaz de qualquer 

bom ou mau sentimento? Na letra da canção de Arnaldo Antunes, é assim que 

o eu poético se vê e é por isso que grita seu apelo, seu pedido de ajuda. 

Leia a letra da canção. Socorro 

Composição de Arnaldo Antunes 

 

Socorro! Não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Não vai 

dar mais pra chorar Nem pra rir... Socorro! Alguma alma mesmo que penada 

Me empreste suas penas Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada... 

Socorro! Alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por 

favor! Uma emoção pequena, qualquer coisa! Qualquer coisa que se sinta... 

Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva 



 

Assim como o poema, a letra de canção é escrita em versos. Cada linha é 

um verso. A cada conjunto de versos damos o nome de estrofe. A letra da 

canção ao lado é estruturada em 4 estrofes, 3 delas com cinco versos cada 

e uma com 8 versos. Observe. 1. Identifique e ligue, com uma seta, cada 

estrofe ao sentido expresso pelo eu poético. 1.ª estrofe 2.ª estrofe 3.ª 

estrofe Relaciona o coração à capacidade ou incapacidade de sentir. 

Começa fazendo um apelo e justificando sua necessidade de ajuda. 
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Contar é a melhor forma de transformar em experiência o que vivemos, o 

que sentimos diante das situações. Há horas em que temos o coração 

transbordando de sentimentos. Há horas em que sentimos necessidade de 

contar alguma situação que nos aconteceu, falar de nós mesmos, desabafar. 

Nem sempre temos alguém por perto para fazer isso ou sentimos que não é o 

caso de contarmos a alguém. Há quem escreva um Diário e faça dele um 

amigo com quem desabafar. Em um diário relatamos nossas experiências 

diárias O Tadeu se assustou um pouco quando lhe pediram na escola que 

escrevesse um Diário, mas parece que ele já se soltou e já começa a se 

entender bem com o seu novo ―amigo‖. Leia a página inicial do seu Diário. 

 

DO DIÁRIO DE TADEU Nossa, cara. Tá louco. Escrever um diário. Nunca 

pensei nisso. E agora? Escrever o quê? Sei lá. Acho que prefiro falar 

mais e escrever menos. E a sora ainda disse que ele, o diário, tem que 

ter um nome. Que a gente vai falando com ele e contando o que acontece 

com a gente. Pode? Tá, ela disse que a intenção é a gente poder escrever 

todos os dias, nem que seja uma linha. Mas por que um diário? Bah, não 

sei se consigo. Escrever todos os dias? Sei não. Na real, ela deve tá é 

querendo bisbilhotar a vida da gente. E o pior é que a minha mãe é amiga 

dela. Imagina se escrevo umas coisas pesadas e ela conta pra minha mãe? 

Tô frito. Também, fui arrumar uma professora amiga da minha mãe. Pode? 

Mas, nesta cidade, tem alguém que não se conheça? Ter até tem. Não 

conhecer de não se falar, mas de 
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RITER, Caio. Meu pai não mora mais aqui. São Paulo: Biruta, 2008. 

 

O DIÁRIO é um texto de base narrativa, um relato em que o dono ou a dona 

do Diário fala dos acontecimentos de seu dia a dia, apresenta suas 

impressões sobre situações, sobre pessoas, expõe seus sentimentos, suas 

emoções, seus desejos, suas esperanças... É uma forma de entendermos 

melhor o que se passa à nossa volta, de entendermos nossas vivências. 

 

Quando se trata de um DIÁRIO PESSOAL, a linguagem é coloquial, informal, 

linguagem em tom de conversa. Afinal, trata-se de uma conversa com um 

―amigo‖. 

 

1. Na página do Diário de Tadeu, percebe-se que ele escreveu à vontade, 

solto, com a naturalidade de quem conversa. Na linguagem ―solta‖ de 



Tadeu, identifique as marcas da informalidade a) em palavras que 

representam, em sua forma escrita, o modo de falar em situações 

informais: 

_________________________________________________________________________

_____; b) em palavras e expressões próprias da linguagem de seu grupo de 

amigos, adolescentes como ele: 

_________________________________________________________________________

_____; c) e no uso de termos próprios da linguagem regional, que nos 

permitem perceber que Tadeu é gaúcho ou vive há muito em uma cidade da 

região gaúcha: _____________________________________________. 

 

2. Segundo Tadeu, a professora solicitou que os alunos escrevessem 

diários, e que fossem manuscritos, com dois objetivos. Quais? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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3. Transcreva do Diário os trechos em que Tadeu, na sua maneira de falar, 

expressa as seguintes opiniões com relação à solicitação da professora: 

a) Na verdade, está querendo saber detalhes da vida dos alunos. 

_________________________________________________________________________

_______________________ b) Com todo o respeito, a professora perdeu a 

noção. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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4. O assunto principal da página do Diário de Tadeu é a solicitação da 

professora para que escrevessem um Diário. Transcreva um trecho do Diário 

em que Tadeu apresenta suas impressões sobre um outro assunto. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5. Observe o trecho com a opinião de Tadeu, no 

antepenúltimo parágrafo: ―Com toda a tecnologia à disposição da gente, 

ela voltando à época das cavernas.‖ . Com que sentido ele usou a 

expressão em destaque? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Do diário de José Saramago – O grande escritor português José Saramago, 

que ganhou o 

Prêmio Nobel de Literatura, em 1998, viveu os últimos anos de sua vida em 

Lanzarote, uma ilha do arquipélago das Canárias, na Espanha. Lá, manteve 

o costume de escrever um Diário, onde registrava suas impressões, seus 

sentimentos diante de diferentes situações de seu dia a dia. As páginas 

de seu Diário foram publicadas no livro ―Cadernos de Lanzarote‖. Leia o 

que ele relatou ao seu Diário em dois diferentes dias do mês de agosto de 

1993. 

 

15 de agosto Decidi que não haverá nomes próprios no Ensaio (*), ninguém 

se chamará António ou Maria, Laura ou Francisco, Joaquim ou Joaquina. 

Estou consciente da enorme dificuldade que será conduzir uma narração sem 

a habitual e, até certo ponto inevitável, muleta dos nomes, mas 

justamente o que não quero é ter de levar pela mão essas sobras a que 

chamamos personagens, inventar-lhes vidas e preparar-lhes destinos. 

(*) Referência ao seu famoso romance Ensaio sobre a cegueira, que estava 

escrevendo à época em que escreveu essa página do Diário. 

 

SARAMAGO, José. Cadernos de Lanzarote. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997. 
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11 de agosto Temos um cão em casa, vindo não se sabe donde. Apareceu 

assim, sem mais, como se andasse à procura de donos e finalmente os 

tivesse encontrado. Não tem maneiras de vadio, é novinho e nota-se que 

foi bem ensinado lá onde viveu antes. Assomou à porta da cozinha quando 

almoçávamos, sem entrar, olhando apenas. Luís disse: ―Está ali um cão.‖ 

Movia levemente a cabeça a um lado e a outro, como só sabem fazê-lo os 

cães: um verdadeiro tratado de sedução disfarçada de humildade. [...] Se 

não aparecer por aí o legítimo dono, vamos ter de levá-lo ao veterinário 

para que o examine, vacine e classifique. E há que dar-lhe um nome: já 

sugeri Pepe, que como se sabe é diminutivo espanhol de José... Amanhã 

será lavado e espulgado. Ladra baixinho, por enquanto, como quem não quer 

incomodar, mas parece ter ideias claras quanto às suas intenções: a minha 

casa é esta, daqui não saio. 
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1. Que assuntos aparecem tratados nas páginas do Diário de José Saramago, 

que você acabou de ler? Em 11 de agosto: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Em 15 de agosto: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. O jeito de contar a primeira situação e o modo como se refere ao cão 

já revela o sentimento do escritor com relação ao animal. Ele fala com um 

sentimento de ____________________________________________________. 

 



3. De acordo com o que conta ao Diário sobre a decisão que tomou com 

relação ao romance que estava escrevendo, com que sentido usou a palavra 

muleta para se referir aos nomes de personagens? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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DO DIÁRIO DE LETÍCIA Diário (este será seu nome: Diário), ontem, na aula, 

um grupo de guris pediu um tempo para a professora de português. Disseram 

que era um absurdo esta história de diário, que tinha muita gente que não 

era a fim, que pelo menos ela podia liberar para escrever no computador. 

Ela sorriu, lançou seu olhar sobre a sala e perguntou se mais alguém 

concordava com o quarteto. O quarteto era um grupo de guris que senta no 

fundão. Um deles, o Cau, é enorme. Deve ter uns dois metros de altura. 

Aparenta bem mais idade que o resto da turma e é todo metido. Bom, acho 

que me perdi. A professora, após não receber nenhuma resposta de adesão, 

disse que a tarefa da escrita do diário seguiria. E que o máximo de 

concessão que faria era permitir, para quem quisesse, a escrita digitada. 

[...] Ah, e que não precisava escrever todos os dias. Foi assim. É assim. 

Há coisas que ninguém tem o poder de mudar mesmo. Elas acontecem e 

pronto. Como meu pai sair de casa, por exemplo. Quem pode interferir numa 

decisão dessa? Eu bem que gostaria. Eu quero. 

RITER, Caio. Meu pai não mora mais aqui. São Paulo: Biruta, 2008. 

 

2. Pelo que Letícia conta ao Diário, a professora foi bastante 

compreensiva e fez duas concessões aos alunos para realizarem a tarefa. 

Que concessões a professora fez? 

_________________________________________________________________________

______________________ 3. Entre as concessões da professora, qual indica 

que o Diário poderia ser escrito no computador? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4. Na sala de aula de Letícia há um espaço que os 

alunos podem ocupar e que eles chamam de fundão. Onde se localiza o 

fundão, na sala de aula de Letícia? 

_________________________________________________________________________

______________________ 5. No trecho ―Ah, e que não precisava escrever 

todos os dias.‖, que efeito de sentido tem o uso da interjeição ―Ah‖? 

_________________________________________________________________________

______________________ 6. Sobre que outra situação Letícia conversa com o 

Diário? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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1. O que, na página do Diário de Letícia, permite perceber que ela é 

colega de classe de Tadeu (o garoto que escreveu a página de diário lida 

anteriormente) e que ela escreveu essa página em dia posterior ao que 

Tadeu escreveu a dele? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

www.artprints.com 
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Depois de ler uma página do diário de Letícia, voltemos ao diário de 

Tadeu. Você já percebeu que os dois estudam na mesma turma, não é? DO 

DIÁRIO DO TADEU Meu diário, a sora disse que você precisa ter um nome. 

Bom, como as coisas que eu mais gosto na vida são futebol e filme de 

terror, acho que vou batizar você de Ronaldinho. Que acha? Ou quem sabe 

de Freddy, o da Hora do pesadelo, Freddy Krueger. Curto muito esses 

filmes, são pirados demais. [...] Ah, já sei, seu nome vai ser Chuck. 

Homenagem você sabe bem pra quem, né?(*) Então, tá feito. Pois é, Chuck, 

agradeça à ―criatividade‖ da sora de português o fato de você existir, 

pois, se dependesse de mim, tadinho de você, ia morrer antes mesmo de 

nascer, mas já que tem que ser assim, vamos lá. Deixa ver... Olha, tô sem 

muita imaginação. Vou só escrever o que fiz hoje. Foi assim: acordei 

cedo. Tomei banho, tomei café, tomei o ônibus. Bah, quanto tomei. A sora 

não gosta que a gente fique repetindo a mesma palavra nas redações, quer 

dizer, produções textuais. Isto aqui não é redação, é diário. Vou 

escrevendo como as ideias forem saindo. [...] Então tá, Chuck, valeu. 

Hoje finalmente é sexta-feira. Aquele dia em que a gente acorda e vai 

todo feliz pro colégio.[...] 

(*) Referência ao brinquedo-personagem do filme ―O brinquedo assassino‖. 

Língua Portuguesa – 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 RITER, Caio. Meu pai não 

mora mais aqui. São Paulo: Biruta, 2008. 
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baixaki.com.br 

 

Chuck 

 

1. Como o Tadeu nomeou o seu diário? Por que ele deu esse nome? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2. De acordo com o que se lê no final do 3.º 

parágrafo e no início do 5.º , que efeito tem o 4.º parágrafo, ―Deixa 

ver...‖, colocado entre eles. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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3. De que forma Tadeu poderia ter escrito o trecho em que percebe o uso 

repetido da forma verbal ―tomei‖, para evitar a repetição? 

_________________________________________________________________________

___________ 

 

Você percebeu pela leitura das páginas de diários, aqui apresentadas, que 

a linguagem é sempre a mesma, a da conversa: linguagem coloquial, 

informal... mas cada um no seu estilo, no seu jeito próprio de falar que 



se reflete no modo de cada um escrever e é reflexo do modo como cada um 

olha o mundo e das impressões que tira dele. 

 

1. De acordo com as páginas de Diário, lidas anteriormente, identifique 

Tadeu, Letícia e José Saramago pelas características de estilo 

apresentadas a seguir: a) Escrita mais literária, imagens mais poéticas, 

uso de expressões e modos de dizer próprios do português falado em 

Portugal. Reflete um olhar lírico, com um pouco de ironia, diante das 

situações. _____________________________. b) Escrita simples, espontânea, 

mas mais contida, com menos uso de gírias e menos liberdades de escapar 

das normas de escrita. Reflete um olhar adolescente, mas sério, diante 

das situações. __________________________. c) Escrita solta, mais à 

vontade, com uso de muitas gírias e expressões próprias da linguagem 

adolescente. Reflete um olhar bem humorado e irreverente diante das 

situações. ________________________________. 2. Com que finalidade eles 

escreveram seus diários? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Livroseideias.wordpress.com 

 

―A experiência e a prática da comunicação, ao longo das idades, têm vindo 

a demonstrar que a síntese não passa de uma ilusão, é assim, salvo seja, 

como uma invalidez da linguagem, não é querer dizer amor e não chegar à 

língua, é ter língua e não chegar ao amor. 

 

(José Saramago, em O evangelho segundo Jesus Cristo) 

 

O grande escritor português José Saramago, um dos maiores da literatura 

mundial de todos os tempos. Ganhou o prêmio Nobel de literatura, em 1998. 

Vale a pena conhecer sua obra! 

 

Sugestão de leitura: O conto da ilha desconhecida. José Saramago, 

Companhia das Letras. 
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Produção de texto - Aqui você vai escrever uma página do seu Diário. Você 

vai contar suas 

impressões, seus sentimentos diante de situações vividas no dia de hoje. 

Você pode ilustrar a página com desenhos, fotos e colagens. Lembre-se de 

datar a página que você vai escrever! 
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Vamos ler, a partir daqui, sobre sentimentos diversos, enfocados em 

textos de diferentes gêneros. 

 



Corações enamorados 

Há quem guarde seus sentimentos, na intimidade de um DIÁRIO, por exemplo; 

há quem queira vê-los publicados em jornal, revista... A seguir, você vai 

ler uma CRÔNICA que narra o diálogo entre o cronista de um jornal e um 

rapaz enamorado, que se sente vivendo um grande amor. O namorado de 

Bianca 

 

Telefonema: – É o cronista? Bom dia. Aqui é o Roberto. – Que Roberto? – 

Namorado da Bianca. – Que Bianca? – Minha namorada. – Não adiantou muito. 

– Não tem importância. Isto é, para mim tem. Ser namorado da Bianca é uma 

coisa incrível. – Incrível por quê? Eu acredito. – Pois eu continuo não 

acreditando que sou o namorado dela. Parece filme. A Bianca é 

sensacional. – Namorado da gente sempre é sensacional enquanto dura o 

namoro. O de vocês é novo? – Tem uma semana, mas é pro resto da vida. – 

Entendo. O resto da vida é um mês. – Estou numa de eternidade e não quero 

saber quando a eternidade acaba. – Tem razão. A eternidade é muito 

relativa, o infinito também. Você conhece aquele soneto do Vinícius?(*) – 

Tá guardado com os papéis do carro, matrícula na faculdade, identidade e 

o escambau. – Por que não guarda na cabeça? – Guardo mais a lembrança da 

Bianca, que é o maior soneto da Terra. – Lindo. E o que é você deseja? – 

Uma crônica especial sobre ela. – Eu não conheço a Bianca. – E precisa? – 

Sempre é útil a gente saber do assunto que está tratando. – A Bianca não 

é um assunto. É a minha namorada. – Nesse caso, faça você mesmo a 

crônica. – E o senhor publica? – Não posso. O jornal é que escolhe os 

colaboradores. [...] 

(*) Referência ao soneto de Vinicius de Moraes, ―Soneto da fidelidade‖. 

 

REVENDO CONCEITOS: A crônica narrativa é um gênero que foi bastante 

estudado nos dois Cadernos anteriores, deste ano. Volte a eles. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. As palavras que ninguém diz. Rio de Janeiro: 

Record, 1999. 

 

Língua Portuguesa – 8.º Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

 

14 

 

1. Que sinais de pontuação, na crônica, marcam que a situação é contada 

em forma de diálogo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2. Qual o interesse do rapaz ao telefonar para o cronista? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3. Transcreva o trecho do diálogo que revela que o 

personagem do cronista não conhece o rapaz que lhe telefonou nem a moça 

por quem ele se diz enamorado. 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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4. Transcreva as falas que contêm ideias opostas, expressas por cada 

personagem, sobre o tempo de duração daquele namoro,. Roberto: 

_________________________________________________________________________

______________ Cronista: 

_________________________________________________________________________

_____________ 
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5. Observe a marca de informalidade na fala de Roberto: ― – Estou numa de 

eternidade e não quero saber quando a eternidade acaba.‖ Com que 

significado ele usou a expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6. Observe o comentário do cronista: ―– Tem razão. A eternidade é muito 

relativa, o infinito também.(...).‖ O que significa dizer que eternidade 

e infinito são ideias muito relativas? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 7. Todo o diálogo entre o cronista e o namorado da 

Bianca é marcado pela informalidade entre os personagens. Observe a fala 

de Roberto: ―– Tá guardado com os papéis do carro, matrícula na 

faculdade, identidade e o escambau.‖ a) Que palavra representa na escrita 

o modo de falar em uma conversa mais informal? 

_________________________________________________________________________

__________________ b) Com que significado foi usada a gíria ―escambau‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

b) Na resposta dada por Roberto, a quem se refere o pronome que, em 

destaque? 

_________________________________________________________________________

_ c) Que efeito de sentido tem a comparação exagerada feita por Roberto 

ao dizer ―é o maior soneto da Terra.‖ 



_________________________________________________________________________

____ 

 

9. Pela conversa que mantém com o cronista, a forma como fala de Bianca, 

os argumentos que usa, que sentimento você identifica em Roberto com 

relação à namorada? ________________________ 
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8. Observe o seguinte trecho da conversa: ―– Por que não guarda na 

cabeça? – Guardo mais a lembrança da Bianca, que é o maior soneto da 

Terra.‖ a)Na pergunta do cronista, o que significa a expressão ―guardar 

na cabeça‖, usada com relação ao soneto de Vinicius? 

_________________________________________________________________________

____ 
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―Você conhece aquele soneto do Vinicius?‖, o cronista pergunta, a certa 

altura da conversa, a Roberto, ―o namorado da Bianca‖. O soneto a que o 

cronista se refere é o ―Soneto da fidelidade‖ e Vinicius é o famoso poeta 

Vinicius de Moraes. Pode ser que o Soneto da fidelidade não seja como a 

Bianca, que, na opinião do Roberto, é ―o maior soneto da Terra‖, mas é um 

dos mais belos poemas da nossa literatura. Leia. 

 

OBSERVE ALGUNS RECURSOS EXPRESSIVOS DE LINGUAGEM. Soneto da fidelidade De 

tudo, ao meu amor serei atento Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento. 

Hei de vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor hei de espalhar meu 

canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou seu 

contentamento. E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, 

angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me 

dizer do amor (que tive): Que não seja imortal, posto que é chama Mas que 

seja infinito enquanto dure. 

Estoril, outubro de 1939. 

MORAES, Vinicius de. Nova antologia poética. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2005. 

 

A organização das palavras nos versos e estrofes serve ao jogo de rimas e 

ao ritmo de um poema, reforçando o efeito de beleza poética. INVERSÃO da 

ordem dos termos é um recurso expressivo muito usado em poemas para 

servir a esse jogo. A primeira estrofe desse soneto é um bom exemplo do 

uso da INVERSÃO. Observe, por exemplo, o deslocamento dos termos, nos 

dois primeiros versos, em que o eu poético promete ser atento ao seu 

amor, antes de tudo. Um outro recurso expressivo, fundamental ao ritmo do 

soneto, é a repetição do conectivo ―e‖. Observe o recurso e seu efeito de 

ritmo, no 2º verso da 1.ª estrofe e nos 2.º e 3.º versos da 2.ª estrofe. 
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Observe, na 4.ª estrofe, o verso ―Que não seja imortal, posto que é 

chama‖. Ao explicar que o amor não é imortal ―posto que é chama‖, ou 



seja, porque é chama, o eu poético associa o caráter passageiro do amor a 

uma chama. Ocorre aqui o recurso expressivo da METÁFORA – figura de 

linguagem em que um termo é usado por semelhança, por associação de ideia 

com outro. 
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1. A promessa de viver apenas para o seu amor, enquanto ele durar, está 

expressa, no título do soneto, pelo vocábulo 

________________________________. 2. No verso ―Hei de vivê-lo em cada vão 

momento‖, a que se refere o pronome em destaque? 

_________________________________________________________________________

____________________ 3. Em determinado verso, o eu poético revela que o 

amor de que fala já ficou no passado. Localize o verso e transcreva o 

trecho que permite perceber isso. ________________________________. 4. 

Transcreva os versos do Soneto que mais justificam ele ter sido lembrado 

e citado pelo cronista do texto O namorado da Bianca. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________. 

 

Volte à página anterior e observe os recursos expressivos de linguagem 

usados no soneto e ali destacados. 1. Nos dois primeiros versos, uma 

expressão, com significado de em primeiro lugar, antes de qualquer outra 

coisa tem seus termos deslocados. Como se dá o deslocamento? 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 2. Ao explicar a não imortalidade do amor, ―posto que é chama‖ ou 

seja, porque ele é uma chama, que associação o eu poético faz? 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 
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Por que ―soneto‖? 

Observe a estrutura do poema ao lado. Quantos versos possui? 

________________ Como estão agrupados os versos? ____________________ 

___________________________________________________ Chama-se soneto o 

poema que tem essa estrutura fechada: 14 versos, geralmente divididos em 

dois quartetos (estrofe de 4 versos) e dois tercetos (estrofe de 3 

versos). Há sonetos em que os 14 versos se agrupam em uma única estrofe. 

 

Soneto da fidelidade De tudo, ao meu amor serei atento Antes, e com tal 

zelo, e sempre, e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se 

encante mais meu pensamento. Hei de vivê-lo em cada vão momento E em seu 

louvor hei de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao 



seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem 

ama 

Língua Portuguesa – 8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Eu possa me dizer do amor (que tive): Que não seja imortal, posto que é 

chama Mas que seja infinito enquanto dure. 

Estoril, outubro de 1939. MORAES, Vinicius de. Nova antologia poética. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2005 

 

Observe ainda o tamanho dos versos. Outra característica do soneto é o 

tamanho igual de seus versos. Essa é uma característica importante para 

dar ritmo a um poema, assim como a alternância das sílabas tônicas e 

átonas dentro dos versos. Rima – A rima se faz entre palavras que possuem 

sonoridades semelhantes, geralmente em sílabas finais. Ex.: 

atento/pensamento, tanto/encanto (na 1ª estrofe). Vá ao soneto e 

identifique as rimas nas demais estrofes. Observe que, nos dois tercetos 

finais, as rimas ocorrem entre os versos das estrofes. 

 

A leitura expressiva, em voz alta, ou a audição de um poema lido em voz 

alta permitem perceber-lhe o ritmo, dão-lhe maior beleza e possibilitam 

uma fruição mais prazerosa do texto. 
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Você já percebeu como é mais costumeiro relacionar sentimentos de 

enamoramento e de amor às pessoas mais jovens? Talvez seja porque, nas 

pessoas com mais idade, casadas ou não, esses sentimentos se encontrem 

emocionalmente mais controlados e se expressem em palavras e ações mais 

cotidianas, de modo mais discreto, em atitudes menos ―inflamadas‖. A 

seguir você vai ler um outro poema, com estrutura mais livre, bem 

diferente da do soneto, e que também tematiza o amor nos corações 

enamorados, através da fala poética de uma filha que observa a tranquila 

relação entre seus pais. 

flickr.com 

 

Ensinamento 

Adelia Prado 

 

PRADO, Adelia. Bagagem. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979. 

 

1. Que opinião o eu poético expressa sobre o que seja ―a coisa mais fina 

do mundo‖? 

___________________________________________________________________ 2. 

Segundo o eu poético, que opinião tinha a mãe sobre o mesmo fato? 

_________________________________________________________________________

_______ 3. Que exemplo o eu poético usa para justificar sua opinião? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4. Qual a função das aspas que abrem e fecham o 

sétimo verso? _______________________________________________________ 5. 

Que sentimento é valorizado no poema? 

_______________________________________________________ 
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Minha mãe achava estudo lmjoias.com a coisa mais fina do mundo. Não é. A 

coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai 

fazendo serão, ela falou comigo: "Coitado, até essa hora no serviço 

pesado". Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me 

falou em amor. Essa palavra de luxo. 

 

Adelia Prado 

 

Observe que, diferente do soneto lido anteriormente, este poema se 

estrutura de forma mais livre, com versos sem rima (verso branco) e sem 

tamanho fixo (verso livre). 
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Você se lembra do namorado da Bianca, o rapaz que telefonou para o 

cronista? Parece que um cronista é sempre lembrado por leitores e amigos, 

em momentos de amor . E lembre-se: o amor não tem idade. Leia a crônica a 

seguir. Aproveite sua paixão 

Rubem Braga 

 

Um amigo me escreve desolado e pede conselhos. Não se trata de um rapaz, 

mas de um senhor como eu, de muito uso e algum abuso; e lhe ocorreu uma 

coisa que há muitos anos não tinha: apaixonou-se. ―E isso‖, diz ele, ―da 

maneira mais inadequada e imprópria, pois o objeto de minha paixão é 

pessoa a respeito da qual não posso nem devo ter qualquer esperança, 

devido a circunstâncias especiais. A coisa já dura algum tempo, e tenho a 

impressão de que não passará nunca...‖ Passa sim, meu irmão; acaba 

passando. Pode, entretanto, durar muito e, convém tomar providências para 

atenuar seus malefícios. E, mesmo, transformá-los em benefícios. Por 

exemplo: como quase todo sujeito de nossa idade, você tem alguma barriga, 

e certamente já pensou várias vezes em suprimi-la. Em princípio, a paixão 

do tipo da sua tende a dilatar o estômago e ampliar o ventre, pois a 

inquietação constante faz com que a pessoa procure inconscientemente se 

distrair, bebendo e comendo. Isso realmente produz melhoras de momento, 

pois depois de uma copiosa feijoada qualquer pessoa tem uma tendência 

sonolenta a não sofrer. Com o passar do tempo, entretanto, a obesidade 

agrava os sofrimentos do apaixonado e a angústia sentimental aumenta na 

proporção direta dos quilos. Aconselho-o a entregar-se a disciplinas 

desagradáveis e úteis, uma das quais é exatamente fazer regime para 

emagrecer. [...] Alimente-se exclusivamente de verduras e legumes sem 

tempero. Isso lhe dará, ao fim de cada refeição, uma desagradável 

sensação de fome e vazio. Você se sentirá muito infeliz. Aproveite então 

para pensar que essa infelicidade é produzida pela sua paixão. Isso o 

ajudará a suportar estoicamente sua dieta e, ao mesmo tempo, irá fazendo 

com que a imagem do ser amado se torne ligeiramente odiosa. Ao tomar o 

café sem açúcar, diga somente estas palavras: ―paixão amarga!‖ Assim, em 

dois meses e meio poderá perder de oito a dez quilos e cerca de 45 por 

cento de sua paixão atual. Experimente e me escreva. Bola em frente, meu 

irmão. 

BRAGA, Rubem. As boas coisas da vida. Rio de Janeiro: Record, 1988. 

Glossário: estoicamente – de modo impassível, indiferente, sem demonstrar 

sofrimento. 

zinecultural.com 
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1. Com que finalidade o amigo do cronista lhe escreve? 

_____________________________________________________________ 2. Por que 

motivo ele se encontra desolado? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 3. O 

cronista aconselha o amigo a tomar providências para atenuar, diminuir os 

malefícios causados por sua paixão irrealizável, e até mesmo 

transformálos em benefícios. Que conselho ele dá? 

_____________________________________________________________ 4. De 

acordo com o que se lê, no 3º parágrafo, como essa providência ajudará o 

amigo a enfrentar e diminuir o sofrimento causado por sua paixão? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 5. Na 

opinião do cronista, a disciplina ―desagradável e útil‖ de uma dieta 

alimentar trará benefícios ao amigo. De acordo com a conclusão da 

crônica, quantos dias ele prevê para os resultados benéficos aparecerem? 

Que consequências benéficas traria a dieta? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 6. 

Identifique como FATO ou como OPINIÃO cada uma das seguintes situações da 

crônica: a) O amigo escrever e pedir conselhos ao cronista. ___________ 

b) O argumento de que se apaixonou de forma inadequada e imprópria e de 

que não deve ter qualquer esperança. ___________________ Para saber 

mais... Mitologia A figura de Cupido, um anjo ou menino alado portando um 

arco sempre pronto a disparar sua flecha nos corações dos humanos, 

simboliza o amor, a paixão. O coração flechado representa aquele que foi 

atingido pela flecha do Cupido, ou seja ferido de amor, ferido de paixão. 

Na mitologia grega, Cupido corresponde a Eros, o deus do amor, filho de 

Vênus e Marte. 

zinecultural.com globomidia.com.br 
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www.releituras.com 

 

7. Transcreva da crônica um trecho que revela o tratamento fraterno que o 

cronista dispensa ao amigo que lhe escreveu. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. Observe o pronome, em destaque, no trecho ―E isso‖, diz ele, ―da 

maneira mais inadequada e imprópria (...)‖, no 1º parágrafo. A que o 

amigo está se referindo? 

____________________________________________________ Rubem Braga, um dos 

maiores cronistas brasileiros. ―paixão amarga!‖ 9. No trecho ―Isso 

realmente produz melhoras de momento, pois depois de uma copiosa feijoada 



qualquer pessoa tem uma tendência sonolenta a não sofrer.‖ (2.º 

parágrafo), que significado têm os termos em destaque? de momento: 

____________________________________________________ copiosa: 

_________________________________________________________ 
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11. No último conselho que o cronista dá a seu amigo, ―Bola em frente, 

meu irmão.‖, a expressão em destaque indica que ele aconselha o amigo a 

_________________________________________________________________ 

 

jacotei.com.br 

 

correiodobrasil.com.br 

 

10. No trecho ―a obesidade agrava os sofrimentos do apaixonado e a 

angústia sentimental aumenta na proporção direta dos quilos.‖(2.º 

parágrafo), a expressão em destaque serve para indicar 

__________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

O sentimento, na linguagem da propaganda No material pedagógico do 

bimestre passado, você aprendeu um pouco sobre a linguagem persuasiva, 

linguagem do apelo, usada nas propagandas, para convencer o público sobre 

as qualidades do produto anunciado, lembra-se? 

 

1. Leia a propaganda ao lado e identifique em seus elementos a) o produto 

anunciado: _____________________________________________ b) qualidades 

que o produto conteria: _____________________________________________ c) 

principal elemento de apelo: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Becel contém Ômegas 3 e 6, que ajudam a cuidar do seu coração. 

 

Revista O GLOBO. 20 de maio de 2012. 

 

d) onde o sentimento de amor aparece expresso: 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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2. Que finalidade tem esse texto? 

_____________________________________________ 



_____________________________________________ 3. A palavra ―coração‖ é 

muito utilizada com sentidos diferentes. Um sentido próprio, comum 

(denotativo) e um sentido figurado (conotativo), para representar uma 

outra coisa. a) Transcreva da propaganda uma frase em que coração é usado 

em seu sentido próprio. _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Becel contém Ômegas 3 e 6, que ajudam a cuidar do seu coração. 

 

b) Identifique, na propaganda, onde coração aparece em sentido figurado, 

como o lugar dos sentimentos 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Revista O GLOBO. 20 de maio de 2012. 

 

c) Transcreva a frase em que coração é usado em duplo sentido, ou seja, 

pode ser entendido em seu sentido próprio ou em seu sentido figurado. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Você percebe, em diferentes gêneros de textos escritos (crônicas, poemas, 

contos, letras de canção...), que as palavras servem para expressar o que 

sentimos. Da mesma forma, em uma única imagem também cabe um mundo de 

sentimentos. As telas pintadas por artistas plásticos, por exemplo, são 

assim. 1. Observe as imagens seguintes e escreva, junto a cada uma, o 

nome do sentimento que lhe transmite. 

docstoc.com 

 

portinari.org.br 

 

_____________ 

 

______________ 

 

A cortina de renda, 2008, Márcio Melo. 

 

Portinari, Meninos brincando (1955). 

 

itaucultural.org.br 

 

Ismael Neri (1900-1934). Pablo Picasso, Arlequim (1924). 

 

Tela O Grito, de Edvard Munch (1893). 

 

_________________ 

 



__________________ 

 

________________________ 

 

jornaljovem.com.br 
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As imagens (linguagem não verbal), também ―falam‖ muito nas histórias em 

quadrinhos (HQs). Combinadas ou não com a escrita (linguagem verbal), são 

fundamentais para entendermos os sentimentos expressos nas HQs. Veja os 

exemplos das ―tirinhas‖ (HQs mais curtas) abaixo. 2. Observe os elementos 

das linguagens verbal e não verbal das tirinhas e escreva, nas caixas 

brancas colocadas em cada uma, o nome de um sentimento que sirva como 

tema de cada tirinha. 

 

GLOBINHO. Sábado, 21 de abril de 2012. 
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GLOBINHO. Sábado, 28 de abril de 2012. 
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GLOBINHO, sábado, 9 de maio de 2012. 

 

fotosdahora.com.br 

 

Você já pensou que a sentimentos como solidão ou tristeza, por exemplo, 

pode ser dado um valor positivo? Momentos assim nos permitem ver o mundo 

de uma outra forma; sentir e entender melhor certas situações; dar maior 

atenção ao que, muitas vezes, nos passa despercebido, valorizar melhor 

nossos sentimentos. Sobre isso, leia a bela crônica escrita pela cantora 

e compositora Zélia Duncan. 

 

omelete.uol.com.br 

 

Viva a tristeza! Zélia Duncan Não, não vou falar mal da tristeza, não 

seria justo. Eu devo a ela minhas profundidades, minha imaginação, minha 

volta por cima. Graças a ela vislumbrei coisas importantes para mim. 

Músicas que várias pessoas conhecem. Cartas, textos, coisas que ninguém 

vai ler, mas que me serviram em algum momento. Mergulhei no pôr-do-sol, 

uivei pra lua, encostei a cabeça na janela naquele dia de chuva e ouvi a 

música mais linda do mundo. Num dia triste, me sentindo fora do planeta, 

fui ao cinema e vi ―Blade runner‖. Num dia soturno, fui caminhar na praia 

e vi a onda mais azul, o céu mais infinito e o horizonte mais perfeito. 

Num dia triste, li e reli Fernando Pessoa e não me senti só. Num dia 

assim triste, uma criança correu e abraçou as minhas pernas, cutucou 

minha esperança , me confundiu com alguém querido e me fez ligar para 

alguém que eu amava. Num dia cinza, eu me senti viva e quis virar lápis 



de cor. Num dia oco, eu procurei motivos novos e antigos para me 

preencher de novo e foi até divertido. Num dia assim-assim, trouxe um 

cachorrinho para casa que virou meu maior menor companheiro. Num dia 

tristíssimo, procurei por você e sua voz me encheu de sorrisos o resto do 

dia. No dia mais triste do mundo, eu perdi um amigo. No dia seguinte, 

ainda triste, agradeci por ter tido um dia um amigo que me valesse tanto. 

Num dia infinitamente triste, eu cantei, minha voz era a voz da tristeza 

que percorria o meu corpo. E fiz um monte de gente feliz. 

Continua na próxima página 

 

Fernando Pessoa (1888-1935) poeta português, reconhecido mundialmente 

como um dos mais importantes da literatura de todos os tempos. 

insite.com.br 
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Trata-se do filme Blade Runner – O caçador de androides, de 1982, que 

narra uma história de ficção científica, ambientada no futuro. Nela, o 

detetive Deckard, herói da ficção, é contratado para caçar e exterminar 

os ―androides‖ ou ―replicantes‖, robôs que são cópias quase perfeitas de 

seres humanos. 
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―Viva a tristeza‖ (continuação) 

 

livraria.folha.com.br 

 

E também, para que não percamos o poder de ação, precisamos olhar para a 

tristeza, precisamos nos indignar com ela, precisamos desejar a alegria 

genuinamente. Com essa mania de corrigir tudo no computador, acabamos 

facilitando nossa fragilidade diante de tudo. Ortografia, fotos, cores, 

sorrisos; a vida vai virando um ―show de Truman‖ de verdade! Você ouve 

uma voz, mas não tem certeza se foi corrigida ou não; vê uma foto, mas 

não sabe se há silicone, injeções ou photoshop; lê um texto e a autoria 

fica vagando pelos sites. Um olhar positivo para a vida é sempre 

fundamental, mas, neste mundo em que vivemos, ter como exigência o riso é 

quase uma falta de respeito... ou de consciência. Sei lá, vejo as pessoas 

querendo morrer de rir; muitas vão ao teatro só se for comédia, e isso me 

assusta um pouco. Se não entramos em contato com as consistências das 

coisas e suas eventuais tristezas, como podemos acreditar na alegria, 

quando ela vem? 

Revista O Globo, 17 de agosto de 2008. 

 

Filme de 1998, mostra a vida de Truman Burbank, personagem que descobre 

que está vivendo em uma realidade construída para um programa da 

televisão, tendo sua vida transmitida 24 horas por dia para bilhões de 

pessoas ao redor do mundo. 
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1.Complete o quadro, transcrevendo trechos, e identificando-lhes os 

parágrafos, em que se encontram as ideias expressas na 1.ª coluna. Dois 

benefícios trazidos pelos momentos tristeza. de 



 

A necessidade de um olhar crítico para situações negativas. O falseamento 

da realidade. A negação da obrigatoriedade de ser alegre, da alegria 

mesmo que só aparente. Não se deixar enganar pelas aparências e encarar a 

verdade das coisas, para reconhecer o verdadeiro sentimento de alegria. 
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2. Em ―Viva a tristeza!‖, a palavra em destaque permite duas 

interpretações para o título da crônica. Explique. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3. A cronista inicia sua crônica repetindo uma 

negativa: ―Não, não vou falar mal da tristeza, não seria justo.‖. Que 

efeito de sentido tem a repetição em destaque? 

_________________________________________________________________________

________________________ 4. Você percebe que a cronista fala em 1.ª 

pessoa, a partir de sua experiência pessoal, e emite uma opinião, um modo 

de ver a tristeza. a) Que opinião a cronista expressa sobre falar mal da 

tristeza? ____________________________________________________ b) Por 

que, de acordo com o início da crônica, a cronista tem essa opinião? 

_____________________________________________________________ c) 

Transcreva do texto um exemplo que justifique essa opinião. 

_____________________________________________________________ 

 

Zélia Duncan é famosa compositora e cantora da MPB, nascida em Niterói. 

 

bravonline.abril.com.br 

 

5. No trecho final, ―Se não entramos em contato com as consistências das 

coisas e suas eventuais tristezas, como podemos acreditar na alegria, 

quando ela vem?‖, que vocábulo expressa uma condição? __________________ 

6. Observe que, a partir do 2º até o oitavo parágrafo, repete-se o termo 

indicativo de tempo ―Num dia‖. a) Que efeito de sentido tem essa 

repetição?__________________________________________________________ b) 

Que diferentes expressões aparecem, qualificando o termo ―Num dia‖? 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) Observe o uso das diferentes expressões: 

―triste‖, ―tristíssimo‖, ―mais triste do mundo‖, ―infinitamente triste‖. 

Que efeito de sentido tem esse uso? 

_________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________

___ 

 

library.gu-unpk.ru 
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Pense na pergunta que Zélia Duncan nos faz, em sua crônica ―Viva a 

tristeza!‖, lida anteriormente: ―Como podemos acreditar na alegria, 



quando ela vem?‖, Pois é!... Estamos cercados de belezas e de alegrias só 

de aparência, não é mesmo? Uma boa alegria, uma alegria mesmo, genuína, 

uma alegria espontânea, assim como uma beleza simples, natural, faz um 

bem, não é? ... e, como também diz a crônica, tem uma força 

transformadora! 1. Relacionando textos: Num trecho da crônica ―Viva a 

tristeza!‖, o narrador diz : ‖Num dia infinitamente triste, eu cantei, 

minha voz era a voz da tristeza que percorria o meu corpo. E fiz um monte 

de gente feliz.‖ Quer dizer, o ato de cantar com todo o sentimento, mesmo 

de tristeza, foi generoso e acabou alegrando, pela beleza, as pessoas que 

ouviram. Transcreva da letra da canção o verso que expressa uma maneira 

oposta de considerar a tristeza. 

_________________________________________________________ 2. A expressão 

―Eu vou te dar‖, que inicia a letra, é usada repetidas vezes no verso 

final da primeira estrofe para reforçar um sentimento contrário ao de 

egoísmo. Que sentimento é esse? __________________________________ 3. 

Transcreva da letra da canção todas as palavras que expressam ideias que 

o eu poético relaciona ao sentimento de alegria. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 4. Transcreva da 1ª 

estrofe os versos que expressam a mudança do eu poético de um estado de 

espírito para outro. __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

recantodasletras.com.br 

 

Alegria 

Composição de Arnaldo Antunes 
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Eu vou te dar alegria Eu vou parar de chorar Eu vou raiar o novo dia Eu 

vou sair do fundo do mar Eu vou sair da beira do abismo E dançar e dançar 

e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar eu vou te dar 

Hoje tem goiabada Hoje tem marmelada Hoje tem palhaçada O circo chegou 

Hoje tem batucada Hoje tem gargalhada Riso e risada Do meu amor 

letras.terra.com.br 

 

5. Agora, volte ao 1º parágrafo da crônica ―Viva a tristeza!‖ e 

transcreva dele uma expressão muito usada para significar essa mudança de 

situação. _______________________________________ 6. Transcreva o verso 

que indica a quem o eu poético quer dar alegria. 

_______________________________ 
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7. De que outro sentimento vem a alegria que o eu poético quer 

compartilhar? ____________________________ 

 

Você se apega muito às pessoas que lhe são próximas? Ou será você uma 

pessoa desapegada, dessas que conseguem se manter afetivamente afastadas, 

por não conseguir tolerar os defeitos dos demais? Leia a seguir essa 

crônica que fala do sentimento de apego de algumas pessoas por outras. 

Apegos 



Martha Medeiros 

 

REVISTA O GLOBO. 7 DE ABRIL DE 2013. 

 

Glossário ressalvas – restrições, correções, limitações; falácia – 

equívoco, engano, que falta com a verdade; exaspera – irrita, incomoda, 

impacienta; extasia – encanta, fascina. 

 

Cioran – Emil Cioran , filósofo, nascido na Romênia, viveu grande parte 

de sua vida em Paris. A descrença e a amargura marcaram sua obra, que 

geralmente tematiza a alienação do homem e a decadência da civilização. 
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Dizem alguns filósofos: o apego é a causa de todas as nossas dores 

emocionais. Concordo, mas faço ressalvas. O apego também provoca inúmeras 

alegrias e satisfações. Não faz sentido evitar filhos, paixões e amizades 

a fim de se proteger de tristezas, preocupações e frustrações. Passar uma 

vida inteira desapegada das pessoas seria entregar-se ao vazio 

existencial – e nunca ouvi dizer que isso gerasse bem-estar. Desapegar-se 

em troca de paz é uma falácia, só demonstra covardia de viver. Não 

haveria um caminho do meio? Xeretando ainda mais os livros de filosofia, 

encontrei algo do romeno Cioran que me pareceu chegar bem perto de uma 

saída para o impasse. Diz ele que a única forma de viver sem drama é 

suportar os defeitos dos demais sem pretender que sejam corrigidos. Eis 

aí uma fórmula bem razoável para não se estressar. Apegue-se, tudo bem, 

mas com 100% de tolerância. Em tese, é perfeito. Em menos de poucos 

segundos, consigo listar tudo o que me incomoda nas pessoas que mais amo. 

Conseguiria listar também o que me faz amá-las, é claro, mas o ser humano 

veio com um chip do contra: os defeitos dos outros sempre parecem mais 

significativos do que suas qualidades. Depois de um longo tempo de 

convívio, aquilo que nos exaspera torna-se mais relevante do que aquilo 

que nos extasia. Pois a recomendação é: exaspere-se, mas saiba que não 

vai adiantar. Nada do que você disser, nenhuma cobrança, nenhum discurso, 

nenhuma novena, nada fará com que os defeitos do seu pai, da sua mãe, do 

seu marido, da sua mulher ou dos seus filhos desapareçam num passe de 

mágica. Assim como os seus também jamais evaporarão, por mais que os 

outros rezem e supliquem pra você deixar de ser tão 

....................................... (preencha os pontinhos). Você é 

capaz de reconhecer seu defeito mais insuportável? 
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1. De acordo com o 1.º parágrafo, pode-se afirmar que a cronista concorda 

plenamente com o que dizem os filósofos sobre o apego ser a causa de 

todas as nossas dores emocionais? Justifique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2. Ainda de acordo com o 1.º parágrafo, o apego 

traz, como consequências, a) sentimentos positivos: 

__________________________________________________ b) sentimentos 

negativos: _________________________________________________ 3. Na 

opinião da cronista, que sentimento com relação à vida caracteriza a 



pessoa que se desapega em troca de paz? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4. O 2.º parágrafo começa com uma interrogação da 

cronista: ―Não haveria um caminho do meio?‖. De acordo com o contexto da 

crônica, com que sentido foi usada a expressão em destaque? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 5. No trecho ―Xeretando ainda mais os livros de 

filosofia, encontrei algo do romeno Cioran que me parece chegar bem perto 

de uma saída para o impasse.‖, a que impasse a cronista se refere? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 6. Transcreva do trecho o vocábulo que se 

caracteriza como sendo uma gíria, uma marca da linguagem informal usada 

na crônica, e diga o seu significado. 

____________________________________________________________ 7. Qual é a 

ideia do filósofo romeno para sair do impasse? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 8. Que sentimento é valorizado na fórmula 

aconselhada para não se estressar? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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9. Em ―Em tese, é perfeito.‖, que significado tem a expressão destacada? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

10. No trecho ―Conseguiria listar também o que me faz amá-las, é claro, 

mas o ser humano veio com um chip do contra: os defeitos dos outros 

sempre parecem mais significativos do que suas qualidades.‖ (4.º 

parágrafo), destaque a) a palavra que expressa uma inclusão. 

_____________________________ b) o termo que estabelece uma comparação. 

__________________________ 

 

11. De acordo com o 4.º parágrafo, que sentido tem dizer que o ser humano 

veio com um chip do contra? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

12. Observe o trecho ―por mais que os outros rezem e supliquem pra você 

deixar de ser tão .......................................‖ (5º 

parágrafo). Que função tem os ―pontinhos‖ deixados pela cronista? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 13. De acordo com o que a cronista sugere na 

interrogação final do 5.º parágrafo, como você preencheria os pontinhos? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________



_________________________ 14. Em sua crônica, a cronista expressa uma 

opinião favorável ou desfavorável ao sentimento de apego? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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Relacionando textos... Leia o cartaz de uma campanha pensada para ser 

feita pelo Facebook e a história em quadrinhos a seguir, relacionando-os 

à crônica ―Apegos‖, que você acabou de ler. 1.O que, na linguagem não 

verbal do cartaz, indica que se trata de desapego ao que causa decepção 

afetiva, amorosa? _________________________________________ 

_________________________________________ 2. A partir do que a cronista 

defende na crônica ―Apegos‖, escreva um comentário desfavorável a essa 

campanha. _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

facebook.com.br armandoantenore.com.br 
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3. De acordo com a sequência de quadrinhos, entendemos que se trata de 

uma posição favorável ou desfavorável ao sentimento de desapego? 

_____________________ 4. Uma boa ―moral‖ para essa historinha seria ―As 

coisas só têm o peso que a gente dá a elas.‖. Que imagem não verbal nos 

quadrinhos nos sugere isso? ______________________________ 

______________________________ 
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Tantas vezes temos ouvido falar em cumplicidade de forma tão negativa que 

até nos esquecemos de que se trata de um sentimento que tem valor 

positivo, importante para o aprimoramento de nossas relações afetivas, e 

que anda bastante em falta! Agora, você vai ler um CONTO que retrata esse 

sentimento nascendo, de forma bastante carinhosa, numa relação familiar. 

TÍTULO Homem olhando o mar 

Fernando Sabino 

 

Ela carregava a pasta contra o peito, e caminhava com estudada 

displicência – o que, de certo modo, disfarçava a deselegância do 

uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se 

compenetrou, tentando fazer-se adulta. Logo se distraía, de vitrine em 

vitrine, com seu próprio corpo que passava, refletido no vidro – às vezes 

estacando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbaro, 

murmurava. Na esquina se deteve junto à carrocinha de sorvete. [...] A 

mãe era capaz de dizer que não ficava bem uma moça de 13 anos tomando 



sorvete pela rua afora. Ainda mais nesse passinho saltitante, evitando as 

listas pretas da calçada, só pisando nas brancas. Pouco se importava: 

muita coisa que não ficava bem ela gostava de fazer. Por exemplo: tirar o 

sapato ali mesmo e andar descalça, dava vontade. Outro exemplo: matar a 

última aula, pois não era isso mesmo? Sorvete acabado, ficou pensando se 

agora não seria o caso de comprar um saco de pipocas. Enquanto decidia, 

olhava os cartazes de cinema. Por um instante teve a tentação de entrar. 

Isto é, se o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo.[...] – Amanhã vou 

pedir ao papai – afirmou, como se falasse para o próprio sapatinho branco 

na vitrine, logo adiante: bárbaro também. O pai, naquele instante na 

cidade, trabalhando no escritório. O que eu estou precisando é de tomar 

juízo, conclui. Mas, francamente: só a última aula. Ainda mais numa tarde 

tão bonita como aquela. Virou a esquina e seguiu em direção ao mar. O 

mar. Ondas que se quebravam lá adiante, espumando verde. Ao longe, 

cruzando a barra, um navio branco. O azul do céu sem uma nuvem, a areia 

dourada. Foi andando devagar ao longo da praia, passo a passo, 

reconciliada com o mundo, leve, distraída, olhando o mar. De repente 

estacou, surpresa: num dos bancos, logo adiante, um homem também olhando 

o mar. COMPLICAÇÃO A complicação, ou conflito gerador, em um conto, é 

esse fato que provoca uma mudança ou reviravolta na situação inicial. É 

um momento da leitura em que a gente pensa: E agora, o que vai acontecer? 

Vamos fazer uma pausa, estudar o conto até aqui e tentar imaginar como 

essa complicação vai se desdobrar e chegar a um desfecho. 
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1- Observe como se desenvolve, nos sete primeiros parágrafos, a situação 

inicial do conto e identifique: a) Personagem principal (Quem?). 

_____________________________________________________________ b) Com 

informações do texto, caracterize a personagem (características físicas e 

de personalidade). 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ c) Ambiente onde se passa a situação (Onde?). 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ d) Situação inicial (O quê?). Em resumo, diga o que 

acontece. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ e) Ao final da página anterior tem início a 

complicação, o conflito gerador. O que você acha que vai acontecer a 

partir daí? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 



_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Leia a seguir a continuação do conto. 

―A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito...‖ 
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(Como uma onda – Lulu Santos e Nelson Motta) 

c2w.com/quizzes/75-Science-Quiz/questions 

 

Observe como a complicação se desenvolve até atingir um clímax, momento 

de tensão, que prepara o desfecho do conto. 

 

SABINO, Fernando. Os melhores contos de Fernando Sabino. Rio de Janeiro: 

BestBolso, 2009. 

 

5. Após a leitura do conto, volte a ele e diga o que, no conto, justifica 

a escolha do seu título. 

_________________________________________________________________________

___ 

 

Escrevendo a própria história... 

―Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia 

lido, inventei para ela um fim diferente, que me parecia melhor. Resolvi 

então escrever as minhas próprias histórias.‖ 

(Fernando Sabino. Fonte: Projeto Releituras - www. releituras.com.) 
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Um homem alto como seu pai, meio curvado como seu pai, olhando o mar. Mas 

àquela hora, sentado sozinho num banco de praia, paletó largado ao colo, 

olhando o mar? Virou rapidamente o rosto, porque ele se movera e já podia 

tê-la visto. Deu-lhe as costas e atravessou a rua, aturdida com a 

descoberta: ele também matava aula para ficar olhando o mar. Antes de 

desaparecer na esquina, arriscou ainda um olhar furtivo, para confirmar: 

lá está ele. Teve a impressão de que agora ele é que virava o rosto, para 

não ser reconhecido. Por via das dúvidas, foi logo para casa. Já era 

tempo mesmo: chegou à hora de sempre. À noite, ele chegou também à hora 

de sempre. E durante o jantar, a uma pergunta da mulher, enfrentou a 

família com o costumeiro sorriso de cansaço: –– Tive um dia 

atarefadíssimo, hoje. Olhou a filha, meio ressabiado, mas ela já lhe 

devolvia o olhar, com ternura. Uma ternura de cúmplice. 

 

2. Aqui, no começo do desenvolvimento da complicação, que dúvida toma a 

menina ao observar o homem que também está olhando o mar? 

____________________________________ 

________________________________________ 

 



3. Neste parágrafo, o clímax da narrativa, o momento de maior tensão. O 

que acontece? ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 4. Após o desenvolvimento do 

clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre pai e filha, no 

desfecho que o narrador dá à história? 

________________________________________ 

 

academiadeescrita.com 

 

Ainda com base no conto ―Homem olhando o mar‖, de Fernando Sabino, 

responda as questões a seguir. 6. O narrador participa da história ou, 

apenas, conta o que aconteceu? 

_________________________________________________________________________

___________________ 7. Em dois momentos do conto, a personagem usa a 

palavra ‖bárbaro‖ (1.º e 5.º parágrafos), para se referir a sapatos que 

vê em vitrines. Com que significado ela usa a palavra? 

_________________________________________________________________________

___________________ 8. Observe o trecho ―Enquanto decidia, olhava os 

cartazes de cinema. Por um instante teve a tentação de entrar. Isto é, se 

o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo.‖, no 5º parágrafo. a) Que 

expressão se repete e indica que são duas explicações para o fato de a 

personagem ter tido apenas a tentação de entrar no cinema? 

_________________________________________________________________________

___________________ b) As explicações são duas condições para ela poder 

entrar no cinema. Que palavras, repetidas no trecho, indicam condição? 

_______________________ 9. Transcreva o trecho que revela que a 

personagem tem dúvida se foi uma atitude de bom senso ter ―matado a 

última aula‖. 

_________________________________________________________________________

___________________ 10. No trecho ―(...) ele também matava aula para 

ficar olhando o mar.‖, a personagem usa a expressão ―matar aula‖ em 

sentido figurado com relação à atitude do pai, querendo dizer que ele 

___________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________. 
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Pra curtir... "Amor é a gente querendo achar o que é da gente (...). Só 

se pode viver perto de outro, 

39 

e conhecer outra pessoa (...) se a gente tem amor. Qualquer amor já é um 

pouquinho de saúde, um descanso na loucura.― (Guimarães Rosa, em Grande 

sertão; veredas) 

 

fotosearch.com/clip-art 

 

―Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia 

lido, inventei para ela um fim diferente, que me parecia melhor. Resolvi 

então escrever as minhas próprias histórias.‖ 

(Fernando Sabino. Fonte: Projeto Releituras - www. releituras.com.) 

 



O que você observou, de comum, entre os personagens do conto que acabou 

de ler? Reflita sobre suas atitudes, seus sentimentos e suas 

expectativas, sobre os argumentos utilizados por cada um deles para 

justificar suas atitudes e, um pouco como Fernando Sabino conta que fez 

aos dez anos, recrie o final do conto. Imagine um desdobramento para a 

situação à mesa do jantar, a partir do momento em que o pai olha para 

filha meio ressabiado. Imagine, por exemplo, que a menina faça ou diga 

algo que leve a mãe a descobrir e compreender o que houve naquela tarde. 

Vamos tentar? Escreva sua continuação, abaixo. 

 

Olhou a filha, meio ressabiado, mas ela já lhe devolvia o olhar, com 

ternura. Foi quando ela, 

_________________________________________________________________________

______________________ dirigindo o olhar para a mãe, 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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Você já ouviu a expressão ―história de pescador‖ para se referir a uma 

história um tanto exagerada, em que é difícil acreditar, não já? Pois é! 

Há muitas pessoas que amam os bichos, que cuidam bem deles, que os 

defendem, que desenvolvem verdadeira fraternidade com eles. É um nobre 

sentimento esse que liga homens a outros seres vivos. Mas convém não 

exagerar! Leia o pequeno conto a seguir, uma ―história de pescador‖, que 



tem esse sentimento como tema. Velha história Era uma vez um homem que 

estava pescando, Maria. Até que apanhou um peixinho! Mas o peixinho era 

tão pequenininho e inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas 

escamas, que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e 

pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso 

traseiro da calça, para que o animalzinho sarasse(...) E desde então 

ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, 

que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. Pelos elevadores. Pelos cafés. 

[...] Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o 

segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram 

de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: ―Não me assiste o direito de te 

guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, 

da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! 

Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre 

triste!...‖ Dito isto, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou 

o peixinho n‘água. E a água fez um redemoinho, que foi depois serenando, 

serenando... até que o peixinho morreu afogado. 

QUINTANA, Mário. Sapato florido. São Paulo, Globo, 2005. 

 

benitopepe.com.br 
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1. Transcreva do conto o trecho em que o narrador revela a quem está 

contando a história. 

_________________________________________________________________________

________________________ 2. Transcreva do primeiro parágrafo o trecho em 

que o narrador confere ao peixinho ação que não é da natureza dos peixes 

e que revela sua domesticação. Destaque, no trecho, o termo que indica 

uma comparação. 

_________________________________________________________________________

________________________ 3. No trecho ―Ora, um dia o homem e o peixinho 

passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que 

os olhos do primeiro se encheram de lágrimas.‖ a quem se referem as 

palavras em destaque? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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4. Ainda neste trecho do 2.º parágrafo, que palavra soa como uma 

continuidade da expressão ―Era uma vez‖, que inicia a história, 

aproximando a narrativa da tradição dos ―contadores de caso‖? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

5. Em que momento o homem percebe o absurdo da situação, ―cai na real‖ e 

resolve devolver o peixinho a sua antiga vida. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 6. Observe o trecho do parágrafo de conclusão: ―E 

a água fez um redemoinho, que foi depois serenando, serenando... até que 

o peixinho morreu afogado.‖ a) Que efeito de sentido tem a repetição da 

palavra serenando, seguida de reticências? 

_________________________________________________________________________



_____________________ b) Que termo indica o momento de conclusão dessa 

ação? _____________________ 7. Como consequência da decisão do homem, que 

fato, no desfecho do conto, permite afirmar que o peixinho, ao ser 

domesticado, perdeu sua natureza de peixe? 

_________________________________________ 8. Observe o título do conto 

Velha história. Nele, o termo Velha, que qualifica a história, vem antes 

de história. Que efeito de sentido tem essa inversão na ordem dos termos? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 9. Preencha o quadro de acordo com a estrutura e 

os elementos que constroem o enredo do conto Velha história. Consideramos 

importante retomar o Caderno Pedagógico do bimestre passado neste 

momento. Parágrafo(s) 

 

Elementos estruturais do conto ―Velha história‖ SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO 

GERADOR CLÍMAX DESFECHO 
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Para entender mais um pouco o gênero CONTO O enredo – Uma situação 

inicial que se complica, que gera um conflito; esse conflito atinge um 

momento de máxima tensão, o clímax, que prepara o desfecho da história. 

Em resumo é isso, mas dentro de cada um desses momentos há elementos 

fundamentais no desenvolvimento da narrativa. 

 

Quem? O quê? Onde? Quando? Por quê? Como? Para quê? E então? 

 

Um fato acontece, em geral, por uma determinada causa e se desenrola 

envolvendo pessoas (personagens) e certas circunstâncias que o 

caracterizam. É necessário, portanto, mencionar o modo como tudo 

aconteceu, a(s) causa(s) e consequência(s ). Veja os elementos básicos da 

narrativa em um conto. • FATO (O quê?) – o que se vai narrar. • TEMPO 

(Quando?) – quando o fato ocorreu (era uma vez, muitos anos depois, certa 

vez, um dia , no dia seguinte, pouco tempo depois etc.). • LUGAR (Onde?) 

– onde o fato se deu (em uma cidade, na rua de um bairro, na sala ou no 

quarto de uma casa, num local de trabalho, numa praia, num bosque, em um 

avião , em um ônibus, em um trem etc.). • PERSONAGEM (Quem?) – quem 

participou do ocorrido (personagem principal , personagens secundários). 

• CAUSA (Por quê?) – o motivo que determinou a ocorrência. • MODO (Como?) 

– como se deu o fato. • CONSEQUÊNCIA (E então...) – uma ocorrência 

provoca determinada mudança (consequência) ; o desfecho de um conto é, 

geralmente, a consequência final do que se contou. A figura do narrador 

NARRADOR PERSONAGEM - O narrador que participa dos fatos (foco narrativo 



em 1ª pessoa). NARRADOR OBSERVADOR – O que conta o que se passou em 

determinado tempo e lugar (foco narrativo em 3ª pessoa). 
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A seguir, você vai ler um outro conto, uma narrativa criada a partir da 

letra de uma canção. Procure observar nele a figura do narrador, o 

desenvolvimento do enredo e os elementos com que se constrói a narrativa. 
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Você vai ler agora um conto cuja narrativa foi inspirada na letra de uma 

canção. Uma menina de oito anos se vê envolvida em situações que mexem 

com suas emoções, com seus sentimentos. É uma história de aprendizagem 

pela experiência e pela confusão de sentimentos que ela traz. Leia. Será 

Numa tarde de final de novembro de 1985, em que a cidade ardia silenciosa 

sob um calor sufocante, ela atravessou o pátio da escola, como de hábito, 

em direção à biblioteca. [...] Naquele dia, a biblioteca seria seu 

refúgio, já que havia escapado [...] do odioso curso de tricô que era 

obrigada a fazer [...]. Ao entrar, deparou-se com a senhora que ali 

trabalhava, abanando-se debilmente. Era uma mulher gentil e reservada 

[...]. As duas tinham um pacto implícito de não invasão e compartilhavam, 

com muita elegância, longas horas de um cordial silêncio, alguns 

sorrisos, uma ou outra conversa. [...] Aquela tarde, porém, estava muito 

quente para fazer qualquer coisa ali. Foi até a prateleira, pegou seu 

livro preferido e, como num ritual, o reteve um momento entre as mãos: O 

livro dos lugares – uma colorida e divertida viagem ao redor do 

mundo.[...] Estendeu o livro para a mulher e espiou, curiosa, outro de 

capa verde que estava sobre a mesa. Era O menino do dedo verde. – Posso 

levar este também? – perguntou. – Este não é para a sua idade... Pensou 

na sua idade. Tinha oito anos, mas, se alguém lhe perguntava, dizia ―vou 

fazer nove‖. E, quando fizesse nove, diria com orgulho ‖vou fazer dez‖. E 

assim por diante, pois a idade seguinte sempre lhe parecia mais 

interessante. Qual seria a idade adequada para ler O menino do dedo 

verde? Ela ficava perplexa: o mundo tinha tantas regras, deveres, ordens, 

formalidades! [...] Não pise na grama. Come toda a comida. Chega de ler. 

Vai pra rua brincar com outras crianças. Vai pra cama. Agora dá um beijo 

ali no seu avô. Na escola, ao menos, podia ler em paz [...] Tirava boas 

notas sem esforço e era calada por natureza, portanto não tinha grandes 

problemas. [...] Reparou que a mulher executava seu trabalho mais 

lentamente que de costume, talvez por causa do calor, talvez para mantê-

la um pouco mais ali, fazendo-lhe companhia. Quem sabe se sentia sozinha. 

Caminhou até a janela, buscando se refrescar um pouco, mas o ar estava 

parado.[...] Pouco depois, as portas se abriam, e crianças saíam aos 

borbotões das salas, gritando e correndo por todos os lados[...], 

enquanto ela ia embora satisfeita, com os dois livros debaixo do braço. 

[...] Antes de chegar à última encruzilhada do quarteirão, a menina já 

havia se apoderado de uma pequena alegria inabalável. [...] Até aqui você 

leu uma situação inicial. A seguir, vai acontecer uma complicação ou 

conflito que se desenvolve até chegar a uma situação de tensão ou clímax, 

que prepara o desfecho da história. Mas, antes, vamos identificar alguns 

elementos narrativos nessa situação inicial. 
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1.Quem? (características da personagem principal.) 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

2. Quando e onde? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

3. O quê? (resumo da situação inicial) 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

A partir daqui a história começa a se complicar... 
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Passou em frente à casa de sua tia Hilda e, esgueirando-se pelo muro, 

colheu uma rosa branca. Se a tia Hilda visse! [...] entrou no último 

portão à direita, onde havia uma casa de dois andares, e tocou a 

campainha [...] Uma mulher muito sisuda lhe abriu. – A Fabíola não está. 

Só a Gisele. [...] Encontrou Gisele deitada na cama, olhando fixo para o 

teto. – Estou na fossa – disse Gisele. O quarto estava bagunçado como 

sempre. – Fossa n-e-g-r-a – completou Gisele, em tom dramático. Não sabia 

muito bem o que era fossa, mas, se era negra, devia ser grave. Gisele era 

a irmã adolescente de Fabíola.[...]. Ela sentia orgulho de ter uma amiga 

mais velha! [...] A menina ajeitou-se no chão, ao lado da cama, e Gisele 

lhe explicou que estava na fossa porque queria liberdade. [...] Dona 

Izaura era uma fera. Governava a família com mão de ferro. [...] – Ela 

vai ver só – disse Gisele, levantando-se de uma salto. [...] Em seguida, 

sacou um LP de dentro de uma capa branca e colocou para tocar, no volume 

máximo. 

freebievectors.com 

 

Como se subitamente houvessem golpeado a porta de seu esconderijo, a 

menina sobressaltou-se. Que música era aquela que vinha de tão longe e 

tão depressa e explodia no sossego da tarde [...]? Então uma voz muito 

grave começou a cantar... ―Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você‖ 

Atordoada, viu como Dona Izaura entrava pela porta aos berros, berros que 

não podiam ser ouvidos porque a voz que vinha do toca-discos era mais 

potente. [...] ―Eu posso estar sozinho, Mas eu sei muito bem onde estou! 

Você pode até duvidar Acho que isso não é amooor...‖ A música ainda 

estava dizendo ―amor‖ quando Dona Izaura arrancou o LP do toca-discos 



[...] mas cinco minutos depois a confusão já havia passado [...]. A 

menina sentiu um frio na barriga. Apenas conseguiu dizer ―Gisele, 

não...‖, antes que ela colocasse de novo a agulha sobre o disco, na 

primeira faixa. 

aiup.com.br 

 

4. Onde se passa a segunda parte da narrativa? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5. Com informações do texto, caracterize a 

personagem Gisele. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 6. Observe esses dois trechos da narrativa, que 

dão informações sobre a personagem Dona Izaura. ―Uma mulher muito sisuda 

lhe abriu.‖ ―Dona Izaura era uma fera. Governava a família com mão de 

ferro. [...]‖ De acordo com o significado das palavras e a expressão em 

destaque, como era Dona Izaura? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 7. No trecho ―– Fossa n-e-g-r-a – completou 

Gisele, em tom dramático.―, que efeito de sentido tem a forma com que 

aparece escrita a palavra em destaque? 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Antes de ler como o clímax, esse momento de tensão, se desenvolve até 

chegar ao desfecho da história, identifique a seguir o ambiente e 

personagens dessa segunda parte da narrativa. 
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Leia a seguir como o momento de tensão se desenvolve até chegar ao 

desfecho da história. 

 

Para seu alívio, a música começou a tocar num volume razoável, e Gisele 

arrastou-se de volta à cama e à fossa, gemendo e cantando, Não é me 

dominando assim... Que você vai me entender... [...] Deitou-se no chão. 

Não sabia o que fazer com aquela violência [...] perguntas saíam de 

dentro das perguntas. ―Brigar pra quê, se é sem querer? Quem é que vai 

nos proteger?‖ Em que momento a mãe se tornava inimigo e o eu te amo 

virava eu te odeio [...]? Um arrepio lhe percorreu os braços: tudo era 

tão terrivelmente importante! Levantouse de súbito, como se tivesse 

pressa. Desceu as escadas devagar, com o cuidado de não perturbar Dona 

Izaura. [...] Cruzou a sala com a sutileza de uma gato e espiou a TV 

ligada: estava passando Os caça-fantasmas! Fechou a porta sem fazer ruído 

, colocou os tênis e correu em direção ao portão. Lá fora, tudo 

continuava igual – calor terrível, nenhum vento. Mas algo estava 

diferente. Era de onde a música vinha. Era onde ela não queria esquecer. 

[...] Precisava urgentemente fazer algo. E sabia o que era. Crescer. 

SANTI, Daniela. Será. In: Como se não houvesse amanhã. 20 contos 

inspirados em músicas da Legião Urbana. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
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8. Com informações do texto, complete o quadro abaixo. 

 

Elementos estruturais do conto Será 

SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO GERADOR CLÍMAX DESFECHO 
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es.123rf.com 

 

Leia a letra da canção que a menina ouviu no quarto da amiga Gisele, que 

desencadeou nela uma emoção e a fez sentir algo diferente. 

 

Será 

Composição: Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá 

 

1. Identifique com número(s) os versos que expressam os seguintes 

sentimentos do eu poético: 

 

A capa do LP 

 

Aprisionamento/desejo de liberdade. 1. Tire suas mãos de mim 

______________________________ Eu não pertenço a você Não é me dominando 

assim Dúvida sobre a natureza real ou Que você vai me entender imaginária 

do conflito e sobre o que vai 5. Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito 

bem aonde estou acontecer no futuro. ________________________ Você pode 

até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Medo com relação 

a fantasmas que nós 10. Será que nada vai acontecer? mesmos criamos e que 

nos atormentam e Será que é tudo isso em vão? tiram o sono. 

____________________ Será que vamos conseguir vencer? Ô ô ô ô ô ô ô ô ô 

... O sentimento das pessoas que só Nos perderemos entre monstros pensam 

em si mesmas e têm dificuldade 15. Da nossa própria criação de entender e 

respeitar o sentimento dos Serão noites inteiras outros. 

____________________ Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados 

Imaginando alguma solução 20. Pra que esse nosso egoísmo Reconhecimento 

da inutilidade das brigas Não destrua nossos corações e da necessidade de 

entendimento com o Será só imaginação? outro. Será que nada vai 

acontecer? ____________________________ Será que é tudo isso em vão? 25. 

Será que vamos conseguir vencer? Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ... Responsabilidade 

pelos erros cometidos. Brigar pra quê _________________________________ 

Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? 30. Será que vamos ter de 

responder Link para ver e ouvir a canção Pelos erros a mais interpretada 

pela Legião Urbana: Eu e você? http://letras.terra.com.br/legiao-

urbana/46977/ 

letras.terra.com.br 
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odeliriodabruxa.blogspot.com.br 

 

legiaourbana.net 
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Produção de texto – Agora você vai trabalhar com a sua imaginação e com a 

sua criatividade, unidas ao 

que você aprendeu sobre o gênero CONTO, e vai contar por escrito uma 

história, escrever seu próprio conto. 

 

Conhecidos os elementos básicos da narrativa, o trabalho é organizá-los 

de forma criativa, em linguagem adequada, para elaborar um conto. Veja 

abaixo a proposta de um quadro-base para o planejamento de um conto, 

lembrando que os elementos do enredo podem aparecer em diferentes 

momentos do desenvolvimento da narrativa. 

 

QUADRO-BASE PARA O PLANEJAMENTO DE UM CONTO 
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INTRODUÇÃO 

 

SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO GERADOR 

 

O quê? Onde? Quando? Quem? O fato complicador, que muda a situação 

inicial. O quê? Por quê? Como? (elementos no desenvolvimento do conflito 

que vão levar ao clímax da história) O quê? ( Que fato, no 

desenvolvimento do conflito, vai exigir uma decisão, uma solução, e 

preparar o desfecho da história?) E então... (Como se concluirá a 

história?) 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CLÍMAX 

 

CONCLUSÃO 

 

DESFECHO 

 

Consideramos importante retomar o Caderno Pedagógico do bimestre passado 

neste momento. 
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O que contar e como contar? 

 

• Sugestão: Imagine e escreva um conto no qual as personagens tenham o 

mesmo comportamento de Gisele e Dona Izaura, mãe e filha do conto ―Será‖. 

Imagine que suas personagens acabem vivendo uma situação de conflito que 

as fazem perceber a importância da união entre elas para enfrentar e 

superar um problema e, assim, resgatem o sentimento de amor entre mãe e 

filha, que estava enfraquecido por falta de entendimento e respeito na 

convivência diária. Lembre-se do que aprendemos aqui sobre o apego e a 

importância de entender e tolerar os erros e defeitos das pessoas. 
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• Antes de escrever o texto do seu conto, planeje a sua produção, com 

base no quadro da página anterior. 



 

• Releia os contos aqui apresentados e o passo a passo de suas produções 

e busque ler outros contos (na Sala de Leitura há muitos livros de 

contos). Isso vai ajudá-lo muito na sua criação. 

 

• Faça rascunhos, revise seu texto, reescreva-o quantas vezes achar 

necessário até chegar à forma que você ache ideal para a sua história, 

que é a que você vai transcrever em folha à parte e anexar a este 

Caderno. 
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Quem nunca se aborreceu com uma atitude incômoda de um vizinho? Quem 

nunca ouviu de um vizinho uma reclamação sobre uma atitude que incomodou? 

Quem mora em cidade grande, principalmente, quem convive diariamente com 

muitas pessoas sabe da importância de respeitar espaços e diferentes 

modos de vida, das dificuldades que existem para isso, da troca de 

concessões que precisamos aprender a fazer! A letra da canção a seguir 

tem isso como tema. Leia. 

 

Ama teu vizinho como a ti mesmo 

Composição de Luiz Carlos Sá e Zé Rodrix 

 

Saiba mais! 

 

A IDEIA DE CONCESSÃO 

 

Ama teu vizinho como a ti mesmo, Mesmo que ele faça barulho, Mesmo que 

ele acorde as crianças de madrugada, Ele também gosta de silêncio e paz, 

Ele também quer sossego, Mas acontece que ele vive num horário diferente 

do teu! 
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A ideia de concessão, de fazermos uma concessão para que algo aconteça, 

está indicada pelo termo ―mesmo que‖, que se repete ao longo de toda a 

letra da canção, ao lado. Observe. Pela ideia de concessão, declara-se 

algo (uma opinião, uma constatação, um desejo de que algo aconteça), mas 

admite-se que há uma dificuldade, um obstáculo para que aquilo que 

declaramos aconteça, ou que há uma ideia oposta, um argumento contrário, 

um fato contraditório. (Observe 

que na letra da canção o eu poético reconhece que há situações que 

dificultam amar o vizinho. O termo ―mesmo que‖ é que indica tal 

dificuldade a que devemos fazer concessão) 

 

Ama teu vizinho como a ti mesmo, Mesmo que ele seja moço, Mesmo que ele 

viva a vida que você não pode, Ele também sabe que ficar sozinho é uma 

necessidade, Naquelas horas que se chega em casa com a cabeça quente! Ama 

teu vizinho como a ti mesmo, Mesmo que ele não precise, Mesmo que ele 

seja um grilo na comunidade! 

www.vagalume.com.br 

 

A ideia de concessão seria isso: admitir que há uma dificuldade, um 

obstáculo. Assim, ―Ama teu vizinho, mesmo que haja dificuldades para 

isso, apesar das diferenças, ainda que ele viva uma vida diferente, 



embora sejamos diferentes dele. Observe que ―mesmo que‖, ―apesar de‖, 

―ainda que‖,‖ embora‖ são ELEMENTOS DE COESÃO com a mesma função: a de 

indicar a concessão. Em um outro exemplo, há concessão ao dizermos: Vou 

ao estádio, apesar de estar chovendo/ainda que chova/mesmo com a chuva, 

embora esteja chovendo... 
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Vale muito ouvir essa canção, interpretada pelo grupo Sá, Rodrix e 

Guarabira. Link: http://www.vagalume.com.br/sarodrix-guarabyra/ama-teu-

vizinho-como-a-ti-mesmo.html 

 

1. Identifique e transcreva da letra da canção ―Ama teu vizinho como a ti 

mesmo‖ a) os versos que são exemplos de situações de ―dificuldade‖ que 

pode haver numa relação de vizinhança e que exigem que se façam 

concessões. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Nesses versos, que palavra indica a afinidade, a inclusão em um mesmo 

grupo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2. No último verso da letra da canção, com que sentido foi usada a 

palavra ―grilo‖ para se referir ao vizinho? 

____________________________________________________ 
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b) os versos que revelam afinidades entre os vizinhos, no modo de encarar 

a vida. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 



_________________________________________________________________________

_____________________ 
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A ideia de concessão 

1. Nos trechos a seguir, destaque os elementos de coesão que indicam 

concessão. ―Apesar de você Amanhã há de ser outro dia.‖ 

(Chico Buarque, Apesar de você) 

 

―É bonito, mas é triste‖ – frase que se ouve da parte de senhoras que 

ainda leem. Não sei o que tem o belo (...) a ver com o triste ou o 

alegre. A beleza – que está acima dessas e outras coisas, embora possa 

incluí-las – não comporta adjetivos. (Mario Quintana, em Da preguiça como 

método de trabalho) ―Ainda que eu falasse A língua dos homens E falasse a 

língua dos anjos, Sem amor eu nada seria.‖ (Renato Russo, em Monte 

Castelo - adaptado de São Paulo, em Carta aos Coríntios 13) 
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Na letra da canção ―Ama teu vizinho como a ti mesmo‖, o eu poético 

expressa sua opinião sobre a questão das relações de vizinhança, sobre a 

necessidade de fazer concessões, de respeitar as diferenças, de procurar 

entender o outro, na permanente aprendizagem da arte da boa convivência. 
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Lembre-se: na arte da convivência, diferenças são riquezas! 

 

www.jangadabrasil.com.br 

 

Artistas da Vida 

Composição de Gonzaguinha 

 

Vozes de um só coração Igual no riso e no amor Irmão no pranto e na dor 

Na força da mesma velha emoção Nós vamos levando este barco Buscando a 

tal da felicidade Pois juntos estamos no palco Das ruas nas grandes 

cidades Nós os milhões de palhaços Nós os milhões de arlequins Somos 

apenas pessoas Somos gente, estrelas sem fim Sim Somos vozes de um só 

coração Pedreiros, padeiros, Coristas, passistas, Malabaristas da sorte 

Todos, João ou José Sim nós Esses grandes artistas da vida Os 

equilibristas da fé Pois é! Sim, nós Esses grandes artistas dessa vida Os 

equilibristas da fé! 

 

Link para ouvir essa canção, na voz de Gonzaguinha: 

http://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/artistas-da-

vida.html#ixzz1uw2JDk5T 
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Querido(a) aluno(a), no caderno anterior, você teve oportunidade de 

ampliar um pouco mais seu conhecimento sobre o mundo da leitura e da 

produção escrita, através de textos de base narrativa. Recapitulou os 

elementos característicos da CRÔNICA, aprendeu um pouco sobre os 

elementos de um CONTO e deu uma atenção especial ao gênero DIÁRIO. 

Aproveitou os textos apresentados, para exercitar também sua capacidade 

de produção escrita, entre outras habilidades que aqueles textos ajudavam 

a desenvolver. Neste caderno, você vai continuar sua aventura pelo mundo 

do conhecimento. Vai, desta vez, dar atenção especial ao texto de teatro. 

Antes, porém, vai recapitular o que já estudou, em cadernos anteriores, 

especialmente lendo contos e poemas, escolhidos especialmente para isso. 

O fio que nos conduzirá é o fio da imaginação criativa, que leva ao 

―fingimento‖ artístico, ao fingimento poético, que falseia, sim, mas que 

nada tem de falso, no sentido de enganoso, de mentiroso; pelo contrário, 

ajuda-nos a ver, a entender, a pensar o real, que tanto nos escapa. 

Aproveite bem este novo caderno! 
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A imaginação e a arte das palavras Não há arte sem imaginação ou sem que 

o vivido seja pensado, sentido com a imaginação, de maneira a exprimirse 

artisticamente e ser transformado em arte. O resultado dessa 

transformação é o objeto artístico: um poema, um conto, uma pintura, uma 

canção, por exemplo. Parece um pouco complicado, não é? A seguir, você 

vai ler textos que vão ajudá-lo a entender melhor a ideia desses 

―fingimentos‖ artísticos. Observe, no texto abaixo, como a voz poética 

representa a força de transformação que há na imaginação. 

 

A imaginação A imaginação não é uma questão de habilidade. É mais uma 

questão de levantar as coisas do seu lugar e ver o que elas escondem 

embaixo. Como se faz a uma pedra. Se levantares uma pedra pesada do 

jardim, verás que debaixo dela está um pedaço de terreno de cor diferente 

da relva restante do jardim. Mais esbranquiçada, com ar mais doente: o 

sol não passou por ali. A imaginação? A imaginação é o sol também passar 

por ali. (Levanta a pedra, meu caro, faz um esforço.) 
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MULTIRIO 

 

TAVARES, Gonçalo M. Biblioteca. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2009. 

 

O texto começa dizendo o que a imaginação não é, do que ela não depende. 

Dizer que a imaginação não depende de habilidade significa que ela não 

depende de aprender uma técnica, de um saber fazer, mas de desenvolver 

uma sensibilidade, uma capacidade de ver além do que se mostra. 1. Que 

trecho do 1.º parágrafo justifica dizer que a imaginação é a capacidade 

de ver além do que se mostra? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2. No 2º parágrafo, a falta de imaginação é 

representada através de uma METÁFORA: a pedra pesada que não deixa passar 

o sol para dar vida ao jardim. O que seria, segundo o texto, a força da 

imaginação? 

_________________________________________________________________________

___________________ 3. No último parágrafo, o eu do texto usa o recurso 

dos parênteses para dirigir a alguém um conselho. a) A quem o eu do texto 

se dirige no último parágrafo? 

_______________________________________________ b) Relacionando a imagem 

da pedra à força da imaginação criativa, o que ele aconselha? 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Leia, a seguir, a pérola de imaginação que é esse pequeno conto de Carlos 

Drummond de Andrade. As pérolas Dentro do pacote de açúcar, Renata 

encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre 

desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não 

dava para isso. – Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas – disse 

Renata, confiante. E ativou a fabricação de doces, para esvaziar mais 

pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata 

estavam demasiado doces, e muitos devolviam as encomendas. Por que não 

aparecia outra pérola? Renata deixou de ser doceira qualificada, e 

ultimamente só fazia arroz-doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz-

doce, aquele dia, quase já ia quebrando um dente, ao mastigar um pedaço 

encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata, 

e disse: – Quem sabe se não aparecerão outras, e eu farei com elas um 

colar de pérolas? Vou encomendar arrozdoce toda semana. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Rick e a girafa. São Paulo: Ática, 2007. 

Glossário: qualificada - competente. Língua Portuguesa - 8.º Ano 4.º 

BIMESTRE / 2013 

 

1. Você vai, agora, relembrar os elementos estruturais de um conto, 

preenchendo o quadro abaixo. 

 

ATENÇÃO! O caderno do bimestre passado é importante neste momento. 

PARÁGRAFO(s) 

 

Elementos estruturais do conto ―As pérolas‖ INTRODUÇÃO 

SITUAÇÃO INICIAL CONFLITO GERADOR 

 



DESENVOLVIMENTO 

CLÍMAX 

 

CONCLUSÃO 
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DESFECHO 

 

1. Que fato desencadeia a história narrada no conto ―As pérolas‖ ? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2. Que trechos do 1º e do 2º parágrafos indicam 

que Renata acreditava no destino e na sorte? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3. De acordo com o 2º e o 3º parágrafos, o que 

fez os doces de Renata ficarem doces demais? Que consequências isso teve 

para a doceira Renata? 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3. PRODUÇÃO DE TEXTO - Agora, imagine e escreva 

um parágrafo final que contenha as consequências que a atitude da mãe da 

menina teve para si mesma, para sua filha e para Renata. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

ATENÇÃO! Seu livro didático é importante neste momento. Língua Portuguesa 
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O DISCURSO DIRETO E O DISCURSO INDIRETO – A FALA DO PERSONAGEM NA 

NARRATIVA Observe os trechos abaixo, retirados do conto ―As pérolas‖. ―Os 

clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces 

(...)‖ (DISCURSO INDIRETO – o narrador conta o que os clientes diziam.) 

 

Observe como o narrador poderia apresentar essas falas: ―Os clientes 

queixavam-se com Renata, dizendo: ―Seus doces estão demasiado doces 

(...)‖ (DISCURSO DIRETO - reproduz a fala dos personagens. Pode aparecer 

assim, entre aspas, ou com travessão.) A mãe não quis devolvê-la a Renata 

e disse que poderiam aparecer outras e faria com elas um colar de 

pérolas. (DISCURSO INDIRETO - o narrador conta o que a mãe disse.) 

 



A mãe não quis devolvê-la a Renata, e disse: – Quem sabe se não 

aparecerão outras, e eu farei com elas um colar de pérolas? (DISCURSO 

DIRETO, com dois pontos e travessão) 
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Observe agora este curto trecho de um conto (Passeio em família, de 

Marcelo Moutinho) que tem pai e filho como personagens. 

 

Ele me pediu desculpas, eu perdoei (...) 

 

Observe e compare como se narraria a cena, com os personagens falando nas 

diferentes maneiras de discurso narrativo. Discurso direto O pai, meio 

sem graça, disse: ―Desculpe-me, meu filho‖. Eu respondi, sem muita 

firmeza: ―Está perdoado, pai.‖ ou O pai falou, meio sem graça: – 

Desculpe-me, meu filho. Eu respondi, sem muita firmeza: – Está perdoado, 

pai. ou ainda – Desculpe-me, filho – disse o velho, meio sem graça. – 

Está perdoado, pai – respondi, sem muita firmeza. Discurso indireto O 

pai, meio sem graça, me pediu que o desculpasse e eu respondi, sem muita 

firmeza, que o perdoava. ou O velho, meio sem graça, me perguntou se eu o 

desculpava e eu lhe respondi, sem muita firmeza, que estava perdoado. 

Pode ainda acontecer de aparecerem misturadas as duas formas de discurso, 

ocorrendo então o chamado 

DISCURSO INDIRETO LIVRE 

 

O pai, meio sem graça, era só me desculpe e eu, um está perdoado, sem 

muita firmeza. 
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Vamos exercitar? 1. Reescreva, mudando o discurso direto para discurso 

indireto e o discurso indireto para discurso direto. Os viajantes e o 

machado Dois amigos viajavam juntos. Um deles encontrou, caído na 

estrada, um valioso machado e o outro disse: ―Que bom, amigo, nós 

encontramos um machado!‖. O primeiro replicou que ele não dissesse ―nós 

encontramos‖, e sim ―você encontrou‖. Pouco tempo depois, deram de frente 

com o bando daqueles que haviam perdido o machado. O amigo que estava com 

o machado começou a ser perseguido pelo bando e gritou para seu 

companheiro: ―Estamos perdidos!‖. Este, afastando-se, retrucou que ele 

não dissesse ―estamos‖, e sim ―estou perdido‖. 

Esopo – Fábulas completas. Org. Neide Smolka. São Paulo: Moderna, 1994. 
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_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Escritas ou contadas oralmente, muitas histórias saem do mundo da 

imaginação e ganham vida no mundo mágico e luminoso das narrativas de 

ficção. O sol passa por elas! Você conhece aquela da história que nem 

enredo tinha? Ela é assim, leia! Já era uma vez Era uma vez uma história 

bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha 

começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo tinha. E para que serve 

uma história sem enredo? A pobre da nossa história andava por aí pedindo: 

– Um enredo, pelo amor de Deus! Mas ninguém dá a mínima atenção a uma 

história sem enredo. E a historinha sem enredo passava por grandes 

histórias, cada uma mais orgulhosa do seu enredo. Uma era a história de 

um cavaleiro de armadura que atacava até moinhos de vento. A historinha 

olhava e dizia: – Puxa!, isso é que é enredo. Quem dera eu tivesse um 

enredo assim! Outra era a história de um médico que virava monstro e de 

um monstro que virava médico. Tinha também a história de um rei que tinha 

uma távola redonda. Todas as histórias tinham enredo, menos a nossa. Um 

dia, nossa história decidiu, ―vou sair pelo mundo e vou encontrar um 

enredo, custe o que custar‖. Assim, nossa história correu mundo, conheceu 

todos os lugares, viu cidades imensas, ouviu a queixa das pessoas, o som 

das trombetas e o barulho dos cascos dos cavalos do rei. Viu bandidos 

serem enforcados, foi presa, foi solta, foi presa de novo, fugiu. Assim, 

os anos se passaram, e assim a nossa história voltou ao ponto de partida. 

Agora, já era uma velha história, uma história que os pescadores contavam 

nas noites de lua, as velhas contavam para as crianças dormir, e as 

pessoas sonhavam quando queriam esquecer da vida. Um dia, nossa história 

estava para morrer. Então, ela reuniu em sua volta todas as pequenas 

anedotas da vizinhança, os episódios mínimos e as piadas sujas e disse: – 

Meus amores, antes de partir tenho uma coisa muito importante para contar 

a vocês, que vão alegrar os homens, fazer as mulheres chorarem e apavorar 

as crianças. Já era quase nada, quando conseguiu dizer: – Era uma vez uma 

história bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não 

tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo ela tinha. E 

morreu dizendo: – Para que serve uma história sem enredo? 

LEMINSKI, Paulo. Gozo fabuloso. São Paulo, DBA Artes Gráficas, 2004. 

 

Aproveite para observar como o narrador representa a fala de seu 

personagem. 
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Viu qual é o destino das histórias que nem enredo têm, quando o sol passa 

por elas? Se você leu e imaginou, você viu! 1. Quem é a personagem 

principal em ―Já era uma vez‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2. O narrador qualifica a personagem como ―uma 

história bem pobrezinha‖. Que efeito de sentido tem o uso do vocábulo 

―bem‖ antes do diminutivo ―pobrezinha‖ ? 

_________________________________________________________________________

___________________ 3. No trecho "Era uma vez uma história bem 

pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens‖ ocorre uma relação 



de causa e consequência. Que expressão no trecho estabelece essa relação? 

__________________________ 4. Qual era o maior desejo da personagem 

principal e que ela vivia pedindo aos outros que realizassem? 

_________________________________________________________________________

___________________ 5. Que outros elementos característicos da narrativa 

o narrador diz que faltam à personagem, por ela ser ―pobre, tão 

pobrezinha que... nem enredo tinha‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 6. Por que a história sem enredo encontra dificuldade 

de que alguém a ouça e atenda a seu pedido? 

_________________________________________________________________________

____ 7. Na sua aventura de sair pedindo um enredo por aí, a personagem 

passa por grandes histórias com enredos, segundo o narrador. Relacione, 

no quadro, cada enredo citado. Tente lembrar o título de cada história 

citada e escreva ao lado. 

ENREDOS TÍTULOS 
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8. Qual a opinião da personagem sobre o enredo da primeira das ―grandes 

histórias‖ que ela cita? Transcreva o trecho que justifica sua resposta. 

_________________________________________________________________________

________________________ 9. No 11.º parágrafo, o narrador conta que 

―nossa história correu mundo‖. Com que sentido ele usa a expressão em 

destaque? 

_________________________________________________________________________

________________________ 10. Pelo que o narrador conta, no 11.º 

parágrafo, ―nossa história‖, ao correr mundo, passou por muitas 

experiências, viveu uma grande aventura e, sendo o personagem quem é, 

entendemos que ela viajou por um mundo especial. Que mundo é esse? 

_________________________________________________________________________

________________________ 11. No parágrafo seguinte (12.º). ―nossa 

história‖, depois de ―correr mundo‖, volta ao ―ponto de partida‖ e ―já 

era uma velha história‖. Leia com atenção o parágrafo, reflita e 

responda: Dentro do mundo em que a personagem vivia, a que tempo ela 

voltou? 

_________________________________________________________________________

______________ 12. Que expressão do início do conto repete-se no final e 

lembra a tradição oral dos contadores de histórias? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 13. Viu só? ―Nossa história‖ acabou ganhando um 

enredo! Agora, com os elementos da narrativa, complete: 

SITUAÇÃO INICIAL COMPLICAÇÃO ( conflito gerador) CLÍMAX DESFECHO 

 

14. Você observou que a fala final da personagem repete a situação 

inicial da história narrada? Por essa repetição, podemos entender que a 



história que não tinha enredo não morreu. Qual foi o destino da ―nossa 

história‖? 

_________________________________________________________________________

____________ 

todaletra.com.br 

 

Que resposta você daria à pergunta que ―nossa história‖ faz no final do 

conto? 
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14. Observe o seguinte trecho do conto ―Já era uma vez‖: Um dia, nossa 

história decidiu, ―vou sair pelo mundo e vou encontrar um enredo, custe o 

que custar.‖ Reescreva-o, substituindo o discurso direto pelo discurso 

indireto. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

15. Com base na história que você leu e nas respostas que deu às questões 

propostas, explique o jogo de palavras que há no título da história ―Já 

era uma vez‖. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Leia, com atenção, cada um dos textos ao lado. 

emule.com.br 

 

musicaljaedemoro.com 

 

1. Transcreva da capa de revista e do cartaz de propaganda, acima, as 

expressões da linguagem coloquial e da representação escrita de uma 

variante da fala. 

_________________________________________________________________________

_________________ 2. Relacione essas expressões à história narrada no 

conto ―Já era uma vez‖ e, com elas, escreva uma mensagem de estímulo para 

a ―nossa história‖, que acabou ganhando um enredo. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 



_________________________________________________________________________

_____________ 
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Produção de texto 

 

Viu para o que serve uma história sem enredo? Sabemos que, na tradição 

oral, as histórias vão sendo conhecidas porque são contadas no ―boca a 

boca‖, alguém conta para alguém que conta para alguém... E assim vai. 

Você pode reparar que, nessa forma de transmissão de histórias, muitas 

vezes as pessoas começam assim: Você conhece aquela do ...? Assim, a 

gente vai conhecendo, por exemplo, aquela da moça que encontrou uma 

pérola num pacote de açúcar, aquela da história que não tinha enredo... 

Acontece, às vezes, de uma pessoa nos contar o final e a coisa perder um 

pouco a graça, não é mesmo? Por exemplo: Você conhece aquela da história 

que começava pelo final e ninguém queria saber de ouvir ou de ler mais 

nada? A história foi ficando aborrecida, começou a se sacudir de raiva. 

Sacudiu-se tanto que as letras se embaralharam e.... Não, vamos parar! 

Não queremos saber já o final. E temos um amigo que vai nos contar 

direitinho essa história toda, com começo, meio e fim. Esse amigo é você! 

Organize-se. Faça o planejamento da história (retome, para isso, o quadro 

que lhe apresentamos no caderno do bimestre passado). Planejada a sua 

história, use rascunhos à vontade, peça ajuda a seu(sua) Professor(a). A 

situação inicial você já tem. Pense em como ela vai se desenvolver, pense 

na complicação, no clímax e no desfecho. Pense que ela pode ter outros 

personagens. Elabore seu plano, rascunhe o necessário, até chegar à 

história que você vai nos contar aqui, agora! Como já sugerimos uma 

situação inicial, vamos deixá-la escrita aqui, para você continuar, criar 

e escrever todo o desenvolvimento até chegar ao desfecho. Ah, o título 

também é com você; não se esqueça! 

Asas à imaginação, mãos à obra, que queremos conhecer mais essa história! 

___________________________ 

Era uma vez uma história que começava pelo final. O leitor lia aquele 

final e a deixava de lado, sem querer saber como a história tinha 

começado e se desenvolvido, até chegar àquele desfecho. A história 

começou a ficar muito aborrecida em ser abandonada assim e resolveu que 

desse jeito a situação não podia continuar. Um dia, estava ela diante dos 

olhos de um leitor, já pronta para ser abandonada, quando começou a se 

 

sacudir de raiva até fazer as letras se embaralharem e 

 

____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 
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_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ Que bom você ter nos contado essa história, hein! 

Agora, sabemos como a ―história que começava pelo final‖ resolveu o seu 

problema. Já conhecemos ―a história da história que começava pelo final‖. 



Essa é a função dos contadores de histórias, seja oralmente, seja por 

escrito: fazer a história seguir seu caminho dentro da história das 

histórias. Com o tempo, uma história vai mudando. É um mexe daqui, um 

mexe dali...; é um que corta uma parte; outro que inventa outra parte; um 

que muda o final, que inventa outros personagens, que faz o dia virar 

noite, o mocinho virar bandido, o monstro ficar bonzinho... E o mundo 

gira... e o tempo não para... e é a vida que segue e vai nos dando 

histórias! 

MULTIRIO MULTIRIO 
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Fingir através da arte é usar a inteligência para entender e expressar 

uma emoção, um sentimento... É sentir outra vez com a imaginação o que 

foi vivido, para transformá-lo em arte. Um poema, por exemplo, é a forma 

com que o poeta se expressa, pela arte das palavras escritas, para 

representar , ―fingir‖ uma emoção, um sentimento, uma vivência. Você vai 

ler a seguir dois poemas de Fernando Pessoa, um mestre nessa arte de 

fingir (tanto que chegou a fingir-se em vários outros poetas que ele 

mesmo criou!). Autopsicografia O poeta é um fingidor. Finge tão 

completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente. E os 

que leem o que escreve, Na dor lida sentem bem, Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda Gira, a entreter a 

razão, Esse comboio de corda Que se chama coração Isto Dizem que finjo ou 

minto Tudo o que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto Com a imaginação. 

Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, O que me falha ou finda, É 

como que um terraço Sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. 

Por isso escrevo em meio Do que não está ao pé. Livre do meu enleio, 

Sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê! 

PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 

 

PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 

 

Observe que o TEMA comum aos dois poemas é o fingimento poético. Parece 

um pouco complicado entender a ideia do fingimento poético, não é? Mas 

vamos tentar descomplicar, lendo e relacionando os dois poemas. Depois, 

lendo separadamente o primeiro. Afinal, o que faz de nós bons leitores, 

bons receptores de mensagens, poéticas ou não, é enfrentar o desafio de 

decifrar os ―fingimentos‖, poéticos ou não. 

 

Saiba mais... 

Fernando Pessoa (1888 – 1935) – É considerado um dos maiores poetas da 

Língua Portuguesa e da literatura universal. Para escrever sua obra 

poética, desdobrou-se em múltiplas e diferentes personalidades, fingiu-se 

outras pessoas. Além do poeta Fernando Pessoa (ele mesmo), temos Ricardo 

Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, 14 Alberto Caeiro, entre outros, 

todos heterônimos de Fernando Pessoa, ou seja, poetas imaginados e 

criados por ele para expressar a multiplicidade de sua alma poética. 

insite.com.br 
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Se o poeta é um fingidor, o poema é um fingimento... E cabe ao leitor 

decifrá-los. Autopsicografia O poeta é um fingidor. Finge tão 

completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente. E os 

que leem o que escreve, Na dor lida sentem bem, Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda Gira, a entreter a 

razão, Esse comboio de corda Que se chama coração 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 

 

Entendendo o título ―Autopsicografia‖ – formada por auto- (próprio, de si 

mesmo), -psico- (relativo à alma, ao espírito, à mente) e –grafia 

(escrita, modo de escrever), a palavra ―autopsicografia‖ faz referência a 

uma escrita da própria alma, um modo de descrever o que se passa na mente 

de quem escreve. 1. Para entender melhor esses elementos formadores da 

palavra, pesquise em dicionário e dê o significado das seguintes 

palavras, que também contêm elementos encontrados no título do poema: 

autorretrato - ___________________________________________________ 

psicologia - _____________________________________________________ 

 

caligrafia - ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

PRIMEIRA ESTROFE 

 

1. Como o eu poético define o poeta? __________________ 2. Segundo o eu 

poético, o poeta finge, nos poemas, de modo completo. Transcreva da 1.ª 

estrofe os versos que expressam a consequência desse modo de fingir do 

poeta. _____________________________________________________ 3. Observe a 

palavra em destaque no último verso da estrofe e responda: O que 

significa a dor que deveras sente? 

_____________________________________________________ 

 

SEGUNDA ESTROFE 

 

4. A quem o eu poético se refere no 1.º verso da estrofe? _________ 5. 

Observe as palavras destacadas na 2ª estrofe e responda: a que dores o eu 

poético se refere? as duas:_________________________________________ a 

que : __________________________________________ 

Observe: na TERCEIRA ESTROFE, aparecem duas expressões usadas em 

Portugal: ―calhas de roda‖ e ―comboio de corda‖, que devemos entender 

como partes de um brinquedo, como um desses carrinhos ou trenzinhos a que 

a gente dá corda e ele fica girando sobre trilhos. 

 

TERCEIRA ESTROFE 

 

No caderno anterior, você estudou que a metáfora é um recurso de 

linguagem em que uma palavra ou expressão é usada no lugar de outra por 

uma relação de semelhança que quem escreve a metáfora estabelece. 6. Que 

metáfora ocorre nos dois últimos versos? Que relação de semelhança ela 

estabelece? ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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―Sentir? Sinta quem lê!‖, diz Fernando Pessoa. Vamos, então, sentir o 

vento... Canção do vento e da minha vida O vento varria as folhas, O 

vento varria os frutos, O vento varria as flores... E a minha vida ficava 

Cada vez mais cheia De frutos, de flores, de folhas. O vento varria as 

luzes, O vento varria as músicas, O vento varria os aromas... E a minha 

vida ficava Cada vez mais cheia De aromas, de estrelas, de cânticos. O 

vento varria os sonhos E varria as amizades... O vento varria as 

mulheres... E a minha vida ficava Cada vez mais cheia De afetos e de 

mulheres. O vento varria os meses E varria os teus sorrisos... O vento 

varria tudo! E a minha vida ficava Cada vez mais cheia De tudo. 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1993. 

 

1. A partir do título do poema, percebe-se que o eu poético vai 

estabelecer uma relação. Que relação é essa? 

_____________________________________________________________ 2. Como 

estão estruturados os versos e estrofes do poema? 

_____________________________________________________________ 3. De 

acordo com a estrutura do poema, percebe-se que ele é constituído de 4 

partes de duas estrofes cada uma. Que recurso poético permite perceber 

essas partes? Que aparente contradição se estabelece nesses pares de 

estrofes? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 4. A 

partir de que relação de semelhança pode-se afirmar que ocorre, no poema, 

uma metáfora entre vento e tempo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5. Que expressão se repete nas estrofes pares (2.ª, 4.ª, 6.ª e 8.ª 

estrofes) para significar algo que vai ocorrendo, gradativamente, ao 

longo de um tempo ou à medida da ação do vento/tempo? 

________________________________________________________________ 6. 

Observe que, entre as duas primeiras estrofes, ocorre uma inversão na 

gradação entre o que o vento varria e o que ficava na vida (folhas, 

frutos flores – frutos, flores, folhas. Identifique as seguintes 

ocorrências nos demais pares de estrofes. a) Na 4.ª estrofe, ―estrelas‖ e 

―cânticos‖ correspondem às ideias de ____________ e _______________, 

expressas na estrofe anterior. b) Na 6.ª estrofe, ―afetos‖ inclui 

____________ e _______________, expressos na estrofe anterior. c) Na 7.ª 

e na 8.ª estrofe, a palavra que resume o que o vento varria e o que 

ficava na vida é __________. 7. Que vocábulos do poema permitem perceber 

que o eu poético fala de uma situação passada? 

________________________________________________ 
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O VENTO Queria transformar o vento. Dar ao vento uma forma concreta e 

apta a foto. Eu precisava pelo menos de enxergar uma parte física do 

vento: uma costela, o olho... Mas a forma do vento me fugia que nem as 



formas de uma voz. Quando se disse que o vento empurrava a canoa do índio 

para o barranco Imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do 

índio para o barranco. Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda. Estava 

quase a desistir quando me lembrei do menino montado no cavalo do vento – 

que lera em Shakespeare(*). Imaginei as crinas soltas do vento a disparar 

pelos prados com o menino. Fotografei aquele vento de crinas soltas. 

BARROS, Manoel de. Ensaios Fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

(*)O ―menino montado no cavalo do vento‖ é uma referência ao drama 

teatral Romeu e Julieta, de Shakespeare. 

 

1. O eu poético expressa um desejo que tinha em relação ao vento. Que 

desejo era esse? ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 2. Qual a função das 

reticências, no verso 4? 

____________________________________________________ 3. Que comparação o 

eu poético faz nos versos 5/6? Destaque o termo que estabelece essa 

comparação. ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 4. Que relação o eu 

poético estabelece ao imaginar ―um vento pintado de urucum‖ (verso 9)? 

____________________________________________________ 5. Transcreva do 

poema o verso que expressa uma opinião do eu poético sobre algo que ele 

imaginou. ____________________________________________________ 6. Os três 

versos finais do poema permitem entender que o eu poético realizou 

poeticamente seu desejo de transformar o vento. a) A partir de que 

lembrança ele conseguiu isso? 

____________________________________________________ b) Em sua 

imaginação, o eu poético transformou o vento em quê? 

____________________________________________________ c) Com que sentido 

foi usada a forma verbal ―Fotografei‖, no verso final? 

____________________________________________________ 
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7. Relacionando o poema ao primeiro texto apresentado neste caderno, 

pode-se entender que seu tema é 

____________________________________________________ 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO – Leia a crônica a seguir: O leitor ideal O leitor 

ideal para o cronista seria aquele a quem bastasse uma frase. Uma frase? 

Que digo? Uma palavra! O cronista escolheria a palavra do dia: ―Árvore‖, 

por exemplo, ou ―Menina‖. Escreveria essa palavra bem no meio da página, 

com espaço em branco para todos os lados, como um campo aberto aos 

devaneios do leitor. Imaginem só uma meninazinha solta no meio da página 

Sem mais nada. Até sem nome. Sem cor de vestido nem de olhos. Sem se 

saber para onde ia... Que mundo de sugestões e de poesia para o leitor! E 

que cúmulo de arte a crônica! Pois bem sabeis que arte é sugestão... E se 

o leitor nada conseguisse tirar dessa obraprima, poderia o autor alegar, 

cavilosamente, que a culpa não era do cronista. Mas nem tudo estaria 

perdido para esse hipotético leitor fracassado, porque ele teria sempre à 

sua disposição, na página, um considerável espaço em branco para tomar os 



seus apontamentos, fazer os seus cálculos ou a sua fezinha... Em todo 

caso, eu lhe dou de presente, hoje, a palavra ―Ventania‖. Serve? 

MARIO, Quintana. Porta giratória. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1988. 

Glossário: cavilosamente – manhosamente, astuciosamente; hipotético – 

possível, suposto, baseado em suposição. 

 

Em todo caso... A crônica fala sobre a imaginação criativa necessária ao 

leitor de um texto. Cabe ao leitor também sentir com a imaginação, usar 

sua sensibilidade para ver, através da arte das palavras, além do que se 

mostra. A exemplo do cronista, deixamos, de presente para você, ―no meio 

de uma página‖, uma palavra. Imagine, crie a partir dela um poema, ou um 

desenho, ou uma pequena crônica... Você pode usar uma outra folha para 

produzir seu trabalho e depois anexar a este caderno o produto de sua 

imaginação! Vamos lá! 
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―Teatro é uma espécie de fingimento.‖ VAMOS AO TEATRO? Maria Clara 

Machado, uma grande criadora do nosso teatro, fala, no texto a seguir , 

sobre a aventura do teatro, sobre como fazer teatro e expressa algumas 

opiniões sobre sua arte. Leia o trecho a seguir. A peça de teatro As 

histórias passadas no teatro são chamadas peças de teatro e o lugar onde 

se passam essas histórias chama-se palco. Para haver teatro é preciso uma 

história, alguns atores para representar e um palco. O palco pode ser 

daqueles que se veem comumente nos teatros com cortina e cenários e pode 

ser também qualquer lugar onde haja espaço para se representar. Uma sala 

grande ou um tablado armado no meio de um terreno, tudo isto pode servir 

para se representar uma peça. Como é que se começa a fazer uma peça de 

teatro? Depois que ela foi escrita pelo dramaturgo (escritor de peças de 

teatro), o diretor da peça reúne os atores para distribuir os papéis. Aí 

começa um trabalho muito difícil. É o estudo da história pelo diretor e 

pelos atores para se entender o que a história quer contar [...] a 

significação de tudo. [...] ele (o diretor) tem mais experiência que os 

atores e procura descobrir por que um personagem (personagem são as 

pessoas da peça) faz isto ou aquilo. Por exemplo, se um personagem 

chamado João diz para a sua irmã que se chama Maria ―Vamos fugir de 

casa‖, o diretor e os atores têm que descobrir se João está brincando, se 

está falando sério, se quer mesmo fugir... Só depois de descobrir estas 

coisas é que os atores começam a se movimentar. Depois de estudar o 

texto, então eles vão para o palco. A marcação Primeiro, ainda com o 

papel na mão, porque o texto ainda não está bem decorado, os atores 

começam a descobrir os lugares por onde terão de se movimentar e o 

diretor vai dando as sugestões de acordo com a história. Por exemplo: se 

João e Maria estão fazendo uma cena juntos (contracenando), o diretor 

procura a melhor maneira de mostrar ao público o que eles estão sentindo. 

O diretor diz: – Maria, ande até a direita e fique de costas esperando a 

chegada de João É preciso que você finja que não sabe que ele vai chegar. 

Por que fingir? Porque teatro é uma espécie de fingimento. 

MACHADO, Maria Clara. A aventura do teatro. Rio de Janeiro: José Olimpio, 

1988. 



 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

1. Qual é a finalidade do texto? 

_______________________________________________________________________ 

2. Para a autora, quais são os elementos básicos para que haja teatro? 

_________________________________________________________________________

_ 
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3. Transcreva do texto o trecho que revela a opinião da autora sobre a) o 

momento de estudar a peça. ______________________________________________ 

b) o que é teatro. 

____________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA DE TEATRO - No conto a seguir, você verá como uma notícia de 

jornal pode ativar nossa imaginação criativa e nos levar a inventar 

histórias: histórias como a que você vai ler agora, que tem ratos como 

personagens, ratos que são atores-cantores e que interpretam personagens 

de um texto teatral – a ópera – que aparece como uma história dentro da 

história... A ópera dos camundongos 

Camundongo pode cantar, afirma estudo. Os camundongos machos se põem a 

vocalizar quando as fêmeas estão presentes. Emitem melodias relativamente 

complexas, que parecem variar de indivíduo para indivíduo. (Folha de São 

Paulo) 

 

Tão logo se constatou a surpreendente habilidade dos roedores, foi 

organizada – mediante a colaboração de cientistas e músicos – uma espécie 

de companhia lírica, formada só de ratos de laboratório. E o espetáculo 

que apresentam tem feito sucesso no mundo inteiro. O mesmo sucesso que 

faziam Mickey e Minnie nos velhos tempos. Trata-se de uma ópera em três 

atos. Depois da abertura, surge no pequeno palco o personagem principal, 

o jovem Pancrácio, vivido por um elegante camundongo branco. Pancrácio 

entoa a bela ária ―Por um pedaço de queijo‖. O título, aliás, é um pouco 

enganador; pensamos que o jovem está atrás do alimento classicamente 

preferido pela rataria, mas o que em verdade ele nos diz é que ―...Não há 

queijo, por maior que seja seu calórico valor/ que possa ser comparado/ 

às delícias do amor.‖ Pancrácio está apaixonado por Lucinda, uma linda e 

meiga ratinha, que corresponde por inteiro à sua paixão: do balcão do 

palácio, ela responde com a canção ―O focinho do meu amado é a imagem da 

beleza.‖ Esse romance, porém, encontra um obstáculo. Dom Ratone, o 

tirânico pai de Lucinda, não gosta de Pancrácio, que é de origem humilde. 

Quer que a filha se case Glossário 

 

SCLIAR, Moacyr. Deu no jornal. Erechim, RS: Edelbra, 2008. 

 

COMPANHIA LÍRICA – grupo formado por artistas de teatro (atores e 

atrizes) que encenam peças teatrais musicais, como as óperas. ÓPERA (em 

italiano significa trabalho, em latim é obra) é um gênero artístico 

teatral que consiste em um drama encenado, acompanhado de música, ou 

seja, composição dramática em que se combinam música instrumental e 

canto. O texto da ópera (conhecido como libreto) é normalmente cantado em 



lugar de ser falado. A ópera é também o casamento perfeito entre a música 

e o teatro. ÁRIA – canção. Composição musical (ou lírica) feita para ser 

cantada por um único personagem. CORAL – É quando a canção da peça é 

cantada em ―coro‖ pelo conjunto de atores (personagens) que estão em 

cena. ESTIRPE:conjunto das gerações anteriores de um indivíduo ou de uma 

família. ASSECLAS: indivíduos que seguem partido, ideias. MURINA – 

relativo a ratos; que está relacionado à espécie dos ratos. 

 

Língua Portuguesa - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

com alguém da mais alta estirpe murina; para isso, contudo, é preciso 

acabar com a paixão dos jovens. Dom Ratone chama seus asseclas e 

determina-lhes que espalhem ratoeiras ao redor do palácio, para assim 

capturar aquele que considera como intruso. O feitiço vira contra o 

feiticeiro. Inadvertidamente, o próprio Dom Ratone cai em uma das 

armadilhas. Ali corre risco de vida, porque os camponeses da região estão 

determinados a exterminá-lo: Dom Ratone é um conhecido assaltante de 

celeiros. Um homem o avista, e corre em direção à ratoeira para liquidar 

o bicho – mas, no último momento, Pancrácio aparece e consegue salvar o 

pai de sua amada. Arrependido, Dom Ratone concede-lhe a mão (ou a pata, 

melhor dizendo) de sua filha e a ópera termina com o belo coral ―Como é 

belo o amor dos camundongos‖. Como foi dito, o espetáculo tem atraído 

enorme público. Mas há um problema: cada vez que aparece um gato na 

plateia, a companhia lírica inteira desaparece do palco. E aí o jeito é 

devolver os ingressos para o público. 
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1. A partir de que notícia a história narrada foi imaginada? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2. Que expressão de tempo, no 1.º parágrafo, informa 

que uma companhia teatral de ratos de laboratório foi criada logo assim 

que a ciência descobriu nos roedores a habilidade para o canto? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

3. Por que o sucesso da companhia lírica de ratos leva o narrador a 

lembrar-se de Mickey e Minnie? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4. Qual é o personagem principal da ópera, cuja 

história é contada dentro da história dos ratos cantores? 

_________________________________________________________________________

___________________ 5. Como é o ator que interpreta o personagem 

principal? 

_________________________________________________________________________

___________________ 6. Quais são os personagens secundários e como o 

narrador os caracteriza? 

_________________________________________________________________________

___________________ 7. Que outros personagens também participam? 

 

ninha.bio.br 
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_________________________________________________________________________

___________________ 

 

8. No quadro abaixo, identifique os elementos que constroem o enredo da 

ópera que é contada dentro dessa história. SITUAÇÃO INICIAL COMPLICAÇÃO 

ou CONFLITO GERADOR CLÍMAX (situação de maior tensão) DESFECHO 9. Que 

função têm as aspas, usadas em alguns trechos da narrativa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 10. De acordo com a história narrada dentro da 

história, diga o significado que têm, no 3.º parágrafo: a) ―alguém da 

mais alta estirpe murina‖ - 

_____________________________________________________________ b) 

―asseclas‖ - 

_________________________________________________________________________

_________ 11. No 3.º parágrafo, o narrador cita um dito bem popular: ―O 

feitiço virou contra o feiticeiro‖. Que situação o leva a dizer isso? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 12. De acordo com o último parágrafo, o que causa o 

problema que obriga a companhia a devolver o dinheiro do ingresso ao 

público? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 13. Trata-se de um conto de humor, com vários 

momentos bem engraçados. O que, ao longo do conto, provoca efeitos de 

humor ? 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Vamos ao teatro? 

Você acabou de ler um conto que possui, dentro de sua narrativa, a 

história que é contada em uma ópera. A ópera é um espetáculo artístico-

teatral, encenado através de canções que contam uma história. O texto que 

narra a história a ser encenada em uma ópera é o libreto, um texto de 

teatro. O TEXTO DE TEATRO tem características próprias, voltadas para a 

encenação. Você vai saber, a seguir, o que é o texto teatral e suas 

características. O TEXTO DE TEATRO é um texto de base narrativa, com os 

elementos básicos do conto ou do romance: narrador, personagens, enredo, 

espaço e tempo. A estrutura do texto de teatro é diferente da de um conto 

ou de um romance, mas contém também uma situação inicial, um conflito 

gerador, um clímax e um desfecho. No texto de teatro, quase sempre abre-



se mão da figura do narrador, sendo todo o enredo desenvolvido através de 

diálogos entre os personagens. É um texto voltado para a oralidade, ou 

seja, para ser falado, representado em um palco. Neste caderno, você vai 

conhecer um pouco as características básicas de um texto de teatro. Você 

já assistiu a uma peça de teatro? Já participou de apresentações 

teatrais? Sua escola costuma realizar eventos desse tipo? A encenação 

teatral é um momento mágico para quem dela participa, seja atuando, seja 

como espectador. E pensar que toda essa magia resulta de um texto 

escrito... Você já teve oportunidade de ver/ler um texto teatral escrito? 

Então, prepare-se. Depois do terceiro sinal... A peça vai começar! 
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Pelo título, você consegue imaginar qual é o assunto da peça? O título 

faz referência a um antigo e muito conhecido poema da nossa literatura. 

Mas à frente você ficará sabendo qual é. 

Agora, você vai seguir o Bufão aí ao lado, para descobrir um pouco do 

segredo da magia do teatro. 

significados.com.br 
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Atenção! O espetáculo já vai começar, mas antes ... Antes de ler um 

trecho do 1º Ato de ―Aurora da minha vida‖, leia com atenção o quadro 

abaixo, com alguns elementos característicos do texto de teatro, que você 

deverá observar, tanto ao ler como ao produzir textos desse tipo. 

Elementos característicos da estrutura e da linguagem do texto teatral 

escrito • Prólogo – é a parte, anterior ao início da peça propriamente 

dito, em que se enuncia o tema da peça. Nem todos os textos de teatro 

apresentam o prólogo. • Atos e cenas (ou quadros) – como já vimos, o 

texto teatral é uma narrativa como o conto, a novela e o romance, com 

situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Só que, no texto de 

teatro, o enredo se desenvolve através de diálogos, estruturados em ATOS 

E CENAS (OU QUADROS). • Narrador – o texto teatral é um texto narrativo 

que, quase sempre, dispensa a figura do narrador, com a história nos 

sendo contada através do diálogo entre os personagens, ou ―mostrada‖ 

através da encenação de atores que representarão os personagens. • 

Diálogo – o diálogo constitui-se em elemento determinante da ação 

dramática. 
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• Elementos cênicos – o texto teatral encenado exige elementos como 

cenário, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimento, tom dos diálogos e 

das falas, estados emocionais etc. Esses elementos aparecem indicados nos 

indicadores de cena ou rubricas. • Indicador de cena ou rubrica – no 

texto teatral escrito, os elementos cênicos estão presentes nos 

indicadores de cena ou rubricas, que aparecem em letras de tipos 

diferentes, em itálico, por exemplo. Personagens – no texto teatral 

escrito, os personagens que participam da trama aparecem indicados logo 

após o título e antes do Primeiro Ato. Local e Época – indica-se também o 

local e a época em que transcorre a história narrada. Linguagem – a 

linguagem usada pelos personagens deve ser coerente com a época, o local, 

o ambiente social. O registro escrito deve buscar representar as 

variantes históricas, regionais e sociais da língua falada. 



 

Aurora da minha vida – Primeiro ato 
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O texto teatral que você vai ler é um trecho da cena inicial da peça 

―Aurora da minha vida‖, de Naum Alves de Souza, escrita em 1981. A 

história se passa em uma escola e quase sempre na sala de aula de uma 

mesma turma. Leia. 

 

Para assistir a uma cena de ―Aurora da minha vida‖: 

http://youtu.be/FUfByvbIG9Q 

 

Aurora da minha vida – Primeiro ato 

1.º ATO FINAL DO PRÓLOGO (Escuro) Um dos antigos alunos – Era uma vez a 

escola... Onde havia o diretor, a servente, o inspetor de alunos, a 

secretária, os professores. O prédio tinha as salas de aula, o corredor, 

o pátio, o banheiro, o barzinho, a secretaria, a diretoria. Na frente, 

havia uma placa simples, com uma frase: ―Educa a criança no caminho que 

deve andar e dele nunca se desviará.‖ Ah! Eu ia me esquecendo. A escola 

era cheia de alunos, sendo educados no caminho que deveriam andar. O 

VISITANTE E A VELHA PROFESSORA (Um clima de certa irrealidade) (Aparecem 

o Visitante e a Velha Professora. Sons fantasmagóricos de vozes de 

crianças recitando tabuadas, lendo. A Professora passa visto nos 

cadernos, carteira por carteira. Revela-se o Visitante.) Professora: Você 

estava com saudade? Visitante: Eu não sei por que resolvi pensar na 

escola. Professora: Não sabe, meu filho? Visitante: Sabe como eu me 

lembro da escola? Às vezes como uma coisa boa, às vezes como um lugar 

onde eu estava sempre angustiado. Professora: Você não gostava dos 

professores? Visitante: Eu não sei se gostava mesmo ou se era um dever 

como o dever de gostar da Pátria, da família. Acho que me contaram muita 

história mentirosa, que não correspondia à verdade. Professora: Eu também 

não sabia toda a verdade das coisas. Muitas vezes a verdade não pode ser 

dita, é proibida. Há leis que proíbem, você sabe. Visitante: A gente não 

tinha liberdade para nada. Os professores decidiam a vida dos alunos, os 

diretores a dos professores e alguém, lá em cima, devia decidir a dos 

diretores. Professora: Precisava haver ordem, disciplina. Visitante: Sabe 

uma coisa que eu nunca pude falar? ―Ontem eu faltei porque o dia estava 

muito bonito, o sol tão gostoso, que eu fiquei correndo e brincando. E a 

minha mãe não ficou brava e o meu pai não me bateu.‖ Não era nada bom 

ficar preso, com aquele calor, as moscas zumbindo, prestando atenção em 

coisas sem o menor interesse. Professora: Mas nada tinha interesse? 

Visitante: É que olhando a manhã pela janela, dava uma vontade de correr, 

brincar, subir em árvore, nadar em rio... Professora: Pare, por favor. 

(Sai o Visitante) [...] 

SOUZA, Naum Alves de. A aurora da minha vida. São Paulo: M.G. Ed. 

Associados, 1982. 
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1. Observe os trechos destacados entre parênteses e com tipo diferente de 

letra. São as rubricas, os indicadores de cena. Que função têm no texto? 



_________________________________________________________________________

_________________ 2. Observando esses trechos, transcreva deles palavras 

ou expressões que permitem entender que o Visitante que dialoga com a 

Velha Professora pode ser fruto de sua imaginação, e que ela dialoga com 

seu passado, com o ―fantasma‖ de suas recordações. 

_________________________________________________________________________

______________________ 3. Que expressão da fala do personagem 

identificado como ―Um dos antigos alunos‖ revela que ele funciona como um 

narrador da história, dentro da tradição da oralidade dos contadores de 

histórias? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4. Transcreva a fala do ―Visitante‖ em que ele 

revela um conflito entre os sentimentos trazidos pelas suas lembranças da 

escola. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 5. Transcreva o trecho em que o personagem 

Visitante expressa uma opinião sobre a atuação dos professores de sua 

antiga escola. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 6. Como a professora se justifica, diante da 

opinião do Visitante sobre a atuação dos professores? 

_________________________________________________________________________

______________________ 7. Em uma de suas falas, o Visitante critica a 

falta de liberdade na escola. a) Que motivo ele aponta para essa falta de 

liberdade? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ b) Que fala do texto revela a falta de liberdade 

de decidir a própria vida? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 8. Pelo título ―Aurora da minha vida‖ e pela 

leitura desse 1º Ato, percebe-se que o tema da peça é 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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9. Que justificativa a professora dá com relação à crítica do Visitante 

sobre a falta de liberdade na escola e a hierarquia das decisões? 

_________________________________________________________________________

____________ 10. Que consequências teve para o Visitante, na época em que 

era aluno, a falta de liberdade que ele sentia na escola? 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 11. Pense na fala final da Professora, ―Pare, por favor.‖. 

Que sentimento a personagem revela com esse pedido final ao Visitante? 



_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ Temas sugeridos para discussão em turma: A escola de 

antigamente e a escola de hoje. A escola que temos e a que queremos. 

Disciplina e liberdade. Liberdade e responsabilidade. Diretora – Pedro, 

sua brincadeira está atrapalhando o recreio de todos os colegas. Pedro – 

Ué, quer dizer que eu não posso brincar nem na hora do recreio?! 

Diretora: Pode, claro que pode... E deve! Mas procure brincar com os 

outros e de uma forma que não tire o direito de brincar ou de conversar 

de seus colegas. Pedro: ________________________________________________ 

______________________________________________________ Diretora: 

______________________________________________ (A Diretora se afasta e 

volta com dois alunos para junto de Pedro.) Diretora: 

_______________________________________________ Pedro: 

________________________________________________ 

______________________________________________________ Diretora: 

______________________________________________ 

____________________________________________________ (Pedro sai, todo 

animado, com os dois novos colegas, e vai bater bola com eles, na quadra 

da escola). 
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11. PRODUÇÃO DE TEXTO: Pense que há situações em que a ordem e a 

disciplina são aspectos positivos em uma escola. Complete o diálogo da 

seguinte cena, a partir das indicações (rubricas) entre parênteses. (No 

pátio escolar, na hora do recreio. Um aluno, novo na escola, brinca 

sozinho com uma pesada bola de futebol, batendo-a e rebatendo-a com os 

pés em uma parede, no meio de todas as crianças. Sua brincadeira incomoda 

os demais alunos, que brincam ou conversam no pátio, já que em alguns 

momentos precisam se desviar da bola e do aluno, que corre para pegá-la. 

A Diretora o observa e decide que o aluno não pode continuar brincando 

daquela maneira.) 
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Você vai ler, agora, o poema que contém o verso a que o título da peça de 

Naum Alves de Souza faz referência. A essas referências que um texto faz 

a outro texto chamamos INTERTEXTUALIDADE. MEUS OITO ANOS Oh! que saudades 

que tenho Da aurora da minha vida, Da minha infância querida Que os anos 

não trazem mais! Que amor, que sonhos, que flores, Naquelas tardes 

fagueiras À sombra das bananeiras, Debaixo dos laranjais! Como são belos 

os dias Do despontar da existência! — Respira a alma inocência Como 

perfumes a flor; O mar é — lago sereno, O céu — um manto azulado, O mundo 

— um sonho dourado, A vida — um hino d'amor! Que aurora, que sol, que 

vida, Que noites de melodia Naquela doce alegria, Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d'estrelas, A terra de aromas cheia As ondas beijando a 

areia E a lua beijando o mar! Oh! dias da minha infância! Oh! meu céu de 

primavera! Que doce a vida não era Nessa risonha manhã! Em vez das mágoas 

de agora, Eu tinha nessas delícias De minha mãe as carícias E beijos de 

minha irmã! Livre filho das montanhas, Eu ia bem satisfeito, Da camisa 

aberta o peito, — Pés descalços, braços nus — Correndo pelas campinas A 

roda das cachoeiras, Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis! 



Naqueles tempos ditosos Ia colher as pitangas, Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; Rezava às Ave-Marias, Achava o céu sempre lindo. 

Adormecia sorrindo E despertava a cantar! 

......................................... Oh! que saudades que tenho Da 

aurora da minha vida, Da minha infância querida Que os anos não trazem 

mais! Que amor, que sonhos, que flores, Naquelas tardes fagueiras À 

sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais! Casimiro de Abreu (1839-

1860) 

ABREU, Casimiro de. As Primaveras. São Paulo: Livraria Editora Martins 

S/A, coedição Instituto Nacional do Livro, 1972. 

 

Saiba mais sobre a intertextualidade, visitando a Educopédia. 8.º ano – 

aulas 9 e 26. 

 

1. Qual é o tema do poema? _____________________________ 2. Transcreva da 

4ª estrofe o verso em que o eu poético revela uma insatisfação com sua 

vida de adulto. _____________________________ 3. Relacione o poema ao 

trecho do texto de teatro lido anteriormente e estabeleça semelhança e 

diferença entre as recordações do eu poético e as do Visitante. 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 4. Que efeito 

de sentido tem a repetição da primeira estrofe, como última estrofe do 

poema? _____________________________ _____________________________ 5. Que 

parte do poema revela mais exatamente o momento de sua infância a que o 

eu poético se refere? ____________________________ 
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Agora, você vai ler mais um texto de teatro, com a atenção de sempre e 

com uma atenção especial aos elementos característicos do gênero. 

Esta peça, que o autor chama ironicamente de entreato (intervalo entre os 

atos de uma peça de teatro, entre diferentes partes de um espetáculo) foi 

escrita em 1870, ainda em sua cidade natal, São Luiz do Maranhão, quando 

o autor tinha apenas 15 anos de idade, e é o texto nacional mais 

representado de todos os tempos. Sinopse: O personagem Isaías, um velho 

de aparência não muito interessante, tenta conquistar a bela e 

interesseira viúva Inês. Tudo seria normal se não fosse o vício de 

Isaías, que Inês a princípio detesta, de falar quase que o tempo inteiro 

através de anexins, ou seja, ditados populares. Estruturada em um ato 

único, com sete cenas. Você vai ler a CENA III, um diálogo entre Inês e 

Isaías, que acontece na sala da casa de Inês. Inês prepara-se para sair, 

mas encontra Isaías, que entrara sem ser visto e a aguarda. 

 

Amor por anexins 

de Artur Azevedo Entreato cômico Personagens 

Isaías.....................................................solteirão 

Inês........................................................viúva Um 

carteiro A cena se passa no Rio de Janeiro. Época: atualidade. 
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Título da peça e nome do autor 



 

Personagens 

 

Localização do espaço e do tempo em que transcorre a peça. 

 

Cena III Isaías e Inês 

Indicações de cena ou Rubricas. 
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Inês (Vem pronta para sair, ao ver Isaías assusta-se e quer fugir.) — Ai! 

Isaías (Embargando-lhe a passagem.) — Ninguém deve correr sem ver de quê. 

Inês — Que quer o senhor aqui? Isaías — Vim em pessoa saber da resposta 

de minha carta: quem quer vai e quem não quer manda; quem nunca arriscou 

nunca perdeu nem ganhou; cautela e caldo de galinha... Inês 

(Interrompendo-o .) — Não tenho resposta alguma que dar! Saia, senhor! 

Isaías — Não há carta sem resposta... Inês (Correndo à talha e trazendo 

um púcaro cheio d‘água) — Saia, quando não... Isaías (Impassível.) — Se 

me molhar, mais tempo passarei a seu lado; não hei de sair molhado à rua. 

Eh! Eh! Foi buscar lã e saiu tosquiada... Inês — Eu grito! Isaías — Não 

faça tal! Não seja tola, que quem o é para si, pede a Deus que o mate e 

ao diabo que o carregue! Não exponha a sua boa reputação! Veja que sou um 

rapaz; a um rapaz nada fica mal... Continua... Inês — O senhor, um 

rapaz?! O senhor é um velho muito idiota e muito impertinente! 

 

Isaías — O diabo não é tão feio como se pinta... Inês — É feio, é!... 

Isaías — Quem o feio ama bonito lhe parece. Inês — Amá-lo eu?! Nunca... 

Isaías — Ninguém diga: desta água não beberei... Inês — É abominável! 

Irra! Isaías — Água mole em pedra dura, tanto dá... Inês — Repugnante! 

Isaías — Quem espera sempre alcança. Inês — Desengane-se! Isaías — O 

futuro a Deus pertence! Inês — Há alguém que me estima deveras... Isaías 

— (Naturalmente) Esse alguém sou eu. Inês — Isso era o que faltava! 

(Suspirando.) Esse alguém... Isaías — Quem conta um conto, acrescenta um 

ponto... Inês — Esse alguém é um moço tão bonito... de tão boas 

qualidades... Isaías — Quem elogia a noiva... Inês — O senhor forma com 

ele um verdadeiro contraste. Isaías — Quem desdenha quer comprar... Inês 

— Comprar! Um homem tão feio!... Isaías — Feio no corpo, bonito na alma. 

Inês (Sentando-se.) — Deus me livre de semelhante marido! Isaías — 

Presunção e água benta cada qual toma a que quer... (Senta-se também.) 

Inês (Erguendo-se.) — Ah, o senhor senta-se? Dispõese a ficar! Meu Deus, 

isto foi um mal que me entrou pela porta! Isaías (Sempre impassível.) — 

Há males que vêm para bem. Inês — Temo-la travada. Isaías — Venha sentar-

se a meu lado. (Vendo que Inês senta-se longe dele.) Se não quiser, vou 

eu... (Dispõese a aproximar a cadeira.) Inês — Pois sim! Não se incomode! 

(Faz-lhe a vontade.) Não há remédio! 

 

Isaías (Chegando mais a cadeira.) — O que não tem remédio remediado está. 

Inês (Afastando a sua. ) — O que mais deseja? Isaías — Diga-me cá: o seu 

noivo? ... (Faz-lhe uma cara.) Inês — Não entendo. Isaías — Para bom 

entendedor meia palavra basta... Inês — Mas o senhor nem meia palavra 

disse! Isaías — Pergunto se... fala francês... Inês — Como? Isaías — Ora 

bolas! Quem é surdo não conversa! Inês — Mas a que vem essa pergunta? 

Isaías (Naturalmente.) — Quem pergunta quer saber. Inês — Ora! Isaías 

(Sentencioso.) — Dois sacos vazios não se podem ter de pé. Inês — Essa 



teoria parece-se muito com o senhor. Isaías — Por quê? Inês — Porque já 

caducou também. Isaías (Formalizado.) — Então eu já caduquei, menina? 

Isso é mentira. Inês — É verdade. Isaías — Não é. Inês — É. Isaías — Pois 

se é, nem todas as verdades se dizem. (Ergue-se e passeia.) Inês — Ah! O 

senhor zanga-se? É porque quer; não me viesse dizer tolices! (Ergue-se.) 

Isaías (Interrompendo o seu passeio, solenemente.) — Na casa em que não 

há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Inês — Ora! Somos ainda muito 

moços! Isaías — Quem? Nós? Inês (De mau humor.) — Não falo do senhor: 

falo dele... Isaías — Ah! Fala dele... Inês — Havemos de trabalhar um 

para o outro... Isaías — É bom, é: Deus ajuda a quem trabalha. 

Fonte do texto: AZEVEDO, Artur. A capital federal, O badejo, A jóia, Amor 

por anexins. [estabelecimento de texto: Prof. Antonio Martins de Araújo]. 

Rio de Janeiro: Ediouro. (Prestígio). 
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http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00040a.pdf 

 

30 

 

1. Da leitura de toda a cena, que característica se percebe no personagem 

Isaías que justifica o título da peça e permite ao leitor deduzir o 

significado da palavra ―anexins‖? 

____________________________________________________________________ 2. 

Percebe-se que várias falas dos personagens se encerram com o sinal de 

reticências. a) O que indica o uso desse sinal nas falas lidas? 

____________________________________________________________________ 

livrosgratis.net 

 

b) Observe o diálogo entre os personagens e complete as seguintes falas 

do texto. Isaías – (...) cautela e caldo de galinha 

____________________________________ Inês (Correndo à talha e trazendo um 

púcaro cheio d‘água) — Saia, quando não, 

__________________________________________________________ Isaías — Água 

mole em pedra dura, tanto dá ________________________________ 3. Que 

motivo levou Isaías à casa de Inês? 

______________________________________________________________________ 4. 

A entrada de Isaías na sala de Inês ocorreu por causa de um problema na 

porta da casa. Transcreva a fala da personagem Inês, que é uma explicação 

para o problema na porta. 

______________________________________________________________________ 
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5. Entre os anexins (provérbios) citados por Isaías, transcreva três 

deles que contenham antíteses (figura de linguagem que consiste na 

aproximação de palavras com significados opostos). 

_________________________________________________________________________

_______ 

__________‖______________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

______ 6. Que função têm, no texto, os trechos entre parênteses e 



destacados com outro tipo de letra (itálico)? 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 7. Transcreva as falas do personagem Isaías (três provérbios - 

anexins) que ele usa com intenção de ser irônico com Inês. 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 
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Em ―Amor por anexins‖, Artur Azevedo se utiliza do recurso da 

INTERTEXTUALIDADE (diálogo entre textos), ao fazer seu texto dialogar com 

o mundo dos provérbios populares. Vamos ver, agora, como Chico Buarque – 

nosso grande compositor popular, também grande romancista e autor de 

textos teatrais – faz uso da intertextualidade e tematiza, em uma de suas 

mais belas canções, o assunto dos provérbios populares, os anexins. Bom 

Conselho 

Composição: Chico Buarque 

 

letras.terra.com.br 

oreconcavo.com.br 

 

4. Liste os provérbios populares que você identifica nas inversões que o 

eu poético fez. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Link para ouvir a canção ―Bom conselho‖: 

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/85935/ 
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Ouça um bom conselho Que eu lhe dou de graça Inútil dormir que a dor não 

passa Espere sentado Ou você se cansa Está provado, quem espera nunca 

alcança Venha, meu amigo Deixe esse regaço Brinque com meu fogo Venha se 

queimar Faça como eu digo Faça como eu faço Aja duas vezes antes de 

pensar Corro atrás do tempo Vim de não sei onde Devagar é que não se vai 

longe Eu semeio o vento Na minha cidade Vou pra rua e bebo a tempestade. 

 

1. Logo, nos dois primeiros versos, percebe-se que o eu poético dirige-se 

a um interlocutor a quem ele pede que ―Ouça um bom conselho/que eu lhe 



dou de graça‖. a) A quem se refere o pronome lhe em destaque? 

_________________________________________________________ b) Transcreva 

da letra o verso que revela que seu interlocutor é alguém com quem o eu 

poético mantém relação de amizade. 

_________________________________________________________ 2. Observe que, 

no encadeamento de ―bons conselhos‖, o eu poético inverte os sentidos de 

conhecidos provérbios populares. Com que intenção ele faz isso? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 3. A partir de 

que verso o eu poético começa a falar de sua forma pessoal de agir? 

_________________________________________________________ 
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Você vai ler, a seguir, um trecho do 1º ATO de uma das peças teatrais 

mais aclamadas no Brasil: ―O pagador de promessas‖, de Dias Gomes. Leia, 

antes, um resumo da história narrada na peça. 

SINOPSE - Uma tempestade derruba uma árvore e Nicolau, o burro, é 

atingido na cabeça por um dos galhos. Ele adoece e piora. Seu dono, 

desesperado, faz uma promessa a Iansã (Santa Bárbara). Nicolau se 

recupera e Zé, carregando uma pesada cruz de madeira por sete léguas, se 

dirige à cidade para pagar a promessa. Antes de o sol raiar, lá está ele 

e Rosa, sua esposa, defronte a Igreja de Santa Bárbara. Ao amanhecer, o 

padre Olavo se dirige até ele, ouve toda a história e lhe nega a 

permissão para adentrar na igreja com a cruz, impedindo-o de cumprir a 

promessa plenamente. (spacoacademico.com.br) 
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O texto ao lado introduz as cenas do primeiro quadro da peça e traz as 

RUBRICAS necessárias para a encenação do texto narrativo. Observe como 

essas indicações cênicas ou rubricas, inseridas na narração, têm 

características diferentes das do texto narrativo, sendo uma parte 

descritiva, com características próprias da descrição. Nelas descrevem-se 

o ambiente onde se passa a cena, características físicas e de 

comportamento dos personagens, seus gestos, sua movimentação... 

 

O pagador de promessas 

Primeiro ato Primeiro quadro 

 

Ao subir o pano, a cena está quase às escuras. Apenas um jato de luz, da 

direita, lança alguma claridade sobre o cenário. Após habituar a vista, o 

espectador identificará facilmente uma pequena praça, onde desembocam 

duas ruas. Uma à direita, seguindo a linha da ribalta, outra à esquerda, 

ao fundo, de frente para a plateia, subindo, [...] no perfil de velhos 

sobrados coloniais. Na esquina da rua da direita, vemos a fachada de uma 

igreja [...], com uma escadaria de quatro ou cinco degraus. Numa das 

esquinas da ladeira, do lado oposto, há uma vendola [..]; a outra esquina 

da ladeira é ocupada por um sobrado [...].O calçamento da ladeira é 

irregular e na fachada dos sobrados veem-se alguns azulejos estragados 

pelo tempo. Enfim, é uma paisagem tipicamente baiana, da Bahia velha e 

colonial [...] Devem ser, aproximadamente, quatro e meia da manhã. Tanto 

a igreja como a vendola estão com suas portas cerradas. Vem de longe o 

som dos atabaques dum candomblé distante. Decorrem alguns segundos até 



que Zé-do-Burro surja, pela rua da direita, carregando nas costas uma 

enorme e pesada cruz de madeira. A passos lentos, cansado, entra na 

praça, seguido de Rosa, sua mulher. Ele é um homem ainda moço, de 30 anos 

presumíveis, magro, de estatura média. Seu olhar é morto, contemplativo. 

Suas feições transmitem bondade, tolerância e há em seu rosto um ―quê‖ de 

infantilidade. Seus gestos são lentos, preguiçosos, bem como sua maneira 

de falar. Tem barba de dois ou três dias e traja-se decentemente, embora 

sua roupa seja mal talhada e esteja amarrotada e suja de poeira. Rosa 

parece pouco ter de comum com ele. É uma bela mulher, embora seus traços 

sejam um tanto grosseiros, tal como suas maneiras. Ao contrário do 

marido, tem ―sangue quente‖. [...] Zé-do-Burro vai até o centro da praça 

e aí pousa a sua cruz, equilibrando-a na base e num dos braços, como um 

cavalete. Está exausto. Enxuga o suor da testa. 
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1. Segundo as indicações cênicas, onde e quando ocorrem as primeiras 

cenas do primeiro quadro da peça ―O pagador de promessas‖? 

_________________________________________________________________ 2. Quem 

são os personagens dessa primeira cena? 

_________________________________________________________________________

_______________ 3. Com suas palavras, caracterize física e 

psicologicamente cada um deles. Zé-do-Burro: 

_________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ Rosa : 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 4. Observe o trecho ―... uma pequena praça, onde 

desembocam duas ruas. Uma à direita, seguindo a linha da ribalta, outra à 

esquerda, ao fundo, de frente para a plateia...‖. Pesquise no dicionário 

e diga o significado da palavra em destaque e com que sentido foi 

utilizada no trecho. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 5. Qual é a finalidade dessa parte (indicação cênica 

ou rubrica), dentro de um texto de teatro? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 6. PRODUÇÃO DE TEXTO - Descrição – Como você pôde 

observar, a indicação cênica ou rubrica teatral é um texto descritivo, no 

qual se descrevem ambientes, vestimentas, traços característicos de 

pessoas, objetos etc. Abaixo, você vai produzir um pequeno texto com a 

descrição de um ambiente que lhe seja familiar. Pode ser a sua sala de 

aula, a praça do seu bairro, a rua que vai dar na sua casa, o que você vê 

da janela do seu quarto etc. Se quiser, mostre seu ―veio poético‖. 



_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 
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Depois das primeiras indicações cênicas, que você já leu, vem a cena 

propriamente dita. Leia. 

globoteatro.com.br 

 

Zé — (Olhando a igreja.) É essa. Só pode ser essa. (Rosa para também, 

junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já entrever uma revolta 

que se avoluma.) Rosa — E agora? Está fechada. Zé — É cedo ainda. Vamos 

esperar que abra. Rosa — Esperar? Aqui? Zé — Não tem outro jeito. Rosa — 

(Olha-o com raiva e vai sentar-se num dos degraus. Tira o sapato.) Estou 

com cada bolha d‘água no pé que dá medo. Zé — Eu também. (Contorce-se num 

ríctus de dor. Despe uma das mangas do paletó.) Acho que os meus ombros 

estão em carne viva. Rosa — Bem feito. Você não quis botar almofadinhas, 

como eu disse. Zé — (Convicto) Não era direito. Quando eu fiz a promessa, 

não falei em almofadinha. Rosa — Então: se você não falou, podia ter 

botado; a santa não ia dizer nada. [...] Zé — Não, nesse negócio de 

milagres, é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o 

crédito. De outra vez o santo olha, consulta lá os seus assentamentos e 

diz: — Ah, você é o Zé-do-Burro, aquele que já me passou a perna! E agora 

vem me fazer nova promessa. Pois vá fazer promessa pro diabo que o 

carregue, seu caloteiro duma figa! E tem mais: santo é como gringo, 

passou calote num, todos os outros ficam sabendo. Rosa — Será que você 

ainda pretende fazer outra promessa depois desta? Já não chega? Zé — Sei 

não... a gente nunca sabe se vai precisar. Por isso, é bom ter sempre as 

contas em dia. (Ele sobe um ou dois degraus. Examina a fachada da igreja 

à procura de uma inscrição.) Rosa — Que é que você está procurando? Zé — 

Qualquer coisa escrita... pra a gente saber se essa é mesmo a igreja de 

Santa Bárbara. Rosa — E você já viu igreja com letreiro na porta, homem? 

Zé — É que pode não ser essa... [...] 

GOMES, Dias. O pagador de promessas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2010. 

 

O autor 

 

Saiba mais... 

Essa peça teatral foi adaptada para o cinema, ou seja, virou filme. ―O 

pagador de promessas‖ foi o primeiro filme brasileiro a vencer o 



importante Festival de Cannes, em 1962. Veja o cartaz, com o Zé do Burro 

carregando a cruz de sua promessa. 
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1. Em sua primeira fala, ―É essa. Só pode ser essa.‖, a que Zé-do-Burro 

está se referindo com o termo ―essa‖? 

_________________________________________________________________________

________ 2. Além do cansaço, que outra consequência física teve para a 

Rosa o fato de ter acompanhado seu marido na caminhada para cumprir a 

promessa? 

_________________________________________________________________________

________ 3. Em sua explicação sobre a necessidade de ser honesto ―nesse 

negócio de milagres‖, Zé usou as palavras e expressões destacadas abaixo. 

Reescreva os trechos, substituindo-as por outras com o mesmo sentido. ―Se 

a gente embrulha o santo...‖ – 

____________________________________________ ―aquele que já me passou a 

perna‖ – __________________________________________ ―Seu caloteiro de uma 

figa!‖ – ________________________________________________ 4. Transcreva a 

fala que revela que Rosa foi contra o Zé ter feito a promessa. 

_________________________________________________________________________

__________ 5. Zé procura qualquer coisa escrita na fachada da igreja, 

para confirmar se aquela se tratava mesmo da igreja de Santa Bárbara. Por 

que essa confirmação é importante para ele? 

_________________________________________________________________________

__________ 6. Usando o DISCURSO INDIRETO, reescreva o diálogo abaixo, 

contando ao leitor o que os personagens conversaram, ao encontrarem a 

igreja fechada. ―Zé — É cedo ainda. Vamos esperar que abra. Rosa — 

Esperar? Aqui? Zé — Não tem outro jeito.‖ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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Você vai ler agora um trecho de outro famoso texto de teatro que também 

fala de promessa. Vamos lá? 

 

Auto da Compadecida 

RESUMO (resumo) – O texto trata das aventuras de dois amigos, Chicó e 

João Grilo. Eles vivem de pequenos trabalhos que conseguem aqui e ali e 

de pequenos, e quase inocentes, golpes que aplicam nas pessoas, em 

situações sempre muito engraçadas. São histórias, ―causos‖ que Ariano 

Suassuna retirou de folhetos de autores anônimos e que foram preservados 

pela tradição da literatura de cordel nordestina. Numa dessas 

estripulias, João Grilo acaba morto em confronto com cangaceiros que 

invadiram a cidade. Ele vai para o ―purgatório‖. Após julgamento (Juízo 

Final), acaba recebendo de Nossa Senhora, a Compadecida do título, a 



graça de voltar à vida. CHICÓ (gritando desesperado) – Ai, meus Deus! Meu 

Deus, meu Deus! Burro, burro! JOÃO GRILO – E por que essa gritaria, homem 

de Deus? CHICÓ – Eu pensei que você tinha morrido, João! JOÃO GRILO – E o 

que é que tem isso, homem? CHICÓ – Tem que eu, pensando que não tinha 

mais jeito, fiz uma promessa a Nossa Senhora para dar todo o dinheiro a 

ela, se você escapasse! [...] JOÃO GRILO – Mas Chicó, como é que se faz 

uma promessa dessas? CHICÓ – E eu sabia lá que você ia escapar, desgraça? 

Oh homem duro de morrer, meu Deus! JOÃO GRILO – Ah promessa desgraçada, 

ah promessa sem jeito, Chicó! CHICÓ – Agora é tarde para me dizer isso. 

JOÃO GRILO – Não terá sido a metade que você prometeu? CHICÓ – Não, João, 

foi tudo. JOÃO GRILO – Ah promessa desgraçada, ah promessa sem jeito, 

Chicó! CHICÓ – É, só reclama de mim! E você, por que achou de escapar? 

JOÃO GRILO – Acho que foi de tanta vontade que eu estava de enriquecer. 

Não terá sido engano seu, Chicó? CHICÓ – Não, João, tenho certeza 

absoluta: entrei na igreja, me ajoelhei e prometi. JOÃO GRILO – Tudo? 

CHICÓ – Tudo. JOÃO GRILO – Ah promessa desgraçada, ah promessa sem jeito, 

Chicó. CHICÓ – Mas já foi feita e o jeito é pagar. JOÃO GRILO – Pagar? 

CHICÓ – Sim. JOÃO GRILO – Tudo? CHICÓ – Tudo. JOÃO GRILO – Ah promessa 

desgraçada, ah promessa sem jeito, Chicó! 

Continua... 

 

O trecho escolhido para sua leitura é do final desse belo texto de 

teatro. A cena ocorre depois que João Grilo ―resssuscita‖ na frente de 

seu amigo Chicó. 
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AUTO DA COMPADECIDA, de Ariano Suassuna, é uma peça clássica do teatro 

brasileiro. Escrita em 1955 e encenada pela primeira vez em 1957, teve 

outras inúmeras e bem-sucedidas encenações, virou minissérie de televisão 

e ganhou uma bela versão para o cinema. 

 

CHICÓ – Está certo, homem, estou tão desgostoso quanto você! Diabo de uma 

reclamação em cima da gente de minuto em minuto! É melhor deixar de 

conversa: vamos pagar o que se deve! JOÃO GRILO – Vamos, não; vá você! Eu 

não prometi nada e metade do dinheiro é meu! CHICÓ – É, mas acontece que 

quando eu prometi ele era todo meu, porque eu me considerava seu 

herdeiro. JOÃO GRILO – Eu não tenho nada com isso, não prometi nada. 

CHICÓ – Então fique com sua parte e assuma a responsabilidade. Eu vou 

entregar a minha. JOÃO GRILO – Chicó! CHICÓ – Que é? JOÃO GRILO – Espere 

por mim que eu também vou. CHICÓ – Vai? JOÃO GRILO – Vou. CHICÓ – Pois eu 

já estava convencido de que você estava certo. JOÃO GRILO – É, mas faltou 

quem me convencesse. [...] CHICÓ – Quer dizer que entrega? JOÃO GRILO – 

Entrego. Palavra é palavra e depois estive pensando: quem sabe se a 

gente, depois de ficar rico, não ia terminar como o padeiro? Assim é 

melhor cumprir a promessa: com desgraça a gente já está acostumado e 

assim pelo menos não se fica com aquela cara. CHICÓ – É mesmo. JOÃO GRILO 

– Pois vamos. Mas de outra vez, veja o que promete, infeliz, porque essa, 

ah. Promessa desgraçada, ah promessa sem jeito! (Saem. Entra o Palhaço) 

PALHAÇO – A história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada 

melhor do que o verso com que acaba um dos romances populares em que ela 

se baseou: ―Meu verso acabou-se agora, Minha história verdadeira. Toda 

vez que eu canto ele, Vêm dez mil-réis pra a algibeira. Hoje estou dando 



por cinco, Talvez não ache quem queira.‖ E se não há quem queira pagar, 

peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente: 

seu aplauso. 

oglobo.globo.com 

 

Pano. Recife, 24 de setembro de 1955. 

SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. Rio de Janeiro: Agir, 2001. 

 

O autor 
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Bonita essa cena final, não é? Engraçada e bonita. E boa para se 

representar! Não é uma boa ideia, ensaiar com os colegas e representar 

para a sua turma? Procure assistir ao filme indicado na página seguinte e 

observe a variante regional nordestina falada pelos personagens. Combine 

isso com o seu/sua Professor/a. Antes, vamos estudar um pouco o texto. 1. 

Chicó não começa a cena, gritando daquele jeito, só porque pensava que 

João tivesse morrido. Qual foi, então, o motivo da sua gritaria? 

_________________________________________________________________________

__________________ 2. Transcreva da 3.ª fala de Chicó o trecho que revela 

que ele fez a promessa em estado de desespero. 

_________________________________________________________________________

__________________ 3. O fato de ter feito aquela promessa revela que 

sentimento de Chicó em relação a João? 

_________________________________________________________________________

__________________ 4. Em vários momentos da cena, João repete a mesma 

fala: ―Ah promessa desgraçada, ah promessa sem jeito, Chicó!‖. Que efeito 

de sentido tem essa repetição? 

_________________________________________________________________________

__________________ 5. Que fala de João revela que, de início, ele estava 

decidido a não usar a sua parte do dinheiro para pagar uma promessa que, 

no seu entender, era só de Chicó? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 6. Com que argumento Chicó tenta convencê-lo de que a 

promessa envolvia todo o dinheiro? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 7. Ao ouvir Chicó dizer ―Então fique com sua parte e 

assuma a responsabilidade. Eu vou entregar a minha.‖, João resolve voltar 

atrás e acompanhá-lo no pagamento da promessa. Que sentimento pode tê-lo 

feito pensar melhor? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 8. Que fala do texto revela que a peça foi baseada em 

um romance popular, talvez da literatura de cordel? 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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9. A quem o Palhaço dirige sua fala final e que pedido faz? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

Saiba mais! 

Nesse seu ―Auto da Compadecida", Ariano Suassuna recria, para o teatro, 

episódios registrados na tradição popular do cordel, unindo, com 

perfeição, a tradição da oralidade popular e a elaboração literária. 

Alguns episódios baseiam-se em textos anônimos da tradição popular 

nordestina. O AUTO, do título, ao mesmo tempo que significa ato público, 

solenidade, refere-se também ao teatro de gênero dramático da Idade 

Média. 

 

O texto de Ariano Suassuna foi adaptado para a linguagem da TV, depois 

transposta para o cinema, e resultou em filme de grande sucesso, a que o 

diretor Guel Arraes deu o título de ―O Auto da Compadecida‖. 

 

Os amigos Chicó e João Grilo 

 

SINOPSE: No sertão da Paraíba, João Grilo e Chicó andam pelas ruas 

anunciando A Paixão de Cristo, "o filme mais arretado do mundo". A sessão 

é um sucesso, eles conseguem alguns trocados, mas a luta pela 

sobrevivência continua. Os dois amigos se empregam na padaria do avarento 

Padeiro e sua mulher, Dora, muito namoradeira. Os patrões os exploram e 

lhes concedem tratamento inferior aos animais da casa. Os dois veem uma 

chance de ganhar alguns trocados quando a cadelinha de estimação da 

mulher morre e os dois organizam um enterro de luxo, com missa rezada em 

latim e tudo – o que cria um conflito entre o padre e o bispo, assim como 

com o coronel Antonio Moraes. A chegada da bela Rosinha, filha do 

coronel, desperta a paixão de Chicó, e ciúmes do cabo Setenta. Os planos 

da dupla, que envolvem o casamento entre Chicó e Rosinha e a posse de uma 

porca de barro recheada de dinheiro, são interrompidos pela chegada do 

cangaceiro Severino e a morte de João Grilo. Todos os mortos reencontram-

se no Juízo Final, onde serão julgados no Tribunal das Almas pelo Juiz, 

um Jesus negro, e pelo diabo. O destino de cada um deles será decidido 

pela aparição de Nossa Senhora, a Compadecida, e traz um final 

surpreendente, principalmente para João Grilo. (Adaptado de 

www.kinodigital.ufba.br) 

 

1. Muito usada na linguagem popular dos nordestinos, que significado tem 

a palavra ―arretado‖ no trecho ―o filme mais arretado do mundo‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2. De acordo com a sinopse, explique a palavra 

Compadecida, que aparece no título do Auto. 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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À esquerda, você vê o símbolo do teatro, apresentado tantas vezes neste 

caderno. São máscaras que representam a tragédia e a comédia presentes 

nas narrativas teatrais, desde a Grécia antiga. No teatro, a comédia é o 

que é engraçado, o que faz rir; é o uso do engraçado, do humor, nas 

situações do personagem. A tragédia, por sua vez, é uma forma de drama, 

envolvendo conflitos do personagem e tratados com a seriedade que o tema 

pede. 1. Observe, no símbolo do teatro, as figuras das máscaras. O que 

revela, em cada uma delas, aquilo que representam? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

cultura.sp.gov.br 
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1. Que finalidade tem o cartaz ao lado? ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 2. Durante 

que período vigoraram os preços anunciados no cartaz? 

______________________________ ______________________________ 3. O que 

representa a figura que aparece desenhada no cartaz? 

______________________________ ______________________________ 

divulgart.art.br 

 

Dia 20 de março Dia Nacional e Mundial do Teatro para a Infância e a 

Juventude. 

 

webdahora.com 
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A campanha ―Teatro para todos‖ acontece todos os anos. Os ingressos podem 

ser comprados pela internet ou nos locais de venda divulgados 

previamente. 

 

Você vai ler, agora, a história de um rei muito vaidoso, adaptada de um 

famoso conto de Andersen, da antiga tradição dos contos de fadas. A roupa 

nova do imperador Havia, há muito tempo, um imperador muito vaidoso, que 

amava tanto os trajes elegantes, que gastava todo o seu dinheiro para 

mostrar-se sempre bem vestido. Não se preocupava com mais nada; sua única 

preocupação era exibir-se em trajes novos. Na cidade onde ficava o seu 

palácio, a vida era muito movimentada, sendo visitada por muitos 

estrangeiros. Um dia, chegaram dois homens que se diziam tecelões e 

fizeram espalhar a notícia de que sabiam tecer o mais estupendo tecido 

que se podia imaginar. As cores e o desenho eram de beleza excepcional, 

mas os trajes feitos com ele tinham a propriedade mágica de ser 

invisíveis a toda pessoa indigna do cargo que exercia, ou que fosse 

ilimitadamente imbecil. O imperador, tão logo soube da novidade, 

entusiasmou-se. ―Deve ser um traje maravilhoso. Além de lindos, vestindo-

os poderei descobrir quais são os que, no reino, desempenham mal sua 

função e distinguir os inteligentes dos imbecis! Sim, tecei imediatamente 

para mim este tecido!‖. E mandou entregar aos forasteiros grande 



quantidade de dinheiro, como adiantamento. Os falsos tecelões montaram 

dois teares e fingiam trabalhar neles, sem fio algum a tecer. A seda mais 

fina e o ouro mais puro, que pediram para o trabalho, ficaram guardados 

num saco, enquanto fingiam trabalhar até altas horas da noite nos teares 

vazios. Todos na cidade souberam da virtude milagrosa do tal tecido e 

nela acreditaram, e cada um ardia de curiosidade de ver a incapacidade ou 

a tolice do vizinho. Curioso também, mas temendo a virtude do tecido, o 

imperador enviou o primeiro-ministro, seu mais velho, competente e 

confiável funcionário, para inspecionar o trabalho dos tecelões. ―Ele 

saberá, melhor que qualquer outro, julgar o aspecto do tecido.‖, pensava. 

O primeiro-ministro foi e, claro, nada viu. Temendo ser considerado um 

imbecil e incapaz para o alto cargo que exercia, ele nada disse; só 

arregalava os olhos e ouvia com atenção as palavras de maravilhas com que 

descreviam as qualidades do tecido que estavam tecendo e que o primeiro 

ministro fingia ver. ―Sim, repetirei tudo para o imperador e direi que o 

tal tecido é um deleite para os olhos.‖, decidiu o velho, bom e 

competente primeiro-ministro. Certos da satisfação do imperador, os 

impostores só faziam pedir mais e mais dinheiro para a continuidade do 

trabalho. E continuaram a tecer até altas horas no tear vazio. A todo 

momento, o imperador mandava outros funcionários a ver como andava o 

trabalho e conferir as qualidades do tecido. A situação se repetia. Todos 

temiam se passar por imbecis e incompetentes e deitavam elogios sobre o 

tecido que ―viram‖. Na cidade só se falava no magnífico tecido. Tanto que 

o imperador decidiu ver a magnificência com seus próprios olhos... E 

agora? O que vai acontecer? Imagine! 

Continua... 
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Acompanhado de uma comitiva de pessoas, todas gozando de alta 

consideração no reino, foi o imperador ao local de trabalho da esperta 

dupla de vigaristas, Claro, nada pôde ver. Assim também como todas as 

pessoas da importante comitiva. ―Que beleza! Que perfeição!‖, exclamava o 

imperador. ―Que beleza! Que perfeição!‖, repetiam os da comitiva.Todos, 

inclusive o imperador, acreditavam no que todos viam e diziam. E todos só 

faziam fingir ver e repetir o que todos diziam. Tanto disseram ao 

imperador, que ele se convenceu a vestir-se com o novo traje para 

comparecer à procissão que estava para acontecer no reino, em poucos 

dias. Tão satisfeito mostrou-se o imperador, que condecorou os impostores 

com o título de nobres tecelões imperiais, e ainda deu-lhes mais ouro 

como recompensa. Os impostores pediram ainda mais dinheiro para terminar 

logo o trabalho e, na véspera da procissão, fingiram trabalhar por toda a 

noite, até com velas acesas. Então, anunciaram que o traje estava pronto. 

O imperador, acompanhado de seus mais altos cortesãos, foi a eles para 

ver o traje, para vestir o traje para a procissão. ―Queira Vossa 

Majestade ter a bondade de despir-se, para nós mesmos lhe vestirmos com 

seu novo traje, diante deste grande espelho.‖, disseram os vigaristas. O 

imperador assim o fez e deixou-se vestir diante do espelho, observando 

todos os gestos teatrais que os impostores executavam, ao ―vesti-lo‖. 

Devidamente ―vestido‖, o imperador mirava-se e remiravase no espelho. 



―Oh, que traje bem talhado! Como lhe cai bem! Que modelo! Que cores! Que 

tecido! Que leveza!, o imperador ouvia todos dizendo atrás de si. ―Sim, 

estou pronto! Vamos.‖, disse finalmente ao mestre de cerimônias da 

procissão, e ainda voltou a mirar-se mais uma vez no grande espelho, modo 

que ele achou de disfarçar que nada via vestido sobre seu corpo. Os 

camareiros fingiram segurar a longa cauda do traje imperial, e assim 

seguiriam, acompanhando o imperador, durante o longo percurso em que ele, 

sob seu magnífico dossel, se exibiria para a multidão que se acotovelava 

nas ruas e nas janelas. Da multidão ouvia os elogios e os aplausos, 

vindos de todos os lados. E seguiu confiante, seguro de si, até que... – 

Mas ele está sem roupa! – exclamou uma criança. – Pelo céu! ouçam a voz 

da inocência! – disse seu pai. E todos puseram-se a sussurrar, um ao 

outro, as palavras da criança. – Mas ele está sem roupa! Foi uma criança 

que disse, ele está nu! – Ele está nu! – exclamou finalmente a multidão. 

E um arrepio percorreu o imperador. Parecia-lhe que as pessoas tinham 

razão, mas refletiu: ―Devo aguentar firme até o fim da procissão‖. 

Endireitou-se altivamente e os camareiros o seguiram, segurando a cauda 

que não existia. 

Alguns contos e fábulas de Andersen. Vol. 2. São Paulo: Paulus, 1996 
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1. Por que se pode afirmar que o tecido produzido pelos dois tecelões não 

possuía qualquer propriedade mágica? 

_________________________________________________________________________

__________________ 2. O que explica o fato de as pessoas fingirem ver o 

tecido e a roupa que não existiam? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3. No final da história, uma criança desmascara 

toda a farsa. Você concorda com a explicação de que só os olhos puros e 

ingênuos da criança conseguiram ver o que ninguém mais conseguiu? 

Justifique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4. Transcreva, do final da história, o trecho 

interrompido pelo sinal de reticências. Que efeito de sentido tem a 

interrupção pelas reticências? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5. Transcreva, do primeiro parágrafo, a expressão 

que indica que a história se deu num passado muito distante. Retire, 

também, as formas verbais que indicam as ações que se davam naquele 

distante passado. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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6. Relembre o que já lhe foi apresentado em cadernos anteriores e no 

livro didático sobre regras básicas de concordâncias verbal e nominal e 

reescreva o trecho a seguir, imaginando ―um homem‖ no lugar de ―dois 

homens‖, ―tecidos‖ no lugar de ―tecido‖, fazendo as alterações 

necessárias. ―Um dia, chegaram dois homens que se diziam tecelões e 

fizeram espalhar a notícia de que sabiam tecer o mais estupendo tecido 

que se podia imaginar.‖ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Você sabia que esse conto de Andersen foi adaptado para o teatro, tendo 

sido encenado com grande sucesso? Veja. O alfaiate do Rei Texto inédito 

de Maria Clara Machado, adaptação do conto de Hans Christian Andersen, "A 

roupa nova do imperador". Estreou no teatro Tablado em 2004, com direção 

de Cacá Mourthé. A peça ficou em cartaz por mais de um ano, com sucesso 

de público e crítica. (joaodefreitas.com) A SEGUIR VOCÊ VAI LER O ÚLTIMO 

TRECHO DESSA ADAPTAÇÃO E OBSERVAR COMO SE FAZ A TRANSPOSIÇÃO DA LINGUAGEM 

DO CONTO PARA A LINGUAGEM TEATRAL. 
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Autora: Maria Clara Machado Um ato e oito cenas 8.ª CENA Cidade. Toca 

música solene: pompas e circunstâncias. O povo espera ansioso. Entra o 

Bobo. O Rei e a Rainha desfilam em sua biga, de guarda-chuva. Ministro e 

o Funcionário andam atrás. O povo, esfuziante, aplaude a nova roupa do 

Rei. (Comentários.) MENINA (ao passar o Rei) – O rei está nu! Mamãe! 

Olha! Olha, mamãe! O PAI E A MÃE – É mesmo! Ele está nu! A menina tem 

razão! MULHER 2 – Deus fala pela boca das crianças. O Rei está nu! Olhem! 

Olhem! O Rei está nu! Olhem! Olhem! O Rei está nu! Olhem! Olhem! (Todos 

do cortejo se entreolham sem graça.) REI – Meu Deus! Que vergonha! Que 

vergonha! Eu estou nu, nu! RAINHA – Nu. REI – É verdade. A criança disse 

certo. RAINHA – Disse certo. (O Rei olha para todos, ergue a cabeça, 

endireita o corpo, respira fundo e, cheio de pose, recomeça a andar, 

dizendo:) REI – Vou ter de fingir até o fim. Manter a dignidade diante do 

meu povo. Não vou dar o braço a torcer. TODO O CORTEJO – Temos que fingir 

até o fim. Manteremos a dignidade. Não vamos dar o braço a torcer. (A 

procissão continua dizendo isto e andando enquanto o povo ri e aponta o 

cortejo. O povo canta e dança.) 
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O alfaiate do Rei 

 

POVO – O Rei está nu, O Rei está nu, Nuzinho! Nuzinho! A verdade sempre 

aparece, As coisas são como são, A autora A criança tem razão. As coisas 



são o que vemos, A criança tem razão. Incompetentes em sua função, O rei, 

a Rainha e cortesãos. A criança tem razão. (Em cima do instrumental e da 

dança o Bobo fala:) BOBO – O Rei caiu no golpe dos espertos tecelões, Que 

agora estão longe gastando os seus milhões. Devem ter ido por esse mundo 

afora Enganar outros tolos, sem demora. Pois na vida há muita gente como 

a dessa cidade Que mais importância dá à futilidade. O rei teve a lição 

merecida, Foi humilhado e não teve outra saída: Aprender realmente a 

governar E para o seu povo olhar. Aqui me despeço, humilde e sagaz, Pois 

sei que o teatro de tudo é capaz. Um trapaceiro pode vencer, Um rei pode 

aprender, O Bobo pode sorrir E a plateia se divertir. (Voltam o canto e a 

dança.) 

 

1. Além da linguagem própria do texto de teatro, diferente da linguagem 

do conto, que outras diferenças você percebe na cena final do texto 

adaptado por Maria Clara Machado, comparado ao que você leu na cena 

final, narrada no conto de Andersen? 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

PRODUÇÃO DE TEXTO Imagine que você precisa adaptar o conto de Andersen, 

para encenar em sua escola. Como você faria essa adaptação, na cena em 

que o imperador vai, acompanhado de sua comitiva, ver, com os próprios 

olhos, a roupa que encomendara aos impostores tecelões (8.º parágrafo) ? 

Imagine os diálogos que podem ter acontecido naquela situação e os 

escreva, em linguagem adequada. Você deve usar a estrutura e a linguagem 

características do texto de teatro – sem esquecer as indicações cênicas! 

Ah, e o título que você daria à sua adaptação. Volte ao quadro dos 

elementos característicos do texto teatral escrito, apresentados neste 

caderno, além de reler os textos de teatro aqui estudados. Para ler 

outros textos, busque, na Sala de Leitura, livro com esse gênero textual. 

Isso vai ajudá-lo a escrever sua adaptação. Peça também ajuda a seu/sua 

Professor(a). Planeje seu trabalho e use quantos rascunhos forem 

necessários. Pronta a adaptação, copie-a em seu caderno ou digite-a em um 

computador. Após concluir seu trabalho, você pode convidar os colegas de 

turma para ajudá-lo em outra tarefa: a de apresentar a cena, encenar a 

sua adaptação, sempre sob a coordenação de seu/sua Professor(a). Imaginou 

como seria a adaptação? Então, mãos à obra. 

 

Vale a pena! Assista à cena do monólogo ―Ser ou não ser‖, da peça teatral 

Hamlet, de Shakespeare. http://youtu.be/t8mmGg2k9F8 ou em 

http://youtu.be/NzfkYW_UbfA 

 

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de alegrias para todos! 

 

Bravo! Bravíssimo! 
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GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR SARA LUISA OLIVEIRA LOUREIRO ELABORAÇÃO 

CARLA DA ROCHA FARIA INGRID LOUISE GAUDIERO RIBEIRO LEILA CUNHA DE 

OLIVEIRA SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO 

FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

zazzle.com.br 

 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

Querido aluno, bem-vindo ao 9º ano. Este caderno de apoio pedagógico foi 

organizado especialmente para você! O desejo é que a leitura cada vez 

mais competente se torne o seu instrumento de aprendizagem e de prazer 

por todo este ano letivo ... e pela vida afora. Nas próximas páginas, há 

textos de diferentes gêneros. Você vai ser estimulado a refletir sobre 

identidade e a pensar sobre diversas formas de ler e de escrever. Bom 

trabalho! 

http://baudaweb.blogspot.com.br 

 

vilamulher.terra.com.br 

 

Texto 1 O diamante Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. ─ 

O que foi? ─ perguntou a mãe de Maria. Mas Maria nem quis conversa. Foi 

direto para o seu quarto, pegou o seu Snoopy e se atirou na cama, onde 

ficou deitada, emburrada. A mãe de Maria foi ver se Maria estava com 

febre. Não estava. Perguntou se Maria estava sentindo alguma coisa. Não 

estava. Perguntou se estava com fome. Não estava. Perguntou o que era, 

então. ─ Nada ─ disse Maria. A mãe resolveu não insistir. Deixou Maria 

deitada na cama, abraçada com o seu Snoopy, emburrada. Quando o pai de 

Maria chegou em casa do trabalho a mãe de Maria avisou: ─ Melhor nem 

falar com ela... Maria estava com cara de poucos amigos. Pior, estava com 

cara de amigo nenhum. Na mesa do jantar, Maria de repente falou: ─ Eu não 

valo nada. O pai de Maria disse: ─ Em primeiro lugar, não se diz ‗‖eu não 

valo nada‖. É ―eu não valho nada‖. Em segundo lugar, não é verdade. Você 

valhe muito. Quer dizer, vale muito. ─ Não valho. ─ Mas o que é isso? ─ 

disse a mãe de Maria. ─ Você é a nossa filha querida. Todos gostam de 

você. A mamãe, o papai, a vovó, os tios, as tias. Para nós, você é uma 

preciosidade. 

 

adequacao.com.br 

 

http://www.yout ube.com/watch?v =6hzRO0ZeFiE . 

 

Snoopy é um cão da raça beagle, personagem da história em quadrinhos 

―Peanuts‖, criado por Charles Schulz. Acesse o endereço e assista a um 

desenho animado com Snoopy: 
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Mas Maria não se convenceu. Disse que era igual a mil outras pessoas. A 

milhões de outras pessoas. ─ Só na minha aula tem sete Marias! ─ 

Querida... ─ começou a dizer a mãe. Mas o pai interrompeu. ─ Maria, disse 

o pai ─, você sabe por que um diamante vale tanto dinheiro? ─ Porque é 

bonito. ─ Porque é raro. Um pedaço de vidro também é bonito. Mas o vidro 

se encontra em toda parte. Um diamante é difícil de encontrar. Quanto 

mais rara é uma coisa, mais ela vale. Você sabe por que o ouro vale 

tanto? ─ Por quê? ─ Porque tem pouquíssimo ouro no mundo. Se o ouro fosse 

como areia, a gente ia caminhar no ouro, ia rolar no ouro, depois ia 

chegar em casa e lavar o ouro do corpo para não ficar suja. Agora, 

imagina se em todo o mundo só existisse uma pepita de ouro. ─ Ia ser a 

coisa mais valiosa do mundo. ─ Pois é. E em todo o mundo só existe uma 

Maria. ─ Só na minha aula são sete. ─ Mas são outras Marias. ─ São iguais 

a mim. Dois olhos, um nariz... ─ Mas esta pintinha aqui nenhuma delas 

tem. ─ É... ─ Você já se deu conta de que em todo o mundo só existe uma 

você? ─ Mas, pai... ─ Só uma. Você é uma raridade. Podem existir outras 

parecidas. Mas você, você mesmo, só existe uma. Se algum dia aparecer 

outra você na sua frente, você pode dizer: é falsa. ─ Então eu sou a 

coisa mais valiosa do mundo. ─ Olha, você deve estar valendo aí uns três 

trilhões... Naquela noite a mãe de Maria passou perto do quarto dela e 

ouviu Maria falando com o Snoopy. ─ Sabe um diamante? 

VERÍSSIMO, Luis Fernando. O santinho. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

1. Por que Maria chegou triste da escola? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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2. No trecho ―A mãe de Maria foi ver se Maria estava com febre. Não 

estava. Perguntou se Maria estava sentindo alguma coisa. Não estava. 

Perguntou se estava com fome. Não estava.‖, o que a repetição da 

expressão ―Não estava‖ pretende enfatizar? 

_________________________________________________________________________

________________________ 3. Que argumento a mãe usou para tentar 

convencer a filha de que ela era muito querida? 

_________________________________________________________________________

________________________ 4. E o pai, que argumento usou? 

_________________________________________________________________________

________________________ 5. No trecho "Porque tem pouquíssimo ouro no 

mundo. Se o ouro fosse como areia, a gente ia caminhar no ouro, ia rolar 

no ouro, depois ia chegar em casa e lavar o ouro do corpo para não ficar 

suja." , que ideia é estabelecida pela conjunção destacada? Explique. 

Reescreva o trecho, substituindo a conjunção por outra equivalente. 

_________________________________________________________________________



________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 6. No trecho ‗─ Em primeiro lugar, não se diz 

‖eu não valo nada‖. É ―eu não valho nada‖.‘ aparecem aspas. O que elas 

indicam? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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7. Por que a mãe disse ao pai: "Melhor nem falar com ela..."? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8. Que fala da Maria confirma que ela não queria conversar? 

_________________________________________________________________________

________________________ 9. Que argumento foi usado por Maria para 

reforçar sua opinião de que era igual a muitas outras pessoas? 

_________________________________________________________________________

________________________ 10. No começo do texto, que opinião Maria tinha 

sobre ela mesma? Retire do texto a frase que expressa essa opinião. 

_________________________________________________________________________

________________________ 11. Maria é convencida pelo pai e muda de 

opinião. Que frase deixa isso claro? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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12. O trecho ―Então eu sou a coisa mais valiosa do mundo.‖ apresenta uma 

conclusão. Que palavra do trecho marca essa ideia? 

__________________________________________________________________ 13. O 

pai de Maria faz uma comparação implícita entre Maria e um diamante. Essa 

comparação acontece porque, para o pai de Maria, Maria e o diamante têm 

uma característica em comum. Complete o esquema abaixo com essa 

característica. Maria diamante 

 

14. De acordo com a fala final da menina, "Sabe um diamante?, o que se 

pode concluir que ela fará? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 15. 

Compare o título ―O diamante‖ com a fala final da menina ‖Sabe um 

diamante?‖ e explique a diferença causada pelo uso dos termos destacados. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 16. 

Explique por que podemos dizer que esse texto trata do tema identidade. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Este conto é do escritor brasileiro Luis Fernando Veríssimo. O autor é 

famoso por suas crônicas e textos de humor publicados em jornais de 

grande circulação. Também é cartunista, tradutor e músico. Veríssimo é 

filho do também escritor Érico Veríssimo. Vale a pena visitar a Sala de 

Leitura e ler textos dos dois autores (pai e filho). 
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Leia uma biografia do escritor disponível no endereço 

http://baudaweb.blogspot.co m.br . 

 

Converse com seu Professor sobre o conceito de metáfora. Assista a um 

vídeo bem legal sobre o assunto disponível no endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=TkW8ZCB51Tw . 
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Texto 2 Máscara 

Pitty 

 

Quem é você? A opinião das outras pessoas interfere no que você pensa 

sobre si mesmo? Siga refletindo... 1. Qual o verso da letra da canção que 

melhor define o seu tema? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 2. No verso 

―Ninguém merece ser só mais um bonitinho‖, a palavra ―bonitinho‖ está 

sendo usada como substantivo. Observe o artigo ―um‖, que vem antes de 

―bonitinho‖. Qual o efeito de sentido provocado por esse diminutivo? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 3. Qual o efeito 

da repetição da expressão ―não é igual‖ (versos 15, 16, 17, 18 e 19)? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 4. No verso 

―Mesmo que seja estranho, seja você‖, substitua a expressão destacada por 

outra equivalente. 

________________________________________________________ 5. Qual o 

principal pedido que o eu lírico faz ao seu interlocutor? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 6. Qual o 

sentido da palavra máscara no texto? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Acesse a EDUCOPÉDIA 9º Ano – Extras: Sonhos com Degraus e faça a 

atividade 1. É muito interessante! O endereço é: www.educopedia.com.br . 

 

Diga, quem você é me diga Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a 

sua vida Tira, a máscara que cobre o seu rosto Se mostre e eu descubro se 

eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um 

bonitinho Nem transparecer, consciente, inconsequente Sem se preocupar em 

ser adulto ou criança O importante é ser você Mesmo que seja estranho, 

seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja 

estranho, seja você Mesmo que seja... [...] O meu cabelo não é igual A 

sua roupa não é igual Ao meu tamanho, não é igual Ao seu caráter, não é 

igual Não é igual, não é igual, não é igual I had enough of it But I 

don't care I had enough of it But I don't care Diga quem você é, me diga 



Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida E o importante é 

ser você Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja bizarro, 

bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho, seja você [...] 

http://letras.terra.com.br/pitty/80314/ 
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Ouça a música, acessando o endereço: http://www.kboing.com.br /pitty/1-

300656/. 

 

7. O texto é formal ou informal? Indique elementos da canção que 

justifiquem a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ Texto 3 

 

http://www.devir.com.br/index_news.php?id_texto=3163 

 

Texto 4 

 

QUINO. Toda Mafalda. Martins Fontes: São Paulo, 2000. 

 

1. Relacione a fala da menina, no último quadrinho, com a atitude do 

cachorro. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2. Relacione o texto 4 com a letra da canção de 

Pitt com base no assunto em estudo. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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1. Compare o significado da palavra ―máscara‖, no texto 2, com o 

significado da mesma palavra usada no texto 3. Explique a diferença. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Denotação X Conotação Você reparou no uso da palavra ―máscara‖ nos textos 

2 e 3? No texto 2 ela não é usada no seu sentido objetivo, concreto, 

literal. Fique atento! ―Quando as palavras são utilizadas com seu sentido 

comum (o que aparece no dicionário) dizemos que foram empregadas 

denotativamente. Quando são utilizadas com um sentido diferente daquele 

que lhe é comum, dizemos que foram empregadas conotativamente.‖ 

http://www.brasilescola.com/literatura/denotacao-conotacao.htm 

 

ARRUMANDO AS IDEIAS... 

 



Você agora vai ler dois textos sobre meninos. Fique atento e compare-

os... 

 

Texto 5 O menino que carregava água na peneira Tenho um livro sobre águas 

e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe 

disse que carregar água na peneira Era o mesmo que roubar vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que 

catar espinhos na água O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era 

ligado em 

hermes.ucs.br 
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despropósitos. 

 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o 

menino Gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são 

maiores e até infinitos. Com o tempo aquele menino que era cismado e 

esquisito Porque gostava de carregar água na peneira Com o tempo 

descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. 

 

Observe o que o texto afirma: escrever = carregar água na peneira. 
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O menino dessa história é muito especial... E o modo de contar a história 

também! No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou 

mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que 

podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da 

frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino 

fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor! A mãe reparava o menino com 

ternura. A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta. Você vai carregar 

água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas 

 

MULTIRIO 

 

Observe que o texto brinca com a função do ponto final na nossa língua. 1 

- O que significa carregar água na peneira? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 2 - Repare que a ação de 

―carregar água na peneira‖ é comparada a uma série de outras ações... O 

que essas ações têm em comum? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 3 - O que significa fazer 

―peraltagens‖ com as palavras? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 4 - Para a mãe, o que é 

ser poeta? _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

peraltagens 

 

E algumas pessoas vão te amar por seus 

 

despropósitos 

 

BARROS, Manoel de. Exercícios de ser Criança. Rio de Janeiro: Salamandra, 

1999. 
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Texto 6 Menino de 13 anos revoluciona captação de energia solar 

Aidan Dwyer, 13, criou uma maneira de aproveitar melhor a energia do sol, 

organizando painéis solares. A invenção obteve um aumento na eficiência 

entre 20% e 50%. 
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O americano Aidan Dwyer, 13, criou uma maneira de aproveitar melhor a 

energia do sol, organizando painéis solares. O resultado de sua invenção 

aumentou de 20% a 50% a eficiência do sistema. O invento se assemelha a 

uma planta em sua forma e função. A ideia de Dwyer, apresentada em uma 

feira de ciência na escola, lhe rendeu o prêmio ―Jovem Naturalista 2011‖, 

concedido pelo Museu Americano de História Natural, e foi inspirada no 

mecanismo que as árvores possuem de absorver a luz solar. Hoje em dia, os 

painéis solares são dispostos horizontalmente, ao contrário do sistema 

―criado‖ pela natureza e, ao perceber isto, o menino resolveu gerar um 

dispositivo vertical, com pequenos painéis solares, de maneira que 

ficassem organizados como as folhas nos galhos. Em uma entrevista ao 

portal de notícias norte-americano Huffington Post, Dwyer contou que, 

durante suas caminhadas às montanhas de Catskills, nos EUA, ele percebeu 

que as folhas e os galhos das árvores obedeciam a uma sequência e ele 

queria saber o porquê. "Eu sabia que aqueles galhos e folhas coletavam a 

luz do sol para a fotossíntese [...]‖, disse o estudante. Testes 

realizados mostram que a ―árvore solar‖ é mais eficiente, inclusive em 

épocas de menor incidência solar. Outra vantagem é que, em épocas de 

nevasca, o sistema não fica ―enterrado‖ pela neve e nem é prejudicado 

pela chuva, além do que ele ocupa menos espaço, sendo perfeito para 

ambientes urbanos onde o espaço e a luz solar direta podem ser difíceis 

de encontrar. O estudante ganhou uma patente provisória do governo dos 

Estados Unidos, além do interesse de diversas entidades aparentemente 

―ansiosas‖ em comercializar sua inovação. Apesar da grande divulgação dos 

méritos do menino de 13 anos, a invenção de Dwyer está sendo muito 

criticada pela comunidade científica, com relação aos métodos e técnicas 

usadas. 

[adaptado de http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/3206/ 

 

1. Por que o título diz que o menino revolucionou a captação de energia 

solar? 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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2. Como o menino se inspirou para criar o novo sistema? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

3. As aspas são utilizadas no texto com funções diferentes. Explique. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4. Compare os textos 4 e 5 com relação ao tema, à 

linguagem e à finalidade. TEXTO 5 Tema TEXTO 6 

 

Linguagem 

 

Finalidade 
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ARRUMANDO AS IDEIAS... 

 

Podemos utilizar a nossa língua portuguesa para informar, objetivamente, 

de forma utilitária, ou trabalhar o modo de dizer de forma artística, 

para causar no leitor uma emoção, um efeito estético. Quando a palavra é 

utilizada de forma predominantemente artística, subjetiva e figurada, 

temos o texto literário. Essas formas de utilização da linguagem marcam a 

diferença entre o texto literário e o não literário. 

 

Agora, reflita! Comparando os textos 5 e 6, qual deles é literário? Como 

você pode perceber isso? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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Texto 7 

 

Mafalda 

 

QUINO. Toda Mafalda. Martins Fontes: São Paulo, 2000. 

 



1. A quem se refere o pronome ―ela‖, no segundo quadrinho? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2. O pai da Mafalda, após ler o que ela escreveu, 

fica satisfeito? Como você chegou a essa conclusão? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Texto 8 A incapacidade de ser verdadeiro Paulo tinha fama de mentiroso. 

Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-

daindependência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de 

castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da 

escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele 

provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem 

sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando 

o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pala 

chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-

lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. 

Epaminondas abanou a cabeça: ─ Não há nada a fazer, Dona Coló. Este 

menino é mesmo um caso de poesia. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o Rei. Rio de Janeiro: 

Record, 1999. 
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1. Por que Paulo tinha fama de mentiroso? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2. No trecho ―mas na semana seguinte ele veio 

contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de 

buraquinhos, feito queijo‖, substitua a palavra destacada por outra, sem 

mudar o sentido do texto. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3. A mãe muda de atitude à medida que o filho muda 

as histórias que conta. Explique essa mudança, completando o quadro: 

História 1.ª história 2.ª história 3.ª história ―Um dia chegou em casa 

dizendo... fotonovelas‖. ―...ele veio contando que caíra... queijo‖. 

―...todas as borboletas... sétimo céu‖. 
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Atitude da mãe 

 

4. A que conclusão o médico chega com relação ao menino? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 5. O que significa no texto ser ―um caso de 

poesia‖? 



_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 6. Os textos 5 e 8 têm em comum a linguagem e, de 

certa forma, o tema. Comente essa afirmação. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 7. Compare, nos textos 5 e 8, a visão das mães 

sobre o que seja um poeta. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Texto 9 

 

Texto 10 

 

Os três textos desta página podem ser relacionados à frase ―Você é o que 

você come‖. 1. Que diferentes finalidades têm os textos 9 e 10? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 2. Como os textos 9 e 10 se 

relacionam à frase ―Você é o que você come‖? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

VEJA Edição n. 17 - 30/04/2008 

 

midiaemfoco.com.br 
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Você sabia? ARCIBOLDO (15261593) foi um pintor italiano. Relacione a obra 

do artista aos textos que você leu. Acesse o site e conheça mais sobre o 

artista: 

http://www.educacional.com.br/pro jetos/arcimboldo/giuseppe.asp . 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Agora, é com você! Seu desafio é escrever um texto brincando com palavras 

e imagens. Escolha uma das possibilidades abaixo e solte a imaginação! 

Como você seria se fosse...? - uma música? - uma paisagem? - um remédio? 

Lembre-se de utilizar a linguagem verbal e a não verbal. 
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zazzle.com.br 

 

O próximo texto nos permite conhecer um pouco sobre um homem que fez a 

diferença na história de seu povo: Nelson Mandela. Texto 11 Líder negro e 

estadista da África do Sul Nelson Rolihlahla Mandela foi um líder rebelde 

e, posteriormente, presidente da África do Sul, de 1994 a 1999. Principal 

representante do movimento anti-apartheid, considerado pelo povo um 

guerreiro em luta pela liberdade, era tido pelo governo sul-africano como 

um terrorista e passou quase três décadas na cadeia. De etnia Xhosa, 

Mandela nasceu no pequeno vilarejo de Qunu, distrito de Umtata, na região 

do Transkei. Aos sete anos, Mandela tornou-se o primeiro membro da 

família a frequentar a escola, onde lhe foi dado o nome inglês "Nelson". 

Seu pai morreu logo depois, e Nelson seguiu para uma escola próxima ao 

palácio do Regente. Seguindo as tradições Xhosa, ele foi iniciado na 

sociedade aos 16 anos, seguindo para o Instituto Clarkebury, onde estudou 

cultura ocidental. Em 1934, Mandela mudou-se para Fort Beaufort, cidade 

com escolas que recebiam a maior parte da realeza Thembu, e ali tomou 

interesse pelo boxe e pelas corridas. Após se matricular, ele começou o 

curso para se tornar bacharel em direito na Universidade de Fort Hare, 

onde conheceu Oliver Tambo com quem iniciou uma longa amizade. Ao final 

do primeiro ano, Mandela se envolveu com o movimento estudantil, num 

boicote contra as políticas universitárias, sendo expulso da 

universidade. Dali foi para Johanesburgo, onde terminou sua graduação na 

Universidade da África do Sul (UNISA) por correspondência. Continuou seus 

estudos de direito na Universidade de Witwatersrand. Como jovem estudante 

de direito, Mandela se envolveu na oposição ao regime do apartheid, que 

negava aos negros (maioria da população), mestiços e indianos (uma 

expressiva colônia de imigrantes) direitos políticos, sociais e 

econômicos. Uniu-se ao Congresso Nacional Africano em 1942, e dois anos 

depois fundou com Walter Sisulu e Oliver Tambo, entre outros, a Liga 

Jovem do CNA. Depois de a eleição de 1948 dar a vitória aos afrikaners 

(Partido Nacional), que apoiavam a política de segregação racial, Mandela 

tornou-se mais ativo no CNA, tomando parte do Congresso do Povo (1955) 

que divulgou a Carta da Liberdade – documento contendo um programa 

fundamental para a causa anti-apartheid. Comprometido de início apenas 

com atos não violentos, Mandela e seus colegas aceitaram recorrer às 

armas após o massacre de Sharpeville, em março de 1960, quando a polícia 

sul-africana atirou em manifestantes negros, matando 69 pessoas e ferindo 

180. Em 1961, ele se tornou comandante do braço armado do CNA, o chamado 

Umkhonto we Sizwe ("Lança da Nação", ou MK), fundado por ele e outros. 

Mandela coordenou uma campanha de sabotagem contra alvos militares e do 

governo e viajou para a Argélia para treinamento paramilitar. 

 

Continua 
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Em agosto de 1962, Nelson Mandela foi preso, após informes da CIA à 

polícia sul-africana, sendo sentenciado a cinco anos de prisão por viajar 



ilegalmente ao exterior e incentivar greves. Em 1964, foi condenado à 

prisão perpétua por sabotagem (o que Mandela admitiu) e por conspirar 

para ajudar outros países a invadir a África do Sul (o que Mandela nega). 

No decorrer dos 27 anos em que ficou preso, Mandela se tornou de tal modo 

associado à oposição ao apartheid que o clamor "Libertem Nelson Mandela" 

se tornou o lema das campanhas anti-apartheid em vários países. Durante 

os anos 1970, ele recusou uma revisão da pena e, em 1985, não aceitou a 

liberdade condicional em troca de não incentivar a luta armada. Mandela 

continuou na prisão até fevereiro de 1990, quando a campanha do CNA e a 

pressão internacional conseguiram que ele fosse libertado em 11 de 

fevereiro, aos 72 anos, por ordem do presidente Frederik Willem de Klerk. 

Nelson Mandela e Frederik de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da paz em 

1993. Como presidente do CNA (de julho de 1991 a dezembro de 1997) e 

primeiro presidente negro da África do Sul (de maio de 1994 a junho de 

1999), Mandela comandou a transição do regime de minoria no comando, o 

apartheid, ganhando respeito internacional por sua luta em prol da 

reconciliação interna e externa. Ele se casou três vezes. A primeira 

esposa de Mandela foi Evelyn Ntoko Mase, da qual se divorciou em 1957, 

após 13 anos de casamento. Depois casou-se com Winie Madikizela, e com 

ela ficou 38 anos, divorciando-se em 1996, com as divergências políticas 

entre o casal vindo a público. No seu 80º aniversário, Mandela casou-se 

com Graça Machel, viúva de Samora Machel, antigo presidente moçambicano. 

Após o fim do mandato de presidente, em 1999, Mandela voltou-se para a 

causa de diversas organizações sociais e de direitos humanos. Ele recebeu 

muitas distinções no exterior, incluindo a Ordem de St. John, da rainha 

Elizabeth II; a medalha presidencial da Liberdade, de George W. Bush; o 

Bharat Ratna (a distinção mais alta da Índia); e a Ordem do Canadá. Em 

2003, Mandela fez alguns pronunciamentos atacando a política externa do 

presidente norte-americano Bush. Ao mesmo tempo, ele anunciou seu apoio à 

campanha de arrecadação de fundos contra a AIDS chamada "46664" – seu 

número na época em que esteve na prisão. Em junho de 2004, aos 85 anos, 

Mandela anunciou que se retiraria da vida pública. Fez uma exceção, no 

entanto, por seu compromisso de lutar contra a AIDS. A comemoração de seu 

aniversário de 90 anos foi um ato público com shows, que ocorreu em 

Londres, em julho de 2008, e contou com a presença de artistas e 

celebridades engajadas nessa luta. 

Adaptado de http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u722.jhtm 
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O texto que você acabou de ler é uma das várias biografias de Nelson 

Mandela. As principais características desse gênero textual são: • 

Fidelidade às informações sobre a vida do biografado. • Presença de dados 

e fatos relevantes. • Fatos apresentados em uma ordem, em uma sequência 

temporal. Volte ao texto, observando a presença dessas características e 

responda às questões: 1. No primeiro parágrafo do texto aparecem opiniões 

opostas sobre Mandela. Que opiniões são essas? 

_________________________________________________________________________

________________________ 2. No trecho ―Dali foi para Johanesburgo, onde 

terminou sua graduação na Universidade da África do Sul (UNISA) por 

correspondência.‖ (4º. parágrafo), a que a palavra destacada se refere? 

_________________________________________________________________________



________________________ 3. Quais os motivos que levaram Mandela à prisão 

em 1962? 

_________________________________________________________________________

________________________ 4. O que contribuiu para que Mandela fosse 

libertado em 1990? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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5. Como presidente do CNA e primeiro presidente negro da África do Sul, 

qual, pode-se dizer, foi uma das grandes atuações de Mandela? Que 

consequência essa atuação teve para ele, no plano internacional? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 6. Após o fim do mandato de presidente, a que se 

dedicou Nelson Mandela? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Sugerimos que você vá à Sala de Leitura e procure por biografias. Existem 

várias no acervo! Escolha uma pessoa importante e descubra mais sobre 

ela! Depois, combine com seu Professor e leia para a turma os fatos mais 

importantes da vida da pessoa que você escolheu. Você também pode acessar 

o site http://www.e-biografias.net/ . Lá existem várias biografias 

interessantes. Que tal elaborar um mural na sala com o resultado das 

pesquisas da turma? 
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Vários textos deste Caderno são de base narrativa, ou seja, contam uma 

história. Uma das características básicas do texto narrativo é a 

progressão temporal entre os acontecimentos relatados. Para isso é 

importante a utilização de palavras e/ou expressões que marcam a passagem 

do tempo. Os verbos também são fundamentais. A narrativa utiliza verbos 

preferencialmente no tempo passado. Existem pessoas que registram a sua 

história de vida em textos. Vale a pena você conhecer também um gênero 

discursivo de base narrativa muito interessante: a AUTOBIOGRAFIA. A 

palavra AUTOBIOGRAFIA se origina de BIOGRAFIA – termo derivado de ―bio‖ 

que significa vida, e ―grafia‖ que significa escrever ou descrever. A 

BIOGRAFIA é um texto que objetiva contar a vida de uma pessoa. Já a 

AUTOBIOGRAFIA é o texto em que a própria pessoa conta a sua vida (AUTO – 

radical grego que significa si mesmo). A biografia é escrita pelo 

biógrafo através de pesquisas em documentos, cartas, depoimentos de 

testemunhas e do próprio biografado. A autobiografia é resultado do 

levantamento das memórias da própria pessoa que a 
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escreve, podendo, também, envolver pesquisa em documentos ─ cartas, fotos 

etc. 

 

Para saber mais... 

A biografia de uma pessoa pode ser escrita sem o seu consentimento. Ela é 

chamada, então, de biografia não autorizada. Em geral, as biografias não 

autorizadas causam polêmica, trazendo segredos que o biografado não 

gostaria de revelar e/ou diferentes 

 

O próximo texto é uma autobiografia! 
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versões para os fatos. 

MULTIRIO 

 

Texto 12 

 

Por Alto, Biografia Leon Eliachar 

 

Nasci no Cairo, fui criado no Rio; sou, portanto, "cairoca". Tenho 

cabelos castanhos, cada vez menos castanhos e menos cabelos. Um metro e 

71 de altura, 64 de peso, 84 de tórax (respirando, 91), 70 de cintura e 

6,5 de barriga. Em 1492, Colombo descobriu a América; em 1922, a América 

me descobriu. Sou brasileiro desde que cheguei (aos 10 meses de idade), 

mas oficialmente, há uns dois anos; passei 35 anos tratando da 

naturalização. Minha carreira de criança começou quando quebrei a cabeça, 

aos dois anos de idade; minha carreira de adulto, quando comecei a fazer 

humorismo (passei a quebrar a cabeça diariamente). [...] Meu maior sonho 

é ter uma casa de campo com piscina, um iate, um apartamento duplex, um 

corpo de secretárias, um helicóptero, uma conta no banco, 
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uma praia particular e um "short". Por enquanto já tenho o "short". O que 

mais adoro: escrever cartas. O que mais detesto: pô-las no Correio. Minha 

cor preferida é a morena, algumas vezes a loura. Meu prato predileto é o 

prato fundo. [...] Não sou superticioso, mas por via das dúvidas, evito o 

"s" depois do "r" nessa palavra. Se não fosse o que sou, gostaria de ser 

humorista. [...] Trabalho 20 horas por dia, mas, felizmente, só uma vez 

por semana; nos outros dias, passo o tempo recusando propostas — 

inclusive de casamento. Acho que a mulher ideal é a que gosta da gente 

como a gente gostaria que ela gostasse — isso se a gente gostasse dela. 

Para a mulher, o homem ideal é o que quer casar. Mas deixa de ser ideal 

logo depois do casamento, quando o ideal seria que não deixasse. Mas isso 

não impede que eu seja, algum dia, um homem ideal. 

http://www.releituras.com/leoneliachar_bio.asp 
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1- Observe que o narrador se autodenomina ―cairoca―. Como ele criou essa 

palavra? 

_________________________________________________________________________

___________________ 



_________________________________________________________________________

___________________ 

 

2- No texto, a expressão ―quebrar a cabeça‖ é usada no sentido denotativo 

ou conotativo? Explique. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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PARA SABER AINDA MAIS... Sugerimos que você visite o site 

http://www.sodez.com.br/ Acesse o site! Esse filme se autodenomina a 

―desbiografia‖ oficial de Manoel de Barros. 

 

―Só Dez Por Cento é Mentira é um original mergulho cinematográfico na 

biografia inventada e nos versos fantásticos do poeta sulmatogrossense 

Manoel de Barros. Alternando sequências de entrevistas inéditas do 

escritor, versos de sua obra e depoimentos de ―leitores contagiados‖ por 

sua literatura o filme constrói um painel revelador da linguagem do 

poeta, considerado o mais inovador em língua portuguesa.‖ 

 

Pense na estrutura da palavra ―desbiografia‖... O que seria uma 

―desbiografia‖? 
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MULTIRIO 

 

Agora, é a sua vez! A proposta a seguir é que você possa contar quem você 

é. Nossa história de vida nos ajuda a nos construirmos a cada dia. Você 

já pensou nos fatos que marcam a sua história de vida? Seu desafio é 

escrever a sua autobiografia. Seu texto deve ser uma narrativa em prosa. 

Vamos, passo a passo, para que ele fique muito interessante. 1.º passo – 

Escreva aqui os principais fatos que marcaram a sua vida e que constarão 

da sua autobiografia. 

 

2.º passo – Escolha a ordem em que esses fatos aparecerão no seu texto. 

Uma boa maneira de organizar o texto é pensar na construção de pelo menos 

três parágrafos – começo, meio e fim. Outra questão para você pensar é se 

você vai optar pela ordem cronológica (ordem dos acontecimentos seguindo 

o tempo cronológico, sequência de fatos ordenados como no calendário). 

Decida e organize-se aqui. 

 

Começo 

 

Meio 

 

Fim 
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3.º passo - Escreva aqui a sua autobiografia. Lembre-se de dar a ela um 

título que desperte a atenção do leitor. 

 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

Revise seu texto. Ele cumpre a função de uma autobiografia? Verifique 

também a pontuação, a concordância e a ortografia. Reescreva e 

compartilhe seu texto com os colegas! 
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Combine com o seu Professor. 
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MULTIRIO 

 

Na sequência anterior das atividades, você foi desafiado a contar sua 

vida... Na próxima sequência, vamos estudar um pouco a respeito da arte 

de contar histórias. Saiba mais sobre CONTOS acessando o endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=1LkfQRc5NGM&noredirect=1. Moacyr Scliar 

 

Texto 13 O Conto se apresenta 

 

Olá! Não, não adianta olhar ao redor: você não vai me enxergar. Não sou 

uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz. Uma voz que fala 

com você ao vivo, como estou fazendo agora. Ou então que lhe fala dos 

livros que você lê. Não fique tão surpreso assim: você me conhece. Na 

verdade, somos até velhos amigos. Você já me ouviu falando de Chapeuzinho 

Vermelho e do Príncipe Encantado, de reis, de bruxas, do Saci-Pererê. 

Falo de muitas coisas, conto muitas histórias, mas nunca falei de mim 

próprio. É o que eu vou fazer agora, em homenagem a você. E começo me 

apresentando: eu sou o Conto. Sabe o conto de fadas, o conto de mistério? 

Sou eu. O Conto. Vejo que você ficou curioso. Quer saber coisas sobre 

mim. Por exemplo, qual a minha idade. Devo lhe dizer que sou muito 

antigo. Porque contar histórias é uma coisa que as pessoas fazem há 

muito, muito tempo. É uma coisa natural, que brota de dentro da gente. 

Faça o seguinte: feche os olhos e imagine uma cena, uma cena que se 

passou há muitos milhares de anos. É de noite e uma tribo dos nossos 

antepassados, aqueles que viviam nas cavernas, está sentada em redor da 

fogueira. Eles têm medo do escuro, porque no escuro estão as feras que os 

ameaçam, aqueles enormes tigres, e outras mais. Então alguém olha para a 

lua e pergunta: por que é que às vezes a lua desaparece? Todos se voltam 

para um homem velho, que é uma espécie de guru para eles. Esperam que o 

homem dê a resposta. Mas ele não sabe o que responder. E então eu 

apareço. Eu, o Conto. Surjo lá da escuridão e, sem que ninguém note, falo 

baixinho ao ouvido do velho: — Conte uma história para eles. E ele conta. 

É uma história sobre um grande tigre que anda pelo céu e que de vez em 

quando come a lua. E a lua some. Mas a lua não é uma coisa muito boa para 

comer, de modo que lá pelas tantas o grande tigre bota a lua para fora de 

novo. E ela aparece no céu, brilhante. 

 

Você consegue perceber que o texto dialoga com alguém? Marque palavras ou 

expressões que revelam esse diálogo. ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ Com quem o texto dialoga? __________________ Você 

percebeu que a palavra Conto é escrita com letra maiúscula? Por que será? 

____________________ ____________________ ____________________ Observe 

que há uma história dentro da outra... 
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Todos escutam o conto. Todo mundo: homens, mulheres, crianças. Todos 

estão encantados. E felizes: antes, havia um mistério: por que a lua 

some? Agora, aquele mistério não existe mais. Existe uma história que 

fala de coisas que eles conhecem: tigre, lua, comer — mas fala como essas 

coisas poderiam ser, não como elas são. Existe um conto. As pessoas vão 

lembrar esse conto por toda a vida. E quando as crianças da tribo 

crescerem e tiverem seus próprios filhos, vão contar a história para 

explicar a eles por que a lua some de vez em quando. Aquele conto. No 

começo, portanto, é assim que eu existo: quando as pessoas falam em mim, 

quando as pessoas narram histórias — sobre deuses, sobre monstros, sobre 

criaturas fantásticas. Histórias que atravessam os tempos, que duram 

séculos. Como eu. Aí surge a escrita. Uma grande invenção, a escrita, 

você não concorda? Com a escrita, eu não existo mais somente como uma 

voz. Agora estou ali, naqueles sinais chamados letras, que permitem que 

pessoas se comuniquem, mesmo a distância. E aquelas histórias — sobre 

deuses, sobre monstros, sobre criaturas fantásticas — vão aparecer em 

forma de palavra escrita. E é neste momento que eu tenho uma grande 

ideia. Uma inspiração, vamos dizer assim. Você sabe o que é inspiração? 

Inspiração é aquela descoberta que a gente faz de repente, de repente tem 

uma ideia muito boa. A inspiração não vem de fora, não; não é uma coisa 

misteriosa que entra na nossa cabeça. A boa ideia já estava dentro de 

nós; só que a gente não sabia. A gente tem muitas boas ideias, pode crer. 

E então, com aquela boa ideia, chego perto de um homem ainda jovem. Ele 

não me vê. Como você não me vê. Eu me apresento, como me apresentei a 

você, digo-lhe que estou ali com uma missão especial — com um pedido: — 

Escreva uma história. 

 

Segundo o texto, como nasce um conto? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

A quem se refere o pronome ―eles‖, no trecho ―para explicar a eles por 

que a lua some de vez em quando‖? ____________________________________ 

 

Para o Conto, porque a escrita é uma grande invenção? 

____________________________________ 
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Você percebeu que o texto é escrito em linguagem predominantemente 

informal? Marque, neste parágrafo, trechos que indiquem essa 

informalidade. _______________________________________ 

 

Numa narrativa, o narrador conta a história. Esse narrador pode ser 

personagem da história ou não. Neste conto, quem é o narrador? Ele é 

personagem? ________________________________________ 
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Num primeiro momento, ele fica surpreso, assim como você ficou. Na 

verdade, ele já havia pensado nisso, em escrever uma história. Mas tinha 

dúvidas: ele, escrever uma história? Como aquelas histórias que todas as 

pessoas contavam e que vinham de um passado? Ele, escrever uma história? 



E assinar seu próprio nome? Será que pode fazer isso? Dou força: — Vá em 

frente, cara. Escreva uma história. Você vai gostar de escrever. E as 

pessoas vão gostar de ler. Então ele senta, e escreve uma história. É uma 

história sobre uma criança, uma história muito bonita. Ele lê o que 

escreveu. Nota que algumas coisas não ficaram muito bem. Então escreve de 

novo. E de novo. E mais uma vez. E aí, sim, ele gosta do que escreveu. 

Mostra para outras pessoas, para os amigos, para a namorada. Todos 

gostam, todos se emocionam com a história. E eu vou em frente. Procuro 

uma moça muito delicada, muito sensível. Mesma coisa: — Escreva uma 

história. Ela escreve. E assim vão surgindo escritores. Os contos deles 

aparecem em jornais, em revistas, em livros. Já não são histórias sobre 

deuses, sobre criaturas fantásticas. Não, são histórias sobre gente comum 

— porque as histórias sobre as pessoas comuns muitas vezes são mais 

interessantes do que histórias sobre deuses e criaturas fantásticas: até 

porque deuses e criaturas fantásticas podem ser inventados por qualquer 

pessoa. O mundo da nossa imaginação é muito grande. Mas a nossa vida, a 

vida de cada dia, está cheia de emoções. E onde há emoção, pode haver 

conto. Onde há gente que sabe usar as palavras para emocionar pessoas, 

para transmitir idéias, existem escritores. (...) Posso ir embora. Vou em 

busca de outros garotos e outras garotas. Para quem vou me apresentar: — 

Eu sou o Conto. 

SCLIAR. Era uma vez um conto. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2002. 

 

Você reparou como esse narrador é esperto? Ele sabe de tudo! Sabe até o 

que os personagens pensam... Fique ligado! Isso também é importante. 

 

Observe o que o Conto fala sobre o processo de escrita. O que você pode 

aprender com ele para usar quando for escrever seus textos? 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ 

 

Retire deste parágrafo um trecho que revela opinião sobre histórias que 

despertam interesse. __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

 

Você já ouviu muitas histórias oralmente? As pessoas mais velhas costumam 

contar casos de outros tempos... 
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Como você leu no texto 13, um conto pode nascer de uma roda de conversa, 

como uma história oral, contada por alguém mais experiente, mais vivido. 

Agora é com você! Reúna-se com seus colegas para uma ―roda de histórias‖. 

Cada um de vocês deve relembrar uma história contada oralmente por alguém 

mais velho que vocês. Vale também convidar alguém de mais idade para vir 

participar dessa roda. Com certeza vai ser muito produtivo! 
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ARRUMANDO AS IDEIAS... 

 



Como você viu, o texto 13 é um conto. Aliás, o próprio Conto se 

apresentou... Ele era narrador e personagem. Agora, vamos ampliar nosso 

conhecimento sobre o texto de base narrativa enfocando o gênero CONTO. De 

maneira geral, o conto é mais breve que um romance e apresenta número 

reduzido de personagens. O tempo e o espaço em que se desenvolve a 

história também são mais restritos. Podemos dizer que esse gênero textual 

apresenta sequências de fatos, que são vividos pelos personagens, num 

determinado tempo e lugar. Existe também um narrador, aquele que conta a 

história. Esses são os elementos do texto de base narrativa: personagem, 

tempo, lugar, ação e narrador. O narrador pode se apresentar como 

narrador-personagem, ou seja, aquele que participa das ações, dos fatos; 

ou como narrador-observador, que não participa da história, somente a 

observa e narra. Veja só essa diferença em dois textos que você já leu: 

‖O Conto se apresenta [...] E então, com aquela boa ideia, chego perto de 

um homem ainda jovem. Ele não me vê. Como você não me vê. Eu me 

apresento, como me apresentei a você, digo-lhe que estou ali com uma 

missão especial — com um pedido: — Escreva uma história. [...]‖ Atividade 

3 Narrador-personagem 

 

―O diamante Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. ─ O que 

foi?─ perguntou a mãe de Maria. Mas Maria nem quis conversa. Foi direto 

para o seu quarto, pegou o seu Snoopy e se atirou na cama, onde ficou 

deitada, emburrada. A mãe de Maria foi ver se Maria estava com febre. Não 

estava. Perguntou se Maria estava sentindo alguma coisa. Não estava. 

Perguntou se estava com fome. Não estava. Perguntou o que era, então. ─ 

Nada ─ disse Maria. [...]‖ Atividade 1 Narrador-observador 
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Observe os verbos em terceira pessoa. 

 

Observe os verbos em primeira pessoa. 

 

Você pode saber ainda mais sobre contos assistindo ao vídeo da série 

―Palavra-puxa-palavra‖, produzido pela MULTIRIO e disponível no endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=1LkfQRc5NGM. Procure, também, na Sala de 

Leitura. 

 

http://iinfoatual.blogspot.com.br/2010/10/videos.html 

 

Leia mais um conto! Texto 14 O ladrão 

 

Quem descobriu o ladrão na garage foi o meu irmão mais moço. Veio 

correndo nos contar, e a princípio não queríamos acreditar, porque embora 

nossa casa ficasse num bairro distante e fosse meio isolada, era uma 

quinta-feira à tarde e não podíamos admitir que um ladrão viesse nos 

roubar à luz do dia. Em todo caso fomos lá. Espiamos por uma frincha da 

porta, e de fato lá estava o ladrão, um velhinho magro ─ mas não 
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estava roubando nada, estava olhando os trastes da garage (que era mais 

um depósito, porque há tempo não tínhamos mais carro). Rindo baixinho e 

nos entendendo por sinais nós o trancamos ali. À noite voltou a mãe. 

Chegou cansada, como sempre ─ desde a morte do pai trabalhava como 



costureira ─ e resmungando. Que é que vocês andaram fazendo? ─ perguntou, 

desconfiada ─ vocês estão rindo muito. Não é nada, mãe, respondemos, nós 

quatro (o mais velho com doze anos). Não estamos rindo de nada. Naquela 

noite não deu para fazer nada com o ladrão, porque a mãe tinha sono leve. 

Mas espiávamos pela janela do quarto, víamos que a porta da garage 

continuava trancada ─ e aquilo nos animava barbaridade. Mal podíamos 

esperar que amanhecesse ─ mas enfim amanheceu, a mãe foi trabalhar e a 

casa ficou só para nós. 

 

Continua 
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O ladrão (continuação) 

 

Corremos para a garage. Olhamos pela frincha e ali estava o velho ladrão, 

sentado numa poltrona quebrada, muito desanimado. Aí, seu ladrão! ─ 

gritamos. Levantou-se, assustado. Abram, gente ─ pediu, quase chorando ─ 

abram. Me deixem sair, eu prometo que não volto mais aqui. Claro que nós 

não íamos abrir e dissemos a ele, nós não vamos abrir. Me deem um pouco 

de comida, então ─ ele disse – estou com muita fome, faz três dias que 

não como. O que é que tu nos dás em troca, perguntou o meu irmão mais 

velho. Ficou em silêncio um tempo, depois disse: eu faço uma mágica para 

vocês. Mágica! Nos olhamos. Que mágica, perguntamos. Ele: eu transformo 

coisas no que vocês quiserem. Meu irmão mais velho, que era muito 

desconfiado, resolveu tirar a limpo aquela história. Enfiou uma varinha 

pela frincha e disse: transforma esta varinha num bicho. Esperem um pouco 

─ disse o velho, numa voz sumida. 
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Esperamos. Daí a pouco, espremendo-se pela frincha, apareceu um 

camundongo. É meu ─ gritou o caçula, e se apossou do ratinho. Rindo do 

guri, trouxemos uma fatia de pão para o velho. Nos dias que se seguiram 

ele transformou muitas coisas ─ tampinhas de garrafa em moedas, um prego 

em relógio (velho, não funcionava) ─ e assim por diante. Mas veio o dia 

em que batemos à porta da garage e ele não respondeu. Espiávamos pela 

frincha, não víamos ninguém. Meu irmão mais velho ─ esperem aqui vocês ─ 

abriu a porta com toda cautela. Entrou, pôs-se a procurar o ladrão entre 

os trastes: ─ Pneu velho, não é ele...Colchão rasgado, não é ele... 

Enfim, não o achou, e esquecemos a história. Eu, particularmente, fiquei 

com certas dúvidas: pneu velho, não era ele? 

SCLIAR. Moacyr. Histórias divertidas. São Paulo: Ática, 2003. 
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Glossário: frincha - fenda; fresta. 

 

1. No trecho ―Veio correndo nos contar, e a princípio não queríamos 

acreditar, [...]‖ (1º parágrafo), a que se refere a palavra destacada? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 2. Que características da mãe e da relação dela com 

os filhos depreende-se da leitura do terceiro parágrafo? 



_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 3. Observe o trecho ―Naquela noite não deu para 

fazer nada com o ladrão, porque a mãe tinha sono leve.‖ (4º parágrafo) a) 

O que poderia acontecer se os meninos tivessem feito algo, já que a mãe 

tinha sono leve? 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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_________________________________________________________________________

____________________ b) Que expressão no trecho nos dá ideia de tempo? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 4. No trecho ―Mas espiávamos pela janela do quarto, 

víamos que a porta da garage continuava trancada ─ e aquilo nos animava 

barbaridade.‖ , a que se refere a palavra destacada? 

_________________________________________________________________________

____________________ 5. Por que os irmãos se animavam ao verem que a 

porta da garage continuava fechada? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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6. Ainda no trecho ―Mas espiávamos pela janela do quarto, víamos que a 

porta da garage continuava trancada ─ e aquilo nos animava barbaridade.‖, 

qual o sentido da palavra destacada? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 7. Por que os meninos levaram uma fatia de pão para 

o velho? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 8. Podemos dizer que esse conto tem elementos 

fantasiosos, mágicos? Explique. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 



_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 9. O narrador do texto é personagem ou observador? 

Justifique, citando um trecho. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Um conto, em geral, possui uma estrutura mais ou menos composta pelos 

seguintes momentos: situação inicial (ou apresentação), conflito, clímax 

e desfecho. Para compreender cada um desses momentos, leia os quadros que 

se seguem e preencha, analisando o conto ―O ladrão‖. 

 

Apresentação 

Geralmente, o início do conto, em que podem ser apresentados os elementos 

da narrativa (espaço, tempo, personagens), situando o leitor. Alguns 

contos modernos optam por omitir a apresentação, entrando, abruptamente, 

no assunto, provocando surpresa no leitor. 

 

Apresentação 

 

Conflito gerador 

Momento em que surge um fato novo que muda o rumo da história. 

 

Conflito gerador 
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Clímax 

Momento culminante, de maior tensão dentro da história. 

 

Clímax 
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Desfecho 

Conclusão da história, normalmente apresentando a solução do conflito. 

 

Desfecho 
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Vamos ler mais um conto. Compare sua estrutura com a do conto anterior. 

Observe como ela é diferente. Texto 15 O esmagamento das gotas EU NÃO 

SEI, olhe, é terrível como chove. Chove o tempo todo, lá fora fechado e 

cinza, aqui contra a sacada com gotões coalhados e duros que fazem plaf e 

se esmagam como bofetadas um atrás do outro, que tédio. Agora aparece a 

gotinha no alto da esquadria da janela, fica tremelicando contra o céu 

que esmigalha em mil brilhos apagados, vai crescendo e balouça, já vai 

cair e não cai, não cai ainda. Está segura com todas as unhas, não quer 

cair e se vê que ela se agarra com os dentes enquanto lhe cresce a 

barriga, já é uma gotona que pende majestosa e de repente zup, lá vai 

ela, plaf, desmanchada, nada, uma viscosidade no mármore. Mas há as que 

se suicidam e logo se entregam, brotam na esquadria e de lá mesmo se 

jogam, parece-me ver a vibração do salto, suas perninhas desprendendo-se 

e o grito que as embriaga nesse nada do cair e aniquilar-se. Tristes 

gotas, redondas inocentes gotas. Adeus gotas. Adeus. 

CORTÁZAR, Julio. Histórias de cronópios e de famas. Civilização 

Brasileira: Rio de Janeiro, 1977. 

 

A quem se dirige o verbo ―olhe‖ neste trecho? ________________ Quem são 

os personagens do conto? ______________ ______________ 

 

Repare na apresentação do conto. Como ele ―apresenta‖ os elementos da 

narrativa? _____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ Identifique, no texto, palavras que 

representam sons (onomatopeias). ______________________________ A que se 

refere o termo ―as‖ neste trecho? ________________________ Você sabe que 

a palavra ―gotinha‖ está no diminutivo, que expressa o significado de 

―tamanho pequeno‖. Além desse, que outro significado o diminutivo pode 

ter nesse caso? __________________________ __________________________ 

__________________________ 
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Como o narrador nomeia o personagem ao longo do conto ? 

____________________ ____________________ 

 

Personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em 

atribuir características e/ou ações humanas a seres inanimados. 

 

No texto, as gotas são personificadas. Retire do texto trechos que 

confirmam essa afirmativa. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Agora, você é o escritor! Seu desafio é escrever um conto. O conteúdo 

desse conto é uma memória retirada das muitas que ajudaram a construir a 

sua história de vida. Essas memórias também ajudam a construir a sua 

identidade... Você pode até desenvolver algum fato anunciado na sua 

autobiografia, transformando-o num conto. Convidamos você a viajar pela 

memória... e contar! Para isso, vamos passo a passo. 

http://sentidoparaavi da.blogspot.com/ 

 

1.º passo 

 

Planeje seu conto. Escreva aqui uma lista de memórias que poderiam virar 

um conto. Faça uma tempestade de ideias. 
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2.º passo 

 

Analise as memórias que você listou e escolha a que vai virar um conto. 

Após isso, você pode usar uma estratégia para contá-la de forma rápida, 

usando as perguntas abaixo. Assim, vai ficar mais fácil ir construindo 

seu texto e melhorando-o. O quê? Como? Quando? Onde? Por quê? 
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3.º passo - Agora, reflita sobre os elementos que vão constituir a sua 

narrativa. 

 

O narrador Quem vai narrar o seu texto? O narrador será observador ou 

personagem? _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ O tempo Em que tempo se dá essa 

história? Você vai narrar no tempo cronológico ou no tempo psicológico? 

 

Os personagens Quem será o protagonista de seu conto? ―Protagonista é o 

personagem principal da narrativa.‖ Defina suas características para que 

você possa mostrá-lo aos seus leitores. 

 

O espaço Em que cenário vai se passar a sua história? Em que ambiente vão 

acontecer os fatos? Definir o espaço é importante para que os leitores 

possam imaginar o ambiente no qual a ação ocorre. 

 

Descrição Para definir o espaço e os personagens, você pode fazer uso da 

descrição. Descrever é expor com detalhes. Uma descrição pode ser 

objetiva, quando se fixa nos detalhes concretos, de forma direta e clara; 

ou subjetiva, quando revela detalhes a partir de um ponto de vista 

particular, pessoal. Exemplo: descrição de uma mulher. Descrição 

objetiva: Mulher alta, de cabelos compridos e olhos castanhos. Descrição 

subjetiva: Meiga, doce no modo de tratar as pessoas, expansiva nas 

emoções. 
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4.º passo 

 

Agora, organize seu texto, segundo a estrutura clássica do conto. 

 

Apresentação 

 

Conflito gerador 
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Clímax 

. 

 

Desfecho 
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5.º passo Escreva aqui o seu texto. Lembre-se do título! 

 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 



_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________ Verifique também a pontuação, a concordância 

e a ortografia. Reescreva e compartilhe seu texto com os colegas! 

 

6.º passo 

 

Revise seu texto. Ele tem as características de um conto? 

 

Combine tudo com o seu Professor. 
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Neste caderno, você foi levado a refletir sobre identidade, foi desafiado 

a contar sua história. Suas opiniões e a maneira como as expõe ou as 

defende também revelam a pessoa que você é. Os próximos textos vão 

começar a mostrar como expor ou defender as suas ideias. 
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Texto 16 Quem lê mais escreve melhor? A leitura influencia a escrita por 

vários motivos: o leitor toma contato com novas formas linguísticas, 

enriquece o vocabulário, descobre mundos e amplia seus conhecimentos. É 

praticamente impossível que um apreciador da leitura não consiga escrever 

bem. Mas não podemos nos esquecer de que ler exige certas habilidades. 

Para melhor aproveitamento, o leitor precisa ter capacidade de análise e 

interpretação. Só assim ele extrai substratos dos livros para seu texto. 

Para escrever bem, é preciso ter posição crítica e fazer a leitura do 

mundo. E quem não lê geralmente fica limitado ao seu mundo. O jornal e os 

livros ajudam o indivíduo a conquistar novos conhecimentos. Além de 

enriquecer o vocabulário, ele pode ter contato com diferentes pontos de 

vista. Através da leitura, o ser humano cresce e toma contato com o 

universo. A televisão pode ajudar a ampliar horizontes, mas possui 

linguagem diferente da escrita. Parafraseando Drummond, diria que 

escrever só se aprende escrevendo. E lendo muito. 

Walter Armellei Júnior in Aulas de Redação- Maria Aparecida Negrinho – 

Editora Ática 



 

Introdução 

 

Conclusão 

 

Você acabou de ler um texto de base argumentativa. Nesse texto defendemos 

uma ideia, uma opinião ou um ponto de vista, uma tese, procurando, com 

argumentação convincente, fazer com que o ouvinte ou o leitor aceite-a, 

acredite nela. Responda às questões abaixo para refletir melhor sobre o 

texto que você acabou de ler. 

MULTIRIO 
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1. Segundo o texto 16, de que forma a leitura influencia a escrita? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

2- Na opinião do autor, que tipo de capacidade o leitor precisa ter para 

um melhor aproveitamento daquilo que lê? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- No 3.º parágrafo, o autor apresenta uma 

condição a que, na sua opinião, uma pessoa deve atender para escrever 

bem. Que condição é essa? 

________________________________________________________________________ 

4- De acordo com o 3.º parágrafo, que benefícios o jornal e os livros 

trazem ao indivíduo que os lê? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 5- Ainda no 3.º parágrafo, o autor utiliza-se de 

argumentos que defendem a ideia da importância da leitura em geral. 

Transcreva esses argumentos. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- De acordo com o seu ponto de vista, como a 

televisão pode ajudar a ampliar horizontes? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ Vamos retomar, passo a passo, a estrutura básica 

desse texto. Estrutura básica da argumentação Introdução Desenvolvimento 

Apresenta a ideia central e o(s) enfoque(s) ou argumento(s). É a linha 

argumentativa, quando se desenvolve cada enfoque ou argumento, a que 

chamamos ideias secundárias. Retoma a ideia central e, tendo em vista a 

argumentação anterior, a conclui, reafirmando o que foi dito, propondo, 

criticando, abrindo uma nova questão sobre o tema etc. 

 

Conclusão 
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Em geral, na introdução, encontramos a tese do texto argumentativo. TESE 

é a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação 

implica posicionamento, defesa do ponto de vista, o que pode implicar, 

evidentemente, em divergência de opinião. Os argumentos de um texto são 

facilmente localizáveis. Identificada a tese, faz-se a pergunta por quê? 

(Ex.: o autor afirma que a leitura influencia a escrita (tese) por vários 

motivos (argumentos). Os argumentos utilizados para fundamentar a tese 

podem ser de diferentes tipos: exemplos, comparações, dados históricos, 

dados estatísticos, pesquisas, causas socioeconômicas ou culturais, 

depoimentos – enfim, tudo o que possa demonstrar que o ponto de vista 

defendido pelo autor tem consistência. Quais desses tipos de argumento o 

autor utilizou em cada um dos parágrafos do desenvolvimento? 

 

MULTIRIO 

 

Complete o esquema abaixo. Escreva com suas palavras a tese e os 

argumentos do texto. 
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Tese ______________________________________________________________ 

 

ARGUMENTO _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

 

ARGUMENTO ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

 

ARGUMENTO ___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 
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Você, agora, vai ler mais um texto de opinião. Observe que ele possui uma 

linguagem informal, bem diferente da do texto 16, mas não deixa de 

apresentar uma tese que nos faz pensar no nosso modo de ser, de viver. 

Texto 17 Umbigolândia Dias desses encontrei uma amiga que me disse que 

está achando tudo e todo mundo chato. Que a violência está demais, que o 

dinheiro não dá pra nada, que o trânsito está uma loucura, que o amor já 

era, que ninguém mais quer amar ninguém, homem é uma raça em extinção e 

por aí vai. Em seguida abanou os braços, gritou ―Táxi!‖ e, antes de 

entrar no carro, arrematou: ─ E ainda tem esses táxis uó de vidro preto 

que a gente nunca sabe se estão vazios ou ocupados! Beijão, vê se me liga 

você também, pô! E foi embora, largando no meu colo aquela corbeille de 

reclamações e uma cobradinha final. Fiquei ali, parado, pensando nas 

palavras dela, enquanto o táxi de vidro preto empacava no trânsito uma 

quadra adiante. É, minha amiga, certamente a vida não anda nada fácil, 



quem sai de casa não sabe se volta, namorar está brabo e ai de quem 

reagir a qualquer tipo de violência. Reagir é um perigo mesmo. 

Principalmente se a reação for de ordem mais, digamos, psicológica, tipo 

reagir-a-algum-comentário-maldoso-sobre-você-na-sua-cara. Neste quesito 

eu tenho muita dificuldade: ou não reajo ou só reajo uma semana depois. 

Naquele breve encontro, só minha amiga falou. Despejou suas reclamações 

em cima de mim e se mandou. E eu fiquei sem reação. Bem, reagir como, se 

ela não me deu chance? Só ela falou e eu fiquei ali de ―vinagrete‖ – só 

de acompanhamento. E o que é reagir? Penso que, ao pé da letra, reagir 

significa agir novamente, ou ―agir de volta‖. E por que reagir é um 

perigo? Porque a reação confere ao outro o poder de tomar posição. Ter 

atitude. Trocar. Crescer. Será? Talvez. Mas está tão difícil reagir. 

Trocar. Crescer. Está difícil dialogar. Vivemos a era do monólogo, do 

―eu‖ exacerbado, do ―meu espaço‖, da ―minha individualidade‖, do ―meu 

momento‖, enfim, da Umbigolândia. 
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Continua 
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Umbigolândia (continuação) 

 

E é cada vez maior a população desta estranha terra, ocupada por um único 

habitante, rei e súdito ao mesmo tempo: o ego. Na Umbigolândia, só uma 

pessoa interessa: o eu. O outro é mera circunstância. O assunto é um só. 

Só um fala e ponto. Eu sei que estou generalizando, e me perdoem por 

isso. Mas do jeito que a coisa está, não me resta pensar em outra coisa. 

Foi minha amiga quem, involuntariamente, trouxe essas questões à minha 

mente. A escuta está virando artigo de luxo. Aquele que tem o dom da 

escuta – sim, nos dias de hoje escutar o outro é honrar um dom ─ tem 

aberto o canal da inteligência. Do crescimento. Do autoconhecimento e do 

conhecimento do outro. Do mundo. E é INCRÍVEL como a indústria do consumo 

corteja sem parar o individualismo desenfreado. A internet, então, é a 

fada madrinha dos solitários. Bibiti-bobiti-bum! E lá está você diante do 

mundo. Sozinho. E o universo faz a sua parte conspirando a favor. 

Conspirando e pirando. É muita gente no mundo. Muita gente procurando. 

Buscando. 
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Querendo. Pouca gente escutando. Encontrando. Suprindo. E quanto mais 

gente, mais ego. E quanto mais ego, mais solidão. Na Umbigolândia, ego 

gera ego. E o profeta disse que gentileza gera gentileza. Pra minha 

amiga, que está (espero eu) passando uma temporada na Umbigolândia, isso 

não interessa, até porque quem mora lá não enxerga um palmo adiante do 

umbigo. Pra quem mora aqui na Terra mesmo, a premissa do profeta é um 

toque. Gentileza gera gentileza. Que gera escuta. Que gera troca. Que 

torna mais suportáveis problemas modernos como egolatria, consumo 

desenfreado, falta de amor, de companhia, de solidão. Se bem que a 

solidão não sente falta de companhia. Até porque ela está sempre ao lado 

de alguém. 

Aloísio de Abreu - Revista O Globo 23/03 /2008. 
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1.O primeiro e o segundo parágrafos revelam o estado de espírito da amiga 

do cronista. Como ela está encarando a vida? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2. Que sentido tem, no texto, a expressão 

―corbeille de reclamações‖ ? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3. A que trecho se refere a palavra ―cobradinha‖, 

no terceiro parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4. Há, no texto, algumas marcas típicas da 

linguagem informal e oral. Retire alguns exemplos que confirmem essa 

afirmativa. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 5. Que trecho do texto confirma que o cronista tem 

dificuldade em reagir a algum comentário maldoso? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 6. Que associação é feita em ―Só ela falou e eu 

fiquei ali de ―vinagrete‖ – só de acompanhamento.‖, no quarto parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 7. Segundo o texto, por que reagir é perigoso? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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8. A que palavra estão relacionados os termos ―a era do monólogo‖ , ‗do 

―eu‖ exacerbado‘, ―meu espaço‖, minha individualidade‖, ―meu momento‖, no 



quarto parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_____ 9. A que se refere, no quarto parágrafo, a expressão ―estranha 

terra‖? 

_________________________________________________________________________

_____ 10. Quem é o único habitante dessa ―estranha terra‖? 

_________________________________________________________________________

_____ 11. Segundo o texto, qual a consequência de saber ouvir o outro? 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

____ 12. Por que a internet é considerada ―fada madrinha dos solitários‖? 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____ 13. A que está relacionada à expressão ―Bibiti-bobiti-bum‖? 

_________________________________________________________________________

_____ 14. O trecho ―[...] não enxerga um palmo adiante do umbigo‖ está 

associado a que dito popular? 

_________________________________________________________________________

_____ 15. Qual a premissa do profeta, presente no texto? 

_________________________________________________________________________

_____ 16. Num texto que defende uma ideia, essa ideia recebe o nome de 

TESE. Qual a tese defendida neste texto? 

_________________________________________________________________________

_____ 17. Observe a estrutura do trecho ―Gentileza gera gentileza. Que 

gera escuta. Que gera troca. Que torna mais suportáveis problemas 

modernos...‖. Qual o efeito da repetição dos termos destacados? 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

Você observou que a escrita neste caderno também segue a nova ortografia 

da língua portuguesa? A partir deste ano seguir as novas regras é 

obrigatório. Para saber mais sobre o assunto e tirar dúvidas, acesse o 

curso digital sobre o Novo Acordo Ortográfico no endereço: 

http://portalmultirio.r io.rj.gov.br/acordoor tografico/index.htm 
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Bom estudo! Até o próximo bimestre! 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR ORGANIZAÇÃO 
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GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR SARA LUISA OLIVEIRA LOUREIRO ELABORAÇÃO 

CARLA DA ROCHA FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA 



PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO 

GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

Querido aluno do nono ano, você recebe agora o caderno de apoio 

pedagógico para o segundo bimestre. Nele você encontrará vários textos 

diferentes, reunidos para estimular sua imaginação, despertar sua vontade 

de argumentar, ler e aprender cada vez mais. Afinal, você é um jovem que 

pensa... um pensador! Por falar em pensador, leia a charge abaixo. Ela 

inicia um tema que será recorrente no desenrolar deste caderno. Bom 

trabalho! 

 

Em geral, as charges são caracterizadas por fazer uma crítica bem 

humorada. A charge que você leu faz uma paródia da escultura ―O 

pensador‖, de Rodin. Reflita sobre sua intencionalidade. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf 
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―O Pensador‖ Auguste Rodin 1840 – 1917 
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Para saber mais! René-François-Auguste Rodin foi um importante escultor 

francês.[...] Nasceu em Paris [...] 1840 e faleceu [...] em 17 de 

novembro de 1917. Desde criança demonstrou grande interesse por 

esculturas. Aos 13 anos de idade, entrou para uma academia de arte para 

aprender os princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se e 

estudou também, por conta própria, anatomia humana para utilizar os 

conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, 

começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na 

elaboração de esculturas em bronze. 

www.suapesquisa.com/biografias/rodin.htm 

 

O ser humano, pensador, expressa suas reflexões em diversas formas de 

arte. Leia o poema e aproveite! O que esse título faz você imaginar? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Texto 1 O homem; as viagens 

 

Olhe novamente os verbos e a pontuação... O recurso se repete... 

______________________ ______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

 

Lua humanizada: tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para 

Marte — ordena a suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte 

pisa em Marte experimenta coloniza civiliza humaniza Marte com engenho e 

arte. 

 



O que faz a Lua ficar tão igual à Terra? _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 
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Repare no início dos versos...Por que será que começam por verbos? 

Converse com seus colegas e seu Professor... Que significado esse uso dos 

verbos pode provocar no leitor? ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ 

 

O homem, bicho da Terra tão pequeno chateia-se na Terra Você reparou como 

a Terra, no texto, é lugar de muita miséria e pouca diversão, considerada 

pelo homem? faz um foguete, uma cápsula, um módulo 

_________________________________ toca para a Lua 

_________________________________ desce cauteloso na Lua 

_________________________________ pisa na Lua planta bandeirola na Lua 

experimenta a Lua coloniza a Lua Olhe só a pontuação! O que há de 

diferente? civiliza a Lua ___________________________________________ 

humaniza a Lua. ___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Como você diria esse verso com outras palavras, sem mudar o sentido? 

________________________ ________________________ 

________________________ 

 

O termo ―quadrado‖ no verso tem sentido positivo ou negativo? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ Marte humanizado, 

que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro — diz o engenho 

sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto 

— é isto? idem idem idem. 

 

Você reparou na repetição de sons? E na palavra repetitório? 

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ 

 

O que significam esses três últimos versos? ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ 
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O homem funde a cuca se não for a Júpiter proclamar justiça junto com 

injustiça repetir a fossa repetir o inquieto repetitório. Outros planetas 

restam para outras colônias. O espaço todo vira Terra-a-terra. O homem 

chega ao Sol ou dá uma volta só para tever? Não-vê que ele inventa roupa 

insiderável de viver no Sol. Põe o pé e: mas que chato é o Sol, falso 

touro espanhol domado. 
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O que significa essa palavra? ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ 

 

Pare e pense...reflita sobre o texto! Por que o homem viajava tanto? 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

 

Reflita com seus colegas e seu Professor sobre a forma como está escrita 

essa palavra. __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Agora, responda: Qual o tema do poema? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

DRUMMOND DE ANDRADE, Poesia Completa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 

2007. 
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Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos só 

resta ao homem (estará equipado?) a dificílima dangerosíssima viagem de 

si a si mesmo: pôr o pé no chão do seu coração Qual é a única viagem 

positiva para o homem, segundo o texto? experimentar colonizar 

___________________________________________________________ civilizar 

___________________________________________________________ humanizar o 

homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, 

insuspeitada alegria de con-viver. 

 

O que significa dangerosíssima? Use seus conhecimentos de língua inglesa 

para entender o uso dessa palavra no texto. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Você agora está convidado a viajar... para dentro de si mesmo! 

 

Como será essa viagem? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



O que anda passando pela sua cabeça? Quais os assuntos que têm ocupado 

mais os seus pensamentos? A primeira estação é o seu cérebro. 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 
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Quais os sentimentos que dominam o seu coração? A segunda estação é o seu 

coração. Há pessoas habitando no seu coração? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Escreva! Mostre-se! No seu caderno você deverá organizar suas ideias numa 

narrativa em primeira pessoa. Não se esqueça de dar ao texto um título 

bem interessante... Boa viagem! 
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Lembre-se da revisão! Há repetições desnecessárias? Como está a 

ortografia? Ea concordância? Volte ao texto e observe a pontuação... 

 

Agora que você já iniciou a viagem deste caderno, vamos continuar 

viajando... 

 

Texto 2 Abrindo caminho 

 

1 - O que esse título faz você imaginar ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

[...] No meio do caminho de Cris tinha um oceano. No meio do caminho de 

Marco tinha inimigo e deserto. E tinha muita lonjura pelo caminho de 

Alberto. Era pau. Era pedra. Era o fim do caminho? Pedra que faz 

fortaleza faz também mercado, bazar. ─ se eu conversar contigo, disso 

estou muito certo, consigo me aproximar ... Com muito encontro e negócio, 

inimigo vira amigo, quem está longe fica perto. A caravana de Marco se 

encarregou de provar. Pau, toco, tábua, madeira?... ─ Faz navio de 

navegar! Mastro firme, branca vela, tronco agora é caravela para 

distância encurtar. Com coragem, sobre as ondas, Cris atravessou o mar. 

Não há distância para os pássaros nem para quem cisma de ousar. Alberto 



pôs na cabeça que ia conseguir voar. Voou, dirigiu seu voo, era isso o 

avião! E desde então a lonjura não atrapalhou mais ,não. 

 

2- Neste trecho aparecem os três personagens do texto. Você reparou que 

eles são chamados pelo primeiro nome? O uso do primeiro nome e ainda de 

um dos nomes abreviado – Cris – produz que efeito de sentido no texto? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Modo de ser Marco __________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

Desafios que enfrentou ___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ 

 

Personagem histórico ___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ 

 

Cris 

 

Alberto 
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3 - Quem eram Alberto, Cris e Marco? Siga as pistas do texto! Preencher a 

tabela abaixo vai ajudar! 
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No meio do caminho de Marco teve um mapa bem melhor. No meio do caminho 

de Cris teve um mundo bem maior. E com o voo de Alberto, esse mundo ficou 

menor. No meio do meu caminho tem coisa de que não gosto. Cerca, muro, 

grade tem. No meio do seu, aposto, tem muita pedra também. Pedra? Ou ovo? 

Fim do caminho? Ou caminho novo? [...] 

MACHADO, Ana Maria. Abrindo caminho. São Paulo:Ática, 2003. 

 

4 - Qual o efeito do uso de reticências ao lado da interrogação em ―Pau, 

toco, tábua, madeira?...‖? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 5 – Marque, no texto, as frases que indicam as 

consequências das ações de Marco, Cris e Alberto para a humanidade. 
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6 - O que significa dizer ―E com o voo de Alberto, esse mundo ficou 

menor.‖? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 



_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 7 - Que palavras, no texto, simbolizam as 

coisas negativas da vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 8 – A que se relacionam as palavras pedra e ovo 

no trecho ―Pedra? Ou ovo?/Fim do caminho?/Ou caminho novo?‖ O que essas 

palavras podem simbolizar? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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9 – Explique por que o texto 2 tem, como título, ―Abrindo caminho‖. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Para saber mais! 

 

Em Cadernos de Apoio Pedagógico anteriores você já viu o conceito de 

intertextualidade. Relembre: Intertextualidade é o diálogo entre textos. 

Esse diálogo acontece quando um texto faz referência a outro, implícita 

ou explicitamente. 

 

O texto 2 dialoga com o poema ―No meio do caminho‖, de Carlos Drummond de 

Andrade, e com a música ―Águas de março‖, de Tom Jobim. Leia esses textos 

abaixo e marque, no texto 2, os trechos em que a intertextualidade fica 

explícita. 

 

Texto 3 No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma 

pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma 

pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas 

tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. Rio de Janeiro: Record, 

1996. 

 

Texto 4 Águas de março É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de 

toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, 

é a morte, é o laço, é o anzol É pereba do campo, é o nó da madeira [..] 

É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço 

de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um 

pouco sozinho [...] É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um 

resto de mato, na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a 

promessa de vida no teu coração[...] 



Tom Jobim 

http://letras.terra.com.br 
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O texto 2 é um trecho do livro ―Abrindo caminho‖ , de Ana Maria Machado. 

Visite a Sala de Leitura e leia o livro inteiro! Você vai gostar! 

 

Espaço pesquisa Assim como Marco, Alberto e Cris, muitas outras pessoas 

―abriram caminhos‖ para a humanidade. Pessoas que inventaram soluções, 

deram bons exemplos, influenciaram o modo como vivemos... Você deve 

reunir-se com seus colegas em grupos e cada grupo tem o desafio de 

escolher uma dessas pessoas e escrever um artigo sobre ela. Siga o 

roteiro. 

 

Ana Maria Machado é uma grande escritora brasileira. Integra a Academia 

Brasileira de Letras desde 2003. É carioca e tem mais de 100 obras 

publicadas . Muitas dessas obras fazem parte do acervo das Salas de 

Leitura. Corra até a sua e confira! 

 

Pesquise dados para o conteúdo do seu texto. Na Sala de Leitura há 

bastante material para consulta. Há, inclusive, biografias que podem ser 

boas fontes para a pesquisa. Algumas perguntas podem ajudar: - Por que 

escolher essa pessoa? - Como ela ―abriu caminhos‖? - Quais as suas 

principais realizações? 
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Planeje a forma de seu texto. Neste caderno há vários artigos. Observe 

bem como são escritos e se baseie neles para escrever o seu! 

 

Cuide da escrita. Busque a ajuda do seu Professor para a revisão do 

texto. Observe a ortografia, a pontuação, a coesão e a coerência. Não se 

esqueça de adequar a linguagem aos seus leitores. 
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Após a escrita Você pode expor os artigos num mural da escola. Lembre-se 

de escolher um título bem interessante para o mural. 

 

A ―viagem‖ da humanidade nos leva a grandes invenções. A tecnologia 

avança e nos encanta...O homem segue criando, inventando e desvendando 

mistérios da vida. Vamos continuar as leituras? O próximo texto é um 

artigo de uma revista. As perguntas vão guiar você. 

 

1 - O título usa o verbo na primeira pessoa do plural – vamos. Que efeito 

esse uso provoca? ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

 

Texto 5 Vamos além de nós mesmos Máquinas, equipamentos e descobertas mil 

surgem como resultado da eterna busca da superação dos limites naturais e 

da ampliação dos sentidos inerentes à nossa humanidade. Dona Benta havia 



reunido Pedrinho e Narizinho, mais Emília e o Visconde de Sabugosa, para 

iniciar a leitura de um livro, História das invenções do homem, o fazedor 

de milagres, de Hendrik van Loon. Com ele, começaria a explicar aos netos 

e à boneca que as ideias de inovação da humanidade surgem sempre para 

melhorar ou aumentar o alcance dos sentidos do homem, principalmente 

tato, visão e audição, mas também de suas ferramentas naturais, como mãos 

e pés. Primeiro, as invenções apareceram por questão de sobrevivência: da 

vestimenta de pele evoluiria para saia, calça, casaco. E casa, fechadura, 

chave, escafandro, roupa espacial. Depois, se improvisaram vasilhas, se 

lançaram pedras para caçar, passou-se a usar facas, arco e flecha – 

enxada e arado para plantar –, revólveres, canhões, bombas para dominar o 

inimigo. Sempre para facilitar a vida, cavalo, trenó, roda! Carroça, 

bicicleta, canoa, barco, navio, máquina a vapor! Produtos industriais. E 

carro, trem, balão, zepelim, planador, avião, foguete, ônibus 

espacial.[...] Maria Angela de Camargo, editora responsável pela área de 

Exatas da editora Saraiva, observa que muitos dos descobridores e 

inventores estavam muito à frente do tempo deles. ―E, por isso, muitos 

sucumbiram – porque não conseguiam se fazer compreender. [...] Outro 

ponto interessante destacado pela editora Maria Angela: ―Muitas vezes, 

uma ideia dá certo porque várias pessoas vieram trabalhando por ela. No 

caso de descobertas que se consideram acidentais, na verdade o tema já 

vem sendo estudado e alguém tem um clique em cima disso. Não é por magia. 

E na literatura ainda há muita coisa apenas no papel‖. À espera de alguém 

que tenha um clique. De alguém que invente a escada, como ainda no Mundo 

Antigo, ou a chupeta, como o médico russo Stoitchcovsky, da KGB, para 

poupar os ouvidos, fazendo a filha parar de chorar (depois veio a 

mamadeira, para o nenê continuar sem berrar – de fome!)[...]. 

 

3 - Observe como as palavras sublinhadas vão ligando, conectando as 

ideias. Elas articulam o texto. 
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2 - Marque, no primeiro parágrafo, a informação principal. 
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―E há as invenções e as inovações‖, segue a professora. ―Daí o 

crescimento da indústria de patentes. Podemos lembrar também que muitas 

delas foram subprodutos das duas Guerras Mundiais. Principalmente na área 

de comidas, com os agroquímicos, e mesmo o forno de microondas. Mas 

também podemos lembrar das meias de náilon das mulheres, vindas das 

pesquisas para substituir a seda, que passou a escassear porque era o 

tecido usado nos paraquedas dos soldados‖. Houve descobertas, também, por 

causa de guerra. Muitos dos soldados que trabalhavam com rádio tinham um 

sério problema de fígado. Por quê? ―O aparelho era levado encostado na 

cintura. Como o rádio emite radiação próxima da frequência da molécula de 

água, a vibração esquentava a água do fígado! Que cozinhava‖. [...] O 

professor doutor Carlos Alvarez Maia, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), especialista em História da Ciência, compreende as 

invenções como ―um longo processo de adaptações, técnicas ou sociais, 

realizadas por diversos atores‖. [..]De todas essas descobertas e 



invenções, para o professor Carlos Maia, as que realmente fizeram 

diferença para a humanidade foram ―o uso da linguagem e das ferramentas 

na Pré-História‖ e, contemporaneamente, ―as da Física do estado sólido 

aplicadas à comunicação‖, que podem, realmente, ter amarrado as pontas 

desta história toda. [...]Para falar e se fazer ouvir/entender, o homem 

se valeu de tambor, fumaça, apito, farol, escrita, livro, imprensa, 

telégrafo sem fio, telefone, rádio, câmera fotográfica, filmadora, 

televisão, computador e internet, tablets... [...]E o sujeito ainda leva 

no aparelhinho de mão o sistema binário – chave da computação –, 

desenvolvido pelo inglês George Boole, ainda em meados de 1850. E 

lembranças do computador Eniac, que tinha 24 metros de comprimento e 

levado à conta do norte-americano John Mauchly, assim como o micro, de 

fins dos anos 1970, está ligado aos nomes de Steve Jobs e de Stephen 

Wozniak – esses californianos estiveram na ponta da total revolução que é 

ter computadores dentro de casa. O germe da internet vem ainda do fim dos 

anos 1960, quando o sistema foi desenvolvido por militares norte-

americanos. 

 

5 - Preencha o esquema e perceba as relações... ESCASSEZ DE SEDA CAUSA 

______________ ______________ ______________ ______________ 

______________ ______________ CONSEQUÊNCIA ______________ ______________ 

______________ ______________ ______________ ______________ 

 

6 - Nesse trecho, as palavras sublinhadas retomam que palavras 

anteriormente citadas? ___________________________________ 7 – Ainda 

nesse trecho, o que significa a expressão ―amarrado as pontas‖? 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ 
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8 - Para que são usadas as aspas no texto? 

______________________________________ 

______________________________________ 9 - Vá ao penúltimo parágrafo do 

texto e localize: ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Com o acúmulo de ideias e aperfeiçoamentos, diz a professora Maria Angela 

de Camargo, ―hoje, há mais tecnologia em um celular do que a que foi 

utilizada para levar o homem à Lua, pela primeira vez, com a Apolo 11, em 

1969‖. As invenções desembocam em aperfeiçoamento de ideias e inovações 

de modelos, que passaram a ter suas patentes registradas para garantir 

dinheiro àqueles de mentes inquietas e criativas. São esses que continuam 

facilitando a vida dos outros com produtos aprovados pelo mercado 

consumidor, na definição de Carlos Mazzei, o presidente da Associação 

Nacional dos Inventores – ANI [...]. ―Só damos valor ao que já temos 

quando acaba. A luz, por exemplo. Ficamos sem computador, elevador, 

geladeira. E o Thomas Edison foi chamado de louco. Tudo o que está à 

nossa volta foi inventado por alguém, algum dia. Mas estamos tão 

acostumados às invenções e às inovações que não as percebemos. Muitos 

inventos foram chamados de ridículos, porque quebravam paradigmas, não 



eram parte da vida. Do rádio, as pessoas diziam que ninguém ia ficar ali, 

parado, escutando aquela caixinha de madeira falar‖.[...] O presidente da 

ANI[...] diz que, no geral, os brasileiros são criativos. ―Não foi só o 

Santos Dumont. Temos vários inventores e ninguém sabe disso. Estive em 

mais de 40 feiras de inventos em todo o mundo e posso afirmar que os 

brasileiros são dos mais criativos do planeta. [...] Denise Mirás. In: 

Revista da Cultura, junho de 2011. 9 - Segundo o texto, por que alguns 

inventores não foram reconhecidos no seu tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 10 - Explique o título do texto: ―Vamos além de 

nós mesmos‖. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 11 - Você percebeu como são citadas as pessoas 

que colaboram com informações para o artigo? Veja só: ―Maria Angela de 

Camargo, editora responsável pela área de Exatas da editora Saraiva[..]‖ 

―O professor doutor Carlos Alvarez Maia, da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), especialista em História da Ciência[...]‖ Carlos 

Mazzei, o presidente da Associação Nacional dos Inventores – ANI [...]. 

Qual o efeito dessas citações para o artigo? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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O texto 5 é um artigo da Revista da Cultura. A finalidade desse gênero é 

informar, sendo mais objetivo que subjetivo. Desse modo, envolve a 

pesquisa de dados e , embora possa veicular opinião, a divulgação de 

fatos é prioridade. Ao ler um artigo de revista, é importante ficar 

atento: em que revista foi publicado? A que leitor se dirige? Isso 

determina as escolhas do escritor quanto ao aprofundamento do tema e à 

linguagem – mais formal ou mais coloquial – utilizada. Outra 

característica comum é a utilização de dados históricos, citações de 

autoridade, dados numéricos e definições para fundamentar as informações 

e legitimar o texto. 

 

ARRUMANDO AS IDEIAS... 

 

Criando, o homem evolui.Será que essa evolução tem somente aspectos 

positivos? Siga refletindo, jovem pensador! Texto 6 Esse texto é uma 



charge . As charges são textos que utilizam a linguagem não verbal, 

combinada ou não com a linguagem verbal e, em geral , carregam traços de 

humor e/ou ironia para comentar criticamente assuntos do cotidiano. 

http://semanactvr.if.uff.br/joomla/ 
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1 – Qual o tema do texto? _____________________________________________ 

 

PROFESSOR/A não se prenda a uma única reposta, mas às possibilidades de 

encaminhamentos que a situação-problema apresentada nos permite, sempre 

considerando o texto como ponto de partida e de chegada. 
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2 – O que diferencia o último homem? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Para saber mais! 

http://wendelsantosm usica.blogspot.com 

 

O texto 6 é uma paródia da imagem clássica da Teoria da Evolução das 

espécies, de Charles Darwin (imagem ao lado texto 7) . A paródia é uma 

face da intertextualidade. Nela o diálogo entre os textos tem conteúdo 

crítico e viés de humor. Leia os próximos textos, eles também são 

paródias. 

 

Texto 7 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41435 

 

Texto 8 

 

1 - Que elementos do texto 8 marcam as mudanças ocorridas na humanidade? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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2 - Observe e compare a postura do primeiro e do último ser na escala de 

evolução apresentada no texto 8. O que essa postura significa para a 

construção do texto? _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

http://www.greatarchaeology.com/ 

 

3 - A partir do terceiro ser, vemos a presença de armas. Podemos dizer 

que o último também possui uma ―arma‖? Explique. 

_______________________________________________ 



_______________________________________________ 

_______________________________________________ 4 - Que detalhes na 

imagem mostram o sedentarismo do homem atual? 

_______________________________________________ 
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Texto 9 

 

1. Qual o tema do texto 8? E o do texto 9? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 2. Relacionando os 

textos 8 e 9, qual deles expressa uma opinião positiva sobre a evolução 

humana? Como você chegou a essa conclusão? 

http://www.mikewood.com.br/G21.gif 

 

Texto 10 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 3. Podemos dizer que 

os textos 9 e 10 se aproximam com relação ao tema? De que forma? 

____________________________________________________ 4. Qual dos textos 

apresentados anteriormente retrata de forma semelhante o homem 

contemporâneo? Explique. 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

http://www.unspecial.org/UNS669/t63.html 

 

Agora que você já leu vários textos que dialogam sobre o tema ―evolução 

humana‖ registre a sua visão dessa evolução. Construa o homem 

contemporâneo, usando um texto não verbal, dando continuidade à imagem 

abaixo. Você pode ser bem crítico, usar o humor...criar! 
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O desejo humano de criar, inventar novas soluções, também abre 

caminhos...da imaginação! Mundos novos, novas máquinas, imagens de um 

futuro inventado em que o ser humano vive incríveis aventuras...recheiam 

páginas de livros emocionantes. Alguns desses livros até antecipam 

invenções! Algumas dessas obras literárias são denominadas FICÇÃO 

CIENTÍFICA. Você está convidado a ler um pouco de ficção científica. 

Vamos começar por uma fábula. 

Texto 12 Como usar a cabeça Era uma complicação, e das grandes, sem 

dúvida alguma. Em um universo repleto de criaturas das mais variadas 

formas, Nautilis destacava-se por uma excêntrica característica: sua 

cabeça era removível, portátil. Seu corpo apresentava seis tentáculos – 

como os polvos dos mares da Terra – e, na extremidade de cada um deles, 



um encaixe perfeito para a base da cabeça. Cada tentáculo determinava uma 

função: comer, falar, andar, dormir, chocar os ovos e – esse era o 

problema – o sexto tentáculo simplesmente desativava Nautilis, deixando-o 

duro e imóvel como uma pedra. Devido a essa singularidade, ele era o 

último de sua espécie, pois todos de sua raça haviam, num dado momento, 

se atrapalhado com a colocação da cabeça. De modo que Nautilis vagava 

sozinho por seu planeta, topando aqui e ali com seus parentes 

petrificados. Várias vezes pensara em trocar as cabeças de lugar, mas não 

tinha certeza se isso devolveria a vida à sua espécie ou se mataria todos 

em definitivo. Isso o atormentava e tinha de prestar muita atenção para 

não colocar a sua própria cabeça no tentáculo errado. Foi nesse estado 

emocional, de confusão e dor, que Nautilis um dia tomou uma drástica 

decisão: arrumou um machado e, de um golpe só, decepou seu tentáculo 

perigoso. Percebeu, aliviado, que nada de mal lhe sucedeu, que o 

tentáculo não lhe fazia falta. Entusiasmado, pôs-se a cortar o sexto 

tentáculo de todos os seus semelhantes, recolocando imediatamente as 

cabeças em tentáculos inofensivos. Assim todos reviveram e deram graças a 

Nautilis por ter tomado uma atitude que a nenhum deles ocorrera antes. E 

a espécie de Nautilis continuou a ser pelos séculos afora a mais estranha 

dos mundos conhecidos. Mas tudo bem, porque ser bizarro não é nada. Não 

ter coragem de decidir que é fatal. TAVARES, Ulisses. Fábulas do futuro. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2001. As fábulas são textos de base 

narrativa que se caracterizam pela personificação de animais e por 

trazerem, ao final, um ensinamento, uma moral. As perguntas vão ajudar 

você a refletir sobre o texto. Mãos à obra! 

 

1 - Observe atentamente o início do texto. Em geral, as narrativas 

tradicionalmente se iniciam por uma apresentação , que dá ao leitor 

algumas informações sobre a história que será contada. Iniciar a fábula 

com a frase ―Era uma complicação, e das grandes, sem dúvida alguma‖ foge 

a essa estrutura de apresentação. Que efeito esse início provoca no 

leitor? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 2 - No texto há 

a personificação de animais? Quem são as personagens? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 3 - Qual o 

conflito gerador da narrativa? 

_________________________________________________________ 4 - Qual a 

causa da imobilidade dos seres da espécie de Nautilis? 

_________________________________________________________ 5 - No trecho 

que se segue, substitua o termo grifado por outro, sem alterar o 

significado: ―Várias vezes pensara em trocar as cabeças de lugar, mas não 

tinha certeza se isso devolveria a vida à sua espécie ou se mataria todos 

em definitivo.‖ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 6 – Em que 

parágrafo do texto se localiza o clímax? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Língua Portuguesa - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

A estrutura tradicional da narrativa prevê alguns momentos: Situação 

inicial – Apresentação ( informações básicas para o leitor – O quê? Onde? 

Quando?) Complicação – É exposto o conflito gerador da narrativa, o fato 



ou problema que desencadeia a história. Clímax – Ponto em que o conflito 

atinge a tensão máxima e prepara o desfecho. Desfecho – Conclusão da 

narrativa. 
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Ao ler o texto 13, você pode recordar o texto de base narrativa, que 

estudamos no caderno pedagógico do primeiro bimestre, a partir do gênero 

conto. O romance é uma narrativa mais longa que o conto e a fábula, 

podendo possuir mais de um conflito gerador. Em geral, tem um núcleo 

principal , em torno do qual outras tramas se desenvolvem. Convidamos 

você agora a ler alguns trechos do livro ―Vinte mil léguas submarinas‖, 

de Júlio Verne. 

 

Júlio Verne é um escritor francês que escreveu aventura e ficção 

científica. Em sua obra, imagina inventos que só seriam criados pela 

ciência muito após a publicação dos livros! Ele anuncia a televisão, o 

helicóptero, o cinema falado, o ar condicionado, os arranha-céus, os 

mísseis teleguiados, os tanques de guerra, os veículos anfíbios, o avião, 

a caça submarina, o aproveitamento da luz e da água do mar para gerar 

energia, o uso de gases como armas químicas. Visite a Sala de Leitura de 

sua escola e procure as obras desse fantástico escritor: "Cinco Semanas 

em um Balão" (1863), "Viagem ao Centro da Terra" (1864), "Da Terra à Lua" 

(1865), "Vinte Mil Léguas Submarinas" (1869) e "A Volta ao Mundo em 80 

Dias" (1872). 
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Na leitura, ficaremos atentos a alguns aspectos. Para começar, como o 

autor prende a atenção do leitor e o conquista? Cuidado! Você também pode 

ser conquistado! Texto 13 Primeira parte I – Fatos inexplicáveis No ano 

de 1866 ocorreram nos oceanos acontecimentos estranhos e inexplicáveis, 

que preocuparam muito os comerciantes, oficiais da marinha , capitães, 

proprietários de navios e a população dos portos. E também governantes 

europeus e americanos. Vários navios cruzaram com um animal longo e 

fosforescente, maior e mais veloz que uma baleia. As muitas versões eram 

semelhantes ao descrevê-lo e concordavam em relação a sua surpreendente 

velocidade. Ninguém sabia dizer, entretanto, de que animal se tratava. 1 

- Esse é o parágrafo que inicia o romance. Ele apresenta ao leitor as 

primeiras informações. Que palavras permitem perceber que a história se 

passa no mar? ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 2 - Que efeito o título do 

capítulo pode provocar no leitor? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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3 - A que se referem os termos Foi enorme a curiosidade em torno desse 

ser descomunal. No sublinhados? dia vinte de julho de 1866, o navio a 

vapor Governor Higginson o ___________________________________ encontrara 

a cinco milhas das costas da Austrália. O capitão Baker pensou se tratar 



de um recife desconhecido. Quando buscava 4 – Explique o uso das aspas 

nessa determinar sua posição exata para colocá-lo no mapa, o ―rochedo‖ 

palavra. esguichou para o alto dois jatos de água que atingiram cerca de 

___________________________________ cento e cinquenta pés de altura(45 

metros). O capitão concluiu: ___________________________________ ─ Estou 

diante de um monstro desconhecido! Vários outros navios descreveram 

encontros semelhantes. Os 5 –Os cientistas acreditavam que o caso era 

governos da Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha preocuparam-se de 

alucinação? Que argumento usavam com suas possíveis consequências na 

navegação e no comércio. A para defender sua opinião? existência do 

monstro era debatida em todo lugar. Jornais duvidavam 

___________________________________ de sua existência. Lembraram relatos 

de outros seres descomunais, ___________________________________ como a 

baleia branca Moby Dick. Com cautela, um grupo de 

___________________________________ cientistas argumentava ser impossível 

que tantos passageiros e tripulantes tivessem a mesma alucinação em 

datas, navios e posições geográficas diferentes. Por fim, fez-se tanta 

piada na 6 –Quais as consequências dos estranhos imprensa que a discussão 

foi posta de lado. [...] fatos ocorridos nos mares? Talvez esquecessem o 

fato se três semanas mais tarde não ___________________________________ 

ocorresse outro semelhante, com intensa repercussão. Em abril, o 

___________________________________ Scottia, pertencente a uma companhia 

inglesa, navegava em águas calmas. Às quatro da tarde, tripulantes e 

passageiros sentiram um choque.[...] 7 –Qual o conflito gerador da 

narrativa? Os engenheiros da companhia avaliaram o acidente. Sua 

___________________________________ surpresa foi tremenda. A dois metros 

e meio abaixo da linha de ___________________________________ flutuação, 

havia um rasgo em forma de triângulo. A fenda era 

___________________________________ totalmente regular! [...] Voltou-se a 

falar do monstro. A ele atribuíram todos os 8 –Qual o clímax desse 

capítulo? naufrágios, todos os acidentes, até os mais improváveis! A 

___________________________________ comunicação entre os continentes 

tornava-se cada vez mais difícil! A opinião pública foi unânime: era 

preciso livrar os mares do terrível monstro! 9 –Qual o desfecho desse 

capítulo? 

_________________________________________________________________________

____ 
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Ao analisar a narrativa, você pode perceber sua trama...Veja só: 

Apresentação: contextualização inicial da narrativa. Conflito gerador: os 

fatos inexplicáveis que passaram a ocorrer nos oceanos. Complicação: as 

―aparições‖ do monstro que vão se intensificando, gerando consequências. 

Clímax: o acidente com o Scottia. Desfecho: a mobilização da opinião 

pública quanto à necessidade de livrar os mares do monstro. O 

interessante num romance é que esse movimento continua, uma trama se 

encadeia em outra , o desfecho de um capítulo pode anunciar o conflito 

gerador do próximo...tudo para conquistar você, leitor! Prender sua 

atenção e possibilitar que embarque na aventura de ler! Vamos ler o 

início do segundo capítulo do livro de Júlio Verne . Texto 14 II – Prós e 

contras Quando esses fatos ocorreram, eu estava no final de uma expedição 



científica nos Estados Unidos. Sou professor adjunto no Museu de História 

Natural de Paris. Fora ao Nebraska pesquisar minérios e fósseis. Sabia do 

acidente com o Scottia. Quem não ouvira falar? Lera as notícias em 

jornais americanos e europeus. O mistério me intrigava. Não conseguia 

formar uma opinião definitiva! Mas que havia alguma coisa, não se podia 

negar. Quando cheguei a Nova York, a discussão estava no auge. Já não se 

acreditava nas hipóteses de uma ilha flutuante. Restavam duas 

possibilidades. Alguns acreditavam na existência de um monstro colossal. 

Outros, em um barco capaz de andar embaixo das águas, com uma 

extraordinária força motriz. Essa última hipótese parecia impossível. 

Tanto na Europa como na América, era improvável que um simples particular 

construísse um engenho tão sofisticado, ainda desconhecido nos dois 

mundos. Como manter secreta a invenção?[...] Você percebeu a retomada da 

trama do primeiro capítulo? 1 – Observe e compare o narrador do primeiro 

capítulo com o do segundo. Comprove sua resposta com trechos do romance. 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 
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O narrador que se revela, nesse segundo capítulo, é o professor Aronnax, 

cientista respeitado que é convidado a participar da expedição que a 

Marinha Americana organiza para perseguir e acabar com o ―monstro‖ que 

aterrorizava os oceanos. O professor vai viver grandes e misteriosas 

aventuras e as contará para os leitores. A cada capítulo uma nova trama 

se desenrola, o que mantém o leitor interessado da primeira à última 

página! Há várias edições de ―Vinte Mil Léguas Submarinas‖, com 

diferentes traduções e adaptações. A que utilizamos neste caderno é a da 

Editora FTD, de 2007, com tradução e adaptação de Walcyr Carrasco. Se 

você ainda tem dúvidas de se vale a pena ler o livro, veja só o texto de 

opinião escrito pelo tradutor a título de introdução. Texto 15 Introdução 

O interesse que Vinte mil léguas submarinas tem causado, desde a época de 

sua publicação, no século XIX, tem motivo de ser. Júlio Verne foi capaz 

de descrever um submarino que ainda não tinha sido inventado! 

[...]Somente a partir de 1900 é que passaram a ser construídos os 

submarinos com tecnologia adequada para a navegação sob a água. 

Entretanto, em 1870, Júlio Verne antecipava a existência do submarino no 

livro Vinte mil léguas submarinas, onde explicava seu funcionamento! A 

descrição do uso da energia elétrica, da velocidade, da forma de 

renovação do ar, da imersão e emersão são aspectos fascinantes da 

narrativa do autor. Ele foi capaz de imaginar um submarino com capacidade 

para navegar vinte mil léguas sob o mar (110 mil quilômetros)! [...] Era, 

sem dúvida, um homem antenado com o conhecimento científico da época. 

Capaz de prever , por meio de sua sólida base de conhecimento, quais 

seriam as invenções futuras! Mesmo hoje, quando os submarinos já são 

conhecidos e a ciência e a tecnologia estão muito mais avançadas, as 

aventuras do capitão Nemo continuam fascinantes. Vinte mil léguas 

submarinas é o tipo de livro que, quando se começa, não se consegue parar 

de ler! 1 – Indique no texto: Fatos: 



_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ Opiniões: 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Visite a Educopédia e leia sobre outra obra de Júlio Verne! Nas aulas do 

nono ano, clique no link Grandes Obras. Lá você encontra aulas sobre 

obras de vários escritores, dentre elas a aula 16 , que trata de ―Viagem 

ao centro da terra.‖ Você não pode perder! 

 

Com os avanços tecnológicos, os limites homem X máquina atiçam cada vez 

mais a imaginação... Agora, você vai ler um texto de opinião sobre um 

filme. 

 

Texto 16 A.I. - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Celso Sabadin É inegável: as 

pessoas podem gostar ou não gostar, mas assistir à Inteligência 

Artificial é uma experiência única e diferenciada no cinema. Não 

raramente o espectador se pergunta: onde é que Steven Spielberg vai 

chegar? O que foi que Stanley Kubrik pretendeu fazer? As respostas não 

virão facilmente. Após quase duas horas e meia de projeção, o espectador 

será brindado com, pelo menos, uma certeza: a de que viu um filme 

incomum. Um raro roteiro que não se prende às fórmulas desgastadas que 

dominam a produção norte-americana. Dizer que Inteligência Artificial é 

sobre um garoto-robô que deseja ser um menino de verdade é pouco. 

Muitíssimo pouco. O filme é um caldeirão de referências que mistura de 

Bela Adormecida a Blade Runner. E que não teme passar do drama à ficção, 

ao romance à aventura e de volta à ficção com impressionante 

desenvoltura. [...] Sim, o filme é sobre um garoto-robô que deseja ser um 

menino de verdade. Tudo se situa num futuro não definido, onde o 

Professor Hobby (William Hurt) expõe todo o seu descontentamento sobre o 

atual estágio de desenvolvimento dos robôs, criaturas muito parecidas com 

os humanos - fisicamente - mas incapazes de expressar sentimentos. A 

ideia revolucionária de Hobby seria criar o primeiro robô criança da 

história, um pequeno androide programado para fazer parte de uma família 

e, consequentemente, para amar e ser amado. [...] A discussão sobre a 

tecnologia, a ética da robótica, os problemas de adaptação, a crise 

existencial de um menino androide que se identifica com a história de 

Pinóquio, a crise do casal que o adotou, tudo isso é apenas o começo do 

filme. A pontinha de um iceberg cinematográfico que revelará cada vez 

mais surpresas. Inteligência Artificial tem o incrível poder de se 



renovar a cada cena, de surpreender o mais atento dos cinéfilos que acha 

que já viu tudo sobre o tema. Quando o espectador se prepara para a 

ficção científica, o filme vira um drama. Quando o drama se aprofunda, 

ele se transforma numa estonteante aventura. E quando o desfecho parece 

próximo, o roteiro dá um salto gigantesco. No tempo, no conteúdo, na 

emoção. As pessoas saem do cinema atônitas. São perguntas e mais 

perguntas que ficam perambulando pela mente do espectador durante 

minutos, horas ou mesmo dias após o término do filme. [...] 
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Justamente por ser diferente e imprevisível, criativo e fora dos padrões, 

o filme não tem feito nas bilheterias norte-americanas o sucesso 

comercial esperado. Certamente os devoradores de pipoca que lotam as 

salas daquele país vão precisar de mais dois mil anos de evolução para 

atingir um estágio de desenvolvimento que permita a compreensão das 

questões levantadas por Spielberg. Inteligência Artificial é um filme que 

dá vontade de ver novamente, assim que se acaba de vê-lo pela primeira 

vez. 

http://www.cineclick.com.br 

 

1- Você acabou de ler um texto de opinião sobre o filme Inteligência 

Artificial. Volte ao primeiro parágrafo do texto e retire uma opinião 

sobre o filme. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 2- 

Qual a crítica feita ao cinema americano no primeiro parágrafo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 3- 

Há, no segundo parágrafo, uma opinião expressa por meio de um 

superlativo. Destaqueo e explique a sua função na frase. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 4. 

Superficialmente, qual a assunto do filme Inteligência Artificial? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 5- 

No trecho: ―Dizer que Inteligência Artificial é sobre um garoto-robô que 

deseja ser um menino de verdade é pouco.‖, a que se refere o termo 

destacado? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 6- 

Qual a função dos parênteses no trecho ―(William Hurt)‖? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 7- 

Qual a causa do Professor Hobby ter querido criar um menino-robô? 

(Terceiro parágrafo.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Stanley Kubrick (Nova Iorque,1928 Hertfordshire, 1999) foi um dos mais 

importantes cineastas de todos os tempos. Dentre seus filmes destacam-se: 

O iluminado (1980) e 2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968) Steven Allan 

Spielberg, (Cincinnati, 1946) é um cineasta e empresário norteamericano. 



Spielberg é o diretor que mais tem filmes na lista dos 100 Melhores 

Filmes de Todos os Tempos, feita pelo American Film Institute. Ele é 

considerado um dos cineastas mais populares e influentes da história do 

cinema. Dentre seus filmes, destacamse: Tubarão (1976) e E.T. - O 

Extraterrestre (1982). 
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8- A que se refere o termo destacado no trecho: ―[...] tudo isso é apenas 

o começo do filme.‖ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 9 - Qual o sentido dos termos destacados em: ―A 

pontinha de um iceberg cinematográfico que revelará cada vez mais 

surpresas.‖ 

_________________________________________________________________________

________________________ 10- Por que, segundo o texto (quinto parágrafo), 

o filme surpreende o mais atento dos cinéfilos? 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 11 – Qual a causa do filme não ter feito o 

sucesso comercial esperado nos EUA? 

_________________________________________________________________________

________________________ 12- No penúltimo parágrafo, há uma crítica aos 

espectadores norte-americanos. Explique. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 13 – Qual a finalidade do texto? 

_________________________________________________________________________

________________________ O texto que você acabou de ler pode ser 

considerado uma resenha. ―Resenha é o nome das sínteses e dos comentários 

sobre obra artística ou profissional. Pode abranger apreciações críticas 

sobre livros técnicos, científicos ou filosóficos e sobre produtos 

culturais, como filmes, obras literárias, musicais, teatrais etc. Seu 

objetivo é divulgar e servir ao leitor como bússola em meio à quantidade 

de produtos culturais disponíveis ou resumir qualidades e defeitos de um 

produto[...].‖ Guia da Língua 2010. Revista Língua. Agora é com você! 

Escolha um filme a que tenha assistido e escreva uma resenha sobre ele. 

Você pode até se valer da estratégia do texto que acabamos de estudar. 

Tome-o como referência. Para ilustrar, você pode usar os bonecos da série 

―o bonequinho viu‖, que o jornal O Globo utiliza na sessão de crítica de 

cinema. 
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Primeiro, planeje seu texto. Filme escolhido: 



positivos mais 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

cenas, 

 

personagem 

 

sua turma? Funciona assim: cada aluno escolhe um filme para assistir e 

faz uma resenha, destacando pontos positivos e negativos. As resenhas são 

expostas no mural da sala, para que todos possam ler. É feita uma votação 

e escolhido um dos filmes para ser assistido por toda a turma, com 

direito a um debate bem animado! Essa pode ser a primeira 

resenha...Combine com seu Professor e... mãos à obra! 

 

Depois...não 

 

oglobo.globo.com 
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Texto 17 Editorial 

Amélia Gonzalez, editora. 

 

Vários textos expressam opinião. Vamos ler agora um editorial. No 

contexto da evolução humana, o texto também traz questões importantes 

para você refletir, jovem pensador! 
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Em 1996 o sociólogo Betinho criou um movimento em torno da necessidade de 

se acabar com a fome no país. Pelas contas que divulgou na época, havia 

32 milhões de brasileiros na linha da miséria, sofrendo privações que não 

se conceberiam mais em pleno século XX. Como a população do país girava 

em torno de 157 milhões (registros do IBGE), cerca de 20% estavam nessa 

situação. Dados atuais da Comissão Econômica para a América Latina 

(Cepal) dão conta de que existem hoje 49 milhões de brasileiros na linha 

da miséria. Se a população atual está na casa dos 190 milhões, a 

porcentagem é de 25%. Muita coisa, sobretudo se levarmos em conta que um 

dos Objetivos do Milênio é erradicar a miséria até 2015. [...] Preservar 

o meio ambiente é importante. Dar uma vida digna aos humanos, mais ainda. 

E as corporações têm, sim, papel fundamental nisso. Sobretudo aquelas que 

lidam com pessoas dos cantões do país, a quem até mesmo a noção de 

cidadania é negada. 

Adaptado de O Globo. Razão Social. 15 de fevereiro de 2011. 

 

1.Qual o objetivo do movimento criado pelo sociólogo Betinho, em 1966? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 2. Com relação à 

pobreza no Brasil, a que conclusão chegou Betinho em 1996? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Você acabou de ler um editorial do caderno Razão Social, do jornal O 

Globo. O editorial é um texto que aparece em jornais e revistas e tem a 

finalidade de expressar a opinião do veículo que o publicou. Ele trata 

sempre de temas da atualidade, buscando convencer o leitor. Em tese, 

jornais e revistas deveriam noticiar os fatos com imparcialidade, 

neutralidade. Assim, informariam os leitores e somente no editorial 

poderiam declarar opinião. Desse modo, aos leitores caberia formar suas 

próprias opiniões. No entanto, a neutralidade absoluta é quase 

impossível. Na forma de destacar um fato ou mesmo no espaço a ele 

dedicado já se pode perceber a tendência do jornal. Até uma fotografia 

pode revelar um ponto de vista, um modo particular de ver e o desejo de 

expressar uma mensagem. 
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3. Segundo o texto, que instituto registrou a população do Brasil naquela 

época? Faça uma pequena pesquisa sobre esse instituto para saber o que 

faz, quais são as suas atribuições. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 4. Cite um dos objetivos do milênio, segundo o 

texto. 

_________________________________________________________________________

________________________ 5. Retire do texto um trecho que apresenta um 

fato. 

_________________________________________________________________________

________________________ 6. O editorial é um gênero de texto que tem a 



finalidade de expressar uma opinião. Em que parte do texto está presente 

essa opinião? 

_________________________________________________________________________

________________________ Observe a foto ao lado, de Marc Riboud. Essa é 

sua foto mais famosa e retrata uma jovem com uma flor em frente à tropa 

armada, numa manifestação próxima ao Pentágono (Washington, Estados 

Unidos) contra a Guerra do Vietnã. Como você lê a foto? O que está em 

destaque? Que mensagem ela passa? Para você, o que essa foto deseja 

mostrar? Segundo Frédéric Lambert, essa é apenas uma das fotos de uma 

sequência que mostra uma grande manifestação de jovens contra a Guerra do 

Vietnã. O que causa mais impacto no leitor: a foto ao lado ou uma foto em 

que a moça seria só mais uma no meio da multidão? Escolher publicar a 

foto que mostra a moça sozinha enfrentando um batalhão com uma flor não 

tem nada de neutralidade... Converse com seu professor de História sobre 

o contexto da foto – A Guerra do Vietnã. 

 

Para ir além... 

 

http://www.irdeb.ba.gov.br/multicultura/?attachment_id=1437 
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Agora você vai ler um artigo de opinião. As perguntas serão um guia de 

leitura... Texto 18 A HUMANIDADE EM XEQUE? O campeão mundial de xadrez 

Garry Kasparov perde para um computador e a humanidade pensa estar em 

xeque. Será o xeque-mate? Não, ainda vai demorar algum tempo para que 

esse risco deva ser levado a sério. Algumas dicotomias são fundamentais 

para que se entenda a diferença entre o cérebro humano, dotado de mente e 

personalidade, e o computador Deep Blue. Deep Blue tem um conjunto 

harmônico de processadores centrais comandando suas operações; Kasparov 

não tem qualquer sucedâneo de controlador central. Deep Blue tem memórias 

com endereços claros, sensíveis à destruição por qualquer curto-circuito; 

Kasparov tem memórias distribuídas por grande parte de seu cérebro, que 

faz com que resista ao envelhecimento, sem que com isso se apaguem 

arquivos inteiros e se percam referências vitais. Deep Blue não aprende, 

não tem infância, não interage com os outros e não descobre a mentira 

como artífice da separação entre o mundo interior do desejo e o exterior 

da repressão; Kasparov aprende e se organiza de acordo com a experiência 

pretérita, sua e de sua cultura. [...] Só existe mente quando, ao perigo 

de falhar no cálculo, se acrescenta o perigo de falhar na expectativa 

depositada sobre si. Essa carga humana, demasiado humana, é ainda hoje 

dificilmente reproduzível em máquinas. As emoções e a vontade, 

propriedades inimagináveis a Deep Blue, coroam e colorem nossa espécie. 

Folha de São Paulo Henrique Schützer del Nero. Médico Psiquiatra e 

coordenador do Grupo de Ciência Cognitiva do Instituto de Estudos 

Avançados (USP). In: DIMENSTEIN,Gilberto.Aprendiz do futuro. São Paulo: 

Ática, 2002. 1 – Qual o fato que dá origem ao artigo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2 – Qual o significado da expressão ―em xeque‖? E 

―xeque-mate‖? 



_________________________________________________________________________

_______________________ 3 – A que se refere o termo destacado em ―Não, 

ainda vai demorar algum tempo para que esse risco deva ser levado a 

sério.‖? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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4 – Qual a principal diferença entre o cérebro humano e Deep Blue? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 5 – Qual a consequência de Kasparov ter 

―memórias distribuídas por grande parte de seu cérebro‖? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 6 – O que significa dizer que as emoções e a 

vontade ―coroam e colorem‖ nossa espécie? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ Texto 20 Texto 19 Cérebro eletrônico Gilberto 

Gil O cérebro eletrônico faz tudo Faz quase tudo Faz quase tudo Mas ele é 

mudo O cérebro eletrônico comanda Manda e desmanda Ele é quem manda Mas 

ele não anda[...] Só eu posso chorar Quando estou triste Só eu Eu cá com 

meus botões De carne e osso Eu falo e ouço. Eu penso e posso Eu posso 

decidir [...] 1 – Em que os textos 18 e 19 se aproximam no que se refere 

ao tema? Porque sou vivo 

______________________________________________________________ vivo pra 

cachorro e sei 

______________________________________________________________ Que 

cérebro eletrônico nenhum me dá 

http://rede.unifreire.org/liliansantana2/blog/charges-tecnologicas 

 

socorro[...] Com seus botões de ferro e seus Olhos de vidro[...] 

www.letras.terra.com.br 

 

2 – Indique um verso da música que fale da emoção ser característica 

exclusiva do homem e não do cérebro eletrônico. 

______________________________________________________________ 
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3 – O que significa ser ―vivo pra cachorro‖? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 4 – O que o homem da tirinha destaca e valoriza 

nos quatro primeiros quadrinhos? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 5 – Que ideia o homem revela ter de si mesmo 

quando questionado pela mulher? 

_________________________________________________________________________

_________________________ Texto 21 1 – Compare a fala do avô do menino 



maluquinho com a do homem do texto 20. _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ Globinho, 19 de novembro de 2011. 2 – Qual o 

efeito da forma de escrita usada pelo menino maluquinho no 5º quadrinho 

(elecedê,uessebê,uaifai)? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 3 – Compare o modo como o menino maluquinho e 

seu avô usam as palavras ―mega‖ e ―banda‖. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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Já que estamos falando de textos de opinião, você é convidado a ler uma 

carta argumentativa. O leitor opina sobre a polêmica da proibição do uso 

de sacolas plásticas nos mercados. Texto 22 

Lucro extra O motivo da proibição é puramente financeiro e, como sempre, 

a favor dos supermercados. Ingenuidade acreditar que as grandes redes 

estejam preocupadas com o meio ambiente. Estão preocupadas é em lucrar 

cada vez mais! Os supermercados gastavam muito na compra dessas sacolas, 

cujo custo sempre esteve embutido no preço dos produtos que compramos. 

Agora, com a proibição, tais grupos não terão mais esse custo adicional e 

lucrarão mais ainda, pois não baixarão os preços na ponta, sem falar que 

estão vendendo as tais sacolas feitas de amido de milho. É mais do que 

sabido que as sacolas plásticas são 100% recicláveis, e de forma 

indefinida. O correto não é a proibição, mas a educação do consumidor a 

esse respeito. Portanto, vamos continuar reciclando as sacolas plásticas. 

LHFCP São Paulo 

 

1 - Quem é criticado na carta e por quê? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 2 - A carta é contra ou a 

favor da proibição do uso das sacolas plásticas em supermercados? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 3 – Cite 3 argumentos 

utilizados para defender essa posição. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



______________________________________________ 4 – Na frase ― Portanto, 

vamos continuar reciclando as sacolas plásticas‖, substitua o termo 

destacado por outro de significado equivalente. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 5 – Volte ao texto e, 

usando chaves – } – separe os argumentos e a conclusão. 

 

Cartas dos leitores . O Estado de São Paulo - 30/01/2012 
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http://www.dialogosuniversitarios.com.br 

 

Se você usa qualquer rede social (Orkut, Facebook, MySpace, MSN) ou 

frequenta as salas de bate-papo da rede, saiba que pode estar correndo 

riscos. Lógico que entrar e ―conhecer‖ gente nova, de tudo quanto é lugar 

do mundo, parece sempre divertido. Mas, nessas viagens pelo mundo da 

internet, você pode cruzar com gente que não é tão bacana! E mais! Em 

algumas situações, arrisca até mesmo esbarrar em alguém muito mal-

intencionado. Denuncie. (Dr.Jairo Bouer, em www.educacional.com.br) Texto 

23 Namoro pela internet, que loucura é essa? Camila sai com as amigas, 

mas, para surpresa de seus pais, chega antes da meia-noite. Ela diz um 

―oi‖ rápido e dirige-se ao espelho para arrumar o cabelo e renovar a 

maquiagem. Sua mãe pergunta: ―Ué, você vai sair de novo?‖. E a garota 

responde tranquilamente: ―Não, mãe, só vou encontrar meu namorado pela 

internet!‖. Com algumas variações no enredo, esta cena está se tornando 

cada vez mais frequente. Não é novidade para mais ninguém que o modo de 

relacionamento mais comum entre adolescentes e jovens é o ficar. [...] Há 

poucos anos, no entanto, a internet possibilitou outra forma de se 

relacionar afetivamente: à distância, sem contato físico, mas com muita 

troca de carinho através de chats, messenger, sites de relacionamento, ou 

softwares que permitem o uso de microfones e câmeras para ouvir e ver a 

outra pessoa. [...] Existem dois tipos de namoro pela internet. Um é 

aquele em que internautas se conhecem em algum ambiente virtual e decidem 

se aproximar. O outro ocorre quando pessoas se encontram fora da 

internet, mas, por morarem longe ou pela necessidade de mudança de um dos 

dois, utilizam a web como recurso para manter contato. Em qualquer deles 

há fatores positivos e negativos que precisam ser levados em conta, se 

existe a vontade de levar adiante isso que é considerado loucura pelos 

que estão de fora. Uma das coisas boas de um namoro à distância é o 

estímulo ao diálogo. Sabe-se que a presença física muitas vezes inibe a 

expressão de sentimentos íntimos de amor, ou mesmo de contrariedade. 

Estando longe, escrevendo um email ou uma carta, o(a) apaixonado(a) pode 

sentir-se mais à vontade para dizer o que pensa. O próprio ato de 

escrever também ajuda a dar mais clareza sobre o que se sente, de fato, 

pelo(a) outro(a). Nem tudo são flores, no entanto; a internet é um meio 

em que se encontra muita gente disposta a passar a perna nos outros, 

iludindo-os para seu próprio proveito. Quando nos comunicamos pela 

internet com desconhecidos, é preciso ter cuidado e não passar 

informações particulares. [...] A internet é um excelente meio para 



namorar, porém ela não substitui e nunca será tão rica quanto uma relação 

convencional. 

Adaptado de Marcio Zoratto Gastaldo. In: Mundo jovem ano 45, nº 380, 

2007. 
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1. Qual o tema do texto? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2. Que opinião do autor já aparece no título do 

artigo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 3. Com que finalidade, segundo o texto, Camila se 

dirige ao espelho para arrumar o cabelo e retocar a maquiagem? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4. No segundo parágrafo, que diferença básica o 

autor quer destacar entre o ficar e os relacionamentos afetivos pela 

internet? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5. De acordo com o terceiro parágrafo, o que leva 

namorados a utilizarem a web como recurso para se manterem em contato? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 6. Qual o papel da internet nos dois tipos de 

namoro à distância a que o autor faz referência? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 7. Procure ,no texto, e transcreva abaixo os 

aspectos positivos e os aspectos negativos da possibilidade de 

relacionamento à distância. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 8. Observe o título e o trecho final do terceiro 

parágrafo do artigo e explique o sentido com que o autor usa a palavra 

loucura. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Texto 24 

 

1. Qual é o tema da charge (texto 24)? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 2. Explique a expressão 

facial do pai ao ouvir a fala da menina. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Texto 25 
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1. Como é construído o humor do texto? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 2. Observe o terceiro 

quadrinho. Por que não há balões? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 3. Retome o texto 23 e 

localize o parágrafo que se relaciona ao tema comum ao texto 25. 

________________________________________________ 
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Texto 26 Internet, amiga da leitura? El País – Madri Especialistas sempre 

alertaram sobre os perigos da internet e do acesso rápido a informações 

em pequenas doses para a capacidade de leitura. Mas o último informe do 

PISA, programa criado pela Organização Para a Cooperação e o 

Desenvolvimento (OCDE) para comparar o desempenho de estudantes de 15 

anos em 65 países, revela exatamente o contrário. Segundo o estudo, os 

alunos familiarizados com atividades como ler e-mails, bater papo, 

acessar notícias on-line ou participar de grupos de discussão virtual, em 

geral, leem melhor. [...] Especialistas sugerem que o uso das tecnologias 

só acrescenta. O mais importante, dizem, é a variedade ─ de textos e de 

meios. Um estudo recente encomendado pela Fundação Antena 3 revelou que 

os jovens espanhóis dedicam uma hora e meia por dia para estudar e passam 

cerca de quatro diante de uma tela (assistindo a TV, jogando videogame ou 

navegando na internet). Enquanto estudam, 48% escutam música, 45% 



conversam com outras pessoas, 35% navegam na web e 25% mantêm a televisão 

ligada. ─ Os resultados do PISA sugerem que a quantidade e a diversidade 

de fontes de leitura são mais importantes que a qualidade. Podem ser 

livros, revistas, HQs, material on-line etc. ─ assegura o professor 

Steven Higgins, da Universidade de Durham, na Inglaterra. ―Embora os 

estudantes que leem ficção tenham mais chance de pontuar mais alto, são 

os que leem de tudo que conseguem fazê-lo realmente bem‖, diz o último 

informe do PISA. ─ Isso faz sentido, já que os leitores mais eficientes 

são aqueles que entendem com facilidade o significado de todo tipo de 

textos ─ completa Higgins. 

O Globo. Megazine. 11 de janeiro de 2011. 

 

O Globo. Megazine. 11 de janeiro de 2011 

 

. 
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1.Segundo o texto, qual o objetivo do PISA? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 2. Retire do terceiro parágrafo: 1 opinião 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 1 fato 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

3. O que os resultados do PISA mostram? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 4. Que termos indicam que Higgins concorda com 

o que o informe do PISA revela? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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5 . Segundo Higgins, qual a característica do leitor mais eficiente? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Você leu, no texto, dados referentes a pesquisas que investigam os 

hábitos de estudo dos jovens. Será que eles são confirmados na realidade 

da sua turma? Que tal fazer uma pesquisa de opinião? Converse com seu 



Professor de Língua Portuguesa e, se achar interessante, peça ajuda ao 

Professor de Matemática. 
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Vamos ler outro texto dissertativo-argumentativo. Agora, um artigo de 

jornal. Lembre-se: ―Argumentar é apresentar evidências que confirmem a 

posição assumida para convencer o leitor de que a defesa que se faz é a 

melhor possível. O objetivo é convencer, mas não a qualquer preço. 

Construir argumentos sustentáveis é uma atividade que realizamos o tempo 

inteiro em nossas interações cotidianas.‖ Guia da Língua 2010 Texto 27 

Mais e melhores neurônios A boa ciência experimental obriga pesquisadores 

a rever teorias e noções que antes pareciam consensuais. No momento, a 

neurobiologia passa por uma dessas revisões, com a derrocada do antigo 

princípio de que as células cerebrais (neurônios) não poderiam ser 

repostas pelo organismo adulto. Nessa visão ultrapassada do cérebro, o 

envelhecimento do órgão equivaleria necessariamente à decadência, na 

forma de perda progressiva de suas células. O cérebro não apenas produz 

novos neurônios , como surgem agora indicações de que tanto o aprendizado 

,quanto o exercício físico, podem estimular mundoverde.com.br essa forma 

de regeneração, conhecida como neurogênese. Transcorreram duas décadas 

entre a descoberta da neurogênese em camundongos e a do mesmo fenômeno em 

seres humanos. O tema atrai enorme atenção por conta de seu potencial de 

tratar doenças degenerativas e lesões no cérebro de idosos, como o mal de 

Alzheimer e derrames. Dois grupos norte-americanos se debruçaram sobre 

essa forma de regeneração, obtendo resultados diferenciados, mas não 

inconciliáveis. Uma equipe, da Universidade de Princeton, verificou que a 

reposição aumenta quando camundongos são submetidos à tarefa de 

aprendizado intenso. Outra, do Instituto Salk, constatou resultado 

semelhante com exercícios físicos continuados. As pesquisas estão na 

edição de março da ―Nature Neuroscience‖. Um terceiro artigo na 

publicação especula que os dois tipos de estímulo para a neurogênese ─ 

aprendizado e exercício ─ podem se complementar, como ocorre na 

exploração de um novo ambiente. Nessa situação, o animal se movimenta 

muito para reconhecer o terreno e, ao mesmo tempo, tem de memorizá-lo. 

Numa palavra, aprender. A ciência aprende com seus experimentos mais 

engenhosos e a humanidade, com a ciência. Não só a sobreviver, mas a 

viver mais, e melhor. 

Folha de São Paulo, 3 de março de 1999. 
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Glossário consensual: em que há consenso, acordo; derrocada: 

desmoronamento, decadência. 1- Que teoria está sendo revista pela 

neurobiologia e que aparece no primeiro parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 2 - Segundo o texto, qual a consequência, 

para o nosso cérebro, da aprendizagem e dos exercício físicos? 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 3 - No trecho do quarto parágrafo, ―Dois 

grupos norte-americanos se debruçaram sobre essa forma de regeneração, 

obtendo resultados diferenciados, mas não inconciliáveis.‖, por que se 



pode considerar esses resultados conciliáveis? 

_________________________________________________________________________

___ 4 - No quinto parágrafo, a que está relacionado o verbo aprender? 

_________________________________________________________________________

___ 
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PROFESSOR/A não se prenda a uma única resposta, mas às possibilidades de 

encaminhamentos que a situaçãoproblema apresentada nos permite, sempre 

considerando o texto como ponto de partida e de chegada. 

 

5 - Marque, no texto, a conclusão apresentada. 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________ 6 - Escreva a tese e destaque um argumento 

usado para sustentá-la. 

 

Tese 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

 

Argumento 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Agora que você já leu vários textos, reflita mais um pouco sobre eles... 

 

Textos de diferentes gêneros podem apresentar argumentos, ou mesmo ter a 

intenção de persuadir. cartas de leitores editoriais anúncios poemas 

letras de canção artigos de opinião resenhas crônicas 

 

...e outros! 

 

O próximo texto é uma crônica argumentativa. Qual será a ideia defendida? 
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Podemos dizer que dissertar é comentar ou explicar um assunto. Quando 

dissertamos, podemos somente expor os fatos ou defender uma ideia, 

expressando opinião a respeito de um assunto, tentando persuadir o leitor 

com argumentos. Assim, temos gêneros de base dissertativa expositiva e 

gêneros de base dissertativa argumentativa. De forma geral, embora o 

texto dissertativo expositivo não demonstre a preocupação de convencer, 

vender uma ideia, mas somente de expor ideias, transmitir conhecimentos, 

é muito difícil conseguir total imparcialidade. Há quem diga mesmo que 

isso não é possível, pois até pela escolha das palavras pode ser 

destacado um ou outro aspecto da questão... e acabar revelando uma 

opinião, tentando convencer o outro. Vale lembrar, aluno, que cabe a 



você, leitor competente, perceber se o texto vende uma ideia e decidir se 

quer comprá-la... ou não. 
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Texto 28 Posto, logo existo 

Martha Medeiros 
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Começam a pipocar alguns debates sobre as consequências de se passar 

tanto tempo conectado à internet. Já se fala em ―saturação social‖, 

inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do ―New York Times‖ 

que afirmou que sua produtividade no trabalho estava caindo por causa do 

tempo consumido por Facebook, Twitter e agregados, e que se vê hoje em 

dia diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta ou ―alguns 

desses hábitos digitais que estão me comendo vivo‖. Antropofagia virtual. 

O Brasil, pra variar, está atrasado (aqui, dois terços dos usuários ainda 

atualizam seus perfis semanalmente), pois no resto do mundo já começa a 

ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão: 

hotéis europeus prometem quartos sem wi-fi como garantia de férias 

tranquilas, empresas americanas desenvolvem programas de softwares que 

restringem o acesso a web, e na Ásia crescem centros de recuperação de 

viciados em internet. Tudo isso por uma simples razão: existir é uma 

coisa, viver é outra. Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar 

esse seu cogito, ergo sum, pois as pessoas trocaram o verbo pensar por 

postar. Posto, logo existo. Tão preocupadas em existir para os outros, as 

pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, ou 

seja, namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, lendo, estudando, 

cercados não por milhares de seguidores, mas por umas poucas dezenas de 

amigos. Isso não pode ter se tornado tão obsoleto. Claro que muitos usam 

as redes sociais como forma de aproximação, de resgate e de 

compartilhamento – numa boa. Se a pessoa está no controle do seu tempo e 

não troca o virtual pelo real, está fazendo bom uso da ferramenta. Mas 

não tem sido a regra. Adolescentes deixam de ir a um parque para ficarem 

trancafiados em seus quartos, numa solidão disfarçada de socialização. 

Isso acontece dentro da minha casa também, com minhas filhas, e não 

adianta me descabelar, elas são frutos da sua época, os amigos se 

comunicam assim, e nem batendo com um gato morto na cabeça delas para 

fazê-las entender que a vida está lá fora. Lá fora!! Não me interessa que 

elas existam para Tati, pra Rô, pro Cauê. Quero que elas vivam. O grau de 

envolvimento delas com a internet ainda é mediano e controlado, mas tem 

sido agudo entre muitos jovens sem noção [...]. São garotos e garotas que 

não se sentem com sua existência comprovada, e para isso se valem de 

bizarrice na esperança de deixarem de ser ―ninguém‖ para se tornarem 

―alguém‖, mesmo que alguém medíocre. Casos avulsos, extremos, mas estão 

aí, ao nosso redor. Gente que não percebe a diferença entre existir e 

viver. Não entendem que é preferível viver, mesmo que discretamente, do 

que existir de mentirinha para 17.870 que não estão nem aí. 

Revista O Globo. Ano 8. 25 de março de 2012. 
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Perceba que o pronome esse retoma a frase citada anteriormen te, ― Penso, 

logo existo‖. Essa frase está escrita logo após o pronome em latim, uma 

língua que está na origem da língua portuguesa. 

 

1.Qual o sentido da palavra pipocar, no primeiro parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 2. Qual a causa de a produtividade no trabalho 

de um jornalista do ―New York Times‖ ter diminuído? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 3. O trecho ― alguns desses hábitos digitais 

que estão me comendo vivo‖ , no primeiro parágrafo, aparece entre aspas. 

Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 4. O que tem sido feito na Europa e nos Estados 

Unidos para diminuir o uso da internet? Retire do texto o trecho que 

confirma sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 5. Segundo o texto, o que significa fazer bom 

uso das ferramentas virtuais? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 6. A crônica, gênero textual em que fatos do 

cotidiano estão presentes, possui , geralmente, uma linguagem informal 

para tentar se aproximar de seus leitores. Retire do texto dois exemplos 

que comprovam essa afirmação. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 7.A quem se refere a palavra destacada no 

trecho: ― O grau de envolvimento delas com a internet ainda é mediano e 

controlado [...]‖. (sexto parágrafo) 

_________________________________________________________________________

_________________________ 8. O que significa, no texto, ―solidão 

disfarçada de socialização‖. (5º parágrafo) 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 9. Qual o efeito de sentido das exclamações e 

da repetição em ―Lá fora!!‖, no quinto parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 10. Qual a tese defendida no texto? Cite um 

parágrafo que contenha argumentos usados para defendê-la. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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Texto 29 Estamos mais inteligentes António Damásio O neurocientista 

português afirma que o cérebro se adapta bem ao ritmo veloz das novas 



tecnologias digitais É inegável que os novos meios de comunicação 

facilitam a vida, ao acelerar os contatos e a colaboração entre pessoas 

de regiões e continentes distantes. No entanto, isso não se dá sem 

consequências para o cérebro. A internet, as mensagens instantâneas e o 

correio eletrônico obedecem a um tempo virtual, um tempo acelerado, 

descolado e diferente do tempo do mundo real. Ele se desenrola de forma 

muito mais lenta. É o tempo ao qual o cérebro se adaptou para desenvolver 

suas funções cognitivas* ao longo da evolução da nossa espécie. Não é 

apenas a velocidade dos novos meios digitais que estimula e impacta o 

cérebro. A multiplicidade de tarefas que realizamos ao mesmo tempo graças 

aos meios digitais também cobra um preço das funções cognitivas. Para 

conseguir processar, analisar e responder de forma adequada à enorme 

quantidade de informações recebidas, o cérebro precisa se adaptar ao 

tempo acelerado do mundo virtual. E o cérebro consegue fazer isso, pois 

ele é muito maleável e adaptável às novas condições. Essa adaptação do 

cérebro a um acelerado mundo multitarefa é tão fácil e mais rápida quanto 

mais jovens somos. Não por acaso, as crianças e adolescentes que nasceram 

e cresceram fazendo uso das novas tecnologias têm mais facilidade para 

processar e fazer uso do volume crescente de informações da nossa 

civilização tecnológica.[...] A capacidade do cérebro das crianças e 

adolescentes para se adaptar a um mundo com múltiplas tarefas também tem 

um custo: a dificuldade de concentração. É comum ver adolescentes que 

conseguem realizar três, quatro, cinco tarefas ao mesmo tempo, como 

responder e-mail, enviar mensagens de texto e falar ao celular, mas 

apresentam dificuldade de concentração quando executam uma única tarefa, 

que exige maior grau de atenção, compreensão e reflexão, como ler um 

livro e interpretar um texto. Há estudiosos que se apressam em enxergar 

nessa dificuldade de concentração uma primeira evidência dos malefícios 

cognitivos da era da informação. Enxergam aí a raiz para o que consideram 

o efeito emburrecedor da internet sobre os adolescentes. É uma conclusão 

muito apressada. [...] Ainda é muito cedo para sabermos quais serão as 

alterações cerebrais e cognitivas que o atual dilúvio de informações 

acarretará no cérebro humano. [...] O ser humano nunca foi mais 

inteligente e criativo do que hoje. [...] Desde a evolução de nossa 

espécie, o cérebro vem sendo cada vez mais exigido e moldado para 

responder às mudanças ambientais e sociais. O ser humano da nossa 

civilização tecnológica é estimulado a desenvolver e usar funções 

cerebrais mais complexas e sofisticadas que as exigidas no passado [...]. 

Até o momento, graças à incrível capacidade de adaptação do nosso 

cérebro, o Homo sapiens tem conseguido responder às pressões do meio, 

sejam elas provenientes do mundo real ou do mundo virtual. Estamos 

ficando cada vez mais inteligentes – não o contrário. Nada indica que 

esse processo atingiu o seu limite. Não sabemos qual será esse limite nem 

se ele existe. 

Revista Época. 31 de outubro de 2011. 
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1. No trecho ―Ele se desenrola de forma muito mais lenta‖ do primeiro 

parágrafo, a que se refere a palavra em destaque? 

_________________________________________________________________________

____________________ 2. De acordo com o primeiro parágrafo, que diferença 



há entre o tempo do mundo real e o do mundo virtual? 

_________________________________________________________________________

____________________ 3. Além da velocidade dos meios digitais, que outro 

aspecto das novas tecnologias estimula o cérebro? 

_________________________________________________________________________

____________________ 4. Que características tem o cérebro que o permitem 

acompanhar o tempo do mundo virtual? 

_________________________________________________________________________

____________________ 5. Transcreva do terceiro parágrafo o trecho que 

contém uma ideia de proporcionalidade, destacando os termos que indicam 

essa relação. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 6.Que facilidade e que dificuldade as crianças e 

adolescentes apresentam com relação ao uso das novas tecnologias? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 7. No trecho ―Enxergam aí a raiz para o que 

consideram o efeito emburrecedor da internet sobre os adolescentes.‖, a 

que se refere o termo em destaque? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 8. No quinto parágrafo, qual a opinião do autor 

sobre a conclusão a que chegaram os estudiosos sobre a dificuldade de 

concentração dos adolescentes? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 9. Ainda no quinto parágrafo, que termo é uma 

hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem que expressa exagero? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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10. Transcreva do sexto parágrafo o trecho que contém uma ideia de 

comparação, destacando os termos que indicam essa relação. 

_________________________________________________________________________

________________________ 11. No trecho do último parágrafo ―[...]. Até o 

momento, graças à incrível capacidade de adaptação do nosso cérebro, o 

Homo sapiens tem conseguido responder às pressões do meio, sejam elas 

provenientes do mundo real ou do mundo virtual.‖, a) que termo expressa 

uma circunstância temporal? 

_________________________________________________________________________

________________________ b) o que tem feito o Homo sapiens conseguir 

responder às pressões do meio real ou do virtual? 



_________________________________________________________________________

________________________ 

 

ARRUMANDO AS IDEIAS... 

 

Sempre que produzimos um texto, temos que ficar atentos à concordância 

nominal e à concordância verbal. Veja o exemplo e perceba a regra geral. 

 

Exemplo 1: 
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―É inegável que os novos meios de comunicação facilitam a vida. [...]‖ 

 

O artigo e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo. 

 

Desse modo... Regra geral da concordância nominal: os termos que 

acompanham o nome – artigos, numerais, adjetivos, pronomes – vão 

concordar com ele. Escreva aqui outros exemplos do texto que confirmem 

essa regra geral. 
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Agora observe os verbos em alguns outros exemplos : 1. Sujeito no 

singular, verbo no singular: O neurocientista português afirma que o 

cérebro se adapta bem ao ritmo veloz das novas tecnologias digitais. 2. 

Sujeito no plural, verbo no plural: [...] os novos meios de comunicação 

facilitam a vida. 

 

3. Mais de um sujeito, verbo no plural: A internet, as mensagens 

instantâneas e o correio eletrônico obedecem a um tempo virtual [...] 

Escreva aqui dois exemplos do texto 29 que confirmem essa regra. . 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Agora que você aprendeu a regra geral da concordância, observe o texto 

30. Ele é a primeira página do jornal O Dia de 24/03/2012. 

 

Texto 30 

 

1. Há no texto um erro de concordância? Por que o verbo da manchete 

―Morreram Chico Anysio‖ está no plural? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 2 – No texto, 

indique um fato e uma opinião. 

Fato:______________________________________________________ 

Opinião:____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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A morte emendou a gramática. Morreram Chico Anysio. Não era um só. Era 

tantos. De Carlos Drummond de Andrade, O Dia toma emprestado o poema 

―Atriz‖ – em que o escritor rendia homenagem à mestra da dramaturgia 

Cacilda Becker – para fazer um tributo ao amado mestre do humor. Criador 

de tipos inesquecíveis que marcaram o rádio, os palcos, a TV e a alma dos 

brasileiros, Chico Anysio nos deixou ontem às 14h52, vítima de infecção 

originada no pulmão. Tinha 80 anos. O velório vai ser hoje no Theatro 

Municipal. E não poderia existir lugar mais apropriado para esse adeus. 

Como no fim do poema: Era uma pessoa e era um teatro. Morreram mil Chicos 

em Chico. 
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Querido(a) aluno(a), bem-vindo ao terceiro bimestre! Você tem sido 

estimulado a ler cada vez mais e a perceber como a nossa língua 

portuguesa é utilizada nos diversos textos que leu. Neste caderno, não 

será diferente. Você vai perceber os recursos linguísticos utilizados em 

cada texto. E como a língua portuguesa é rica em recursos! Você vai 

mergulhar, mais especialmente, no universo dos TEXTOS LITERÁRIOS. No 1.° 

e no 2.° bimestres, alguns conceitos referentes à linguagem literária já 

faziam parte dos cadernos de apoio. Vamos, então, retomá-los com outros 

textos, de vários gêneros e temas/assuntos. Poemas, letras de canções, 

crônicas, contos e romances serão os gêneros principais. Desta vez, o fio 

condutor do caderno será o modo de utilizar a língua portuguesa – para 

emocionar, convencer, criticar, contar... para dizer. Aproveite! A cada 

texto você vai se tornando ainda mais competente na leitura. 

 



Vamos começar por algumas definições... Veja que interessante! Esses 

textos são de Mario Quintana, um dos maiores poetas brasileiros. Ele 

nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1906, e faleceu em Porto 

Alegre, em 1994. 
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TEXTO 1 Texto I - Idade Estou nessa idade em que o juiz consulta o 

relógio e as arquibancadas já vão se esvaziando. Texto II - Da amizade A 

amizade é uma espécie de amor que nunca morre... [...] Texto IV - Verso 

avulso A vida não dá tempo para a Vida. Texto V - Diálogo familiar – Mas 

por que você não escreve umas coisas mais sérias? – Ora, tia Élida! Eu já 

não sou mais criança... Texto VI- Vidinha O mais triste de um passarinho 

engaiolado é que ele se sente bem... 

QUINTANA, Mario. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

 

frasesdepensadores.com.br 
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Gostou das definições de Mário Quintana? Você percebeu como essas 

definições são diferentes? Não são iguais às definições encontradas no 

dicionário, por exemplo. Vale a pena relembrar os conceitos de linguagem 

literária, denotação e conotação. Responda às questões para orientar a 

sua leitura. 1 - No Texto I, a que a idade é comparada? Que elementos do 

texto justificam sua resposta? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2 - No Texto II, o que, implicitamente, foi dito 

do amor? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3 - No Texto IV, qual o efeito de sentido do V 

maiúsculo na palavra Vida? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 4 - Qual o estranhamento causado pelo Texto V? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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5 - Qual a contradição no Texto VI? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 7 - Você reparou que Mario Quintana parece ter 

feito comentários sem muito compromisso sobre os temas escolhidos?... Mas 

a forma como ele escreve esses comentários torna-os especiais. Converse 

com seus colegas e com seu professor sobre isso. Escolha dois assuntos (a 

amizade, o amor, a criança, o jovem, a música ... ou outros, pensados por 

você) e escreva, de forma poética, pequenos comentários sobre eles. 
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RELEMBRANDO E AVANÇANDO... No texto literário, a palavra é utilizada de 

forma predominantemente artística, subjetiva e figurada. Agora vamos nos 

dedicar aos textos literários do gênero poema. E, para falar de poema, 

nada melhor do que recorrer... ao próprio poema. O que os poemas dizem 

sobre o poema? E sobre a poesia? Poema... poesia... Siga refletindo... 

 

TEXTO 2 Desencontrários 

Paulo Leminski 

 

O título desse poema é uma palavra inventada... Como você acha que se 

formou essa palavra? O que isso faz você antecipar sobre o poema? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Mandei a palavra rimar, ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em 

rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si, a sílaba 

silenciosa. Mandei a frase sonhar, e ela se foi num labirinto. Fazer 

poesia, eu sinto, apenas isso. Dar ordens a um exército, para conquistar 

um império extinto. 

LEMINSKI, Paulo. Distraídos venceremos. São Paulo: Brasiliense,1987. 

 

A palavra não obedeceu? Como você pode confirmar essa ideia no texto? 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

De que se aproxima a poesia? ______________________________ A imagem dos 

dois últimos versos afasta a poesia de que ideia? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

TEXTO 3 Paixão (trecho) ―De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho 

pedra, vejo pedra mesmo. O mundo, cheio de departamentos, não é a bola 

bonita caminhando solta no espaço.‖ 

 

Observe que esse trecho do poema nos fala do olhar poético... Como é esse 

olhar? Como o eu poético enxerga sem o olhar da poesia? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

PRADO, Adélia. O coração disparado. Rio de Janeiro: Record, 2006. 
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TEXTO 4 No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do 

verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: Eu 

escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não 

funciona para cor, mas para som. Então se a criança muda a função de um 

verbo, ele Delira. E pois. Em poesia que é voz de poeta, que é voz de 

fazer Nascimentos – O verbo tem que pegar delírio. 



 

Observe a palavra destacada. Trata-se de uma palavra inventada. No poema, 

ela marca o tempo... Segundo o texto, descomeço marca que tempo? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Como fazer um verbo 

―delirar‖? _______________________________________ 

_______________________________________ 

 

O que seria uma voz de ―fazer nascimentos‖? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
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Relembrando... POEMA é um texto literário organizado em versos. Há também 

textos literários em prosa. POESIA, de forma geral, pode ser compreendida 

como tudo o que toca a sensibilidade. Sugerir emoções através das 

diferentes linguagens – e não só pela palavra – é poesia. PROSA é um 

texto organizado em linhas contínuas e parágrafos. Pode tocar a 

sensibilidade, ter poesia, o que se chama prosa poética. VERSO – Cada 

linha do poema. Um conjunto de versos forma uma ESTROFE. No poema, a 

língua é usada para além da linguagem denotativa, objetiva, direta. 

Interessa construir novos sentidos para as palavras, ―sacudir a poeira‖ 

do modo de dizer comum, cotidiano. O modo de dizer é pensado, trabalhado, 

ganhando destaque e instigando o leitor a ir além do significado óbvio. A 

palavra é a matéria-prima do poema. Cada palavra é escolhida e combinada 

a outras para provocar o leitor. Então, quando você for ler um poema... 

desconfie! Busque novos sentidos, siga pistas em cada palavra, cada som. 

Tente desvendar cada imagem. Aventure-se! 
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―Os poetas escrevem para emocionar, divertir, convencer, fazer pensar o 

mundo de um jeito novo.‖ 

ATENFELDER, Anna Helena. Poetas da escola.São Paulo: CENPEC: Fundação 

Itaú Social; Brasília, DF: MEC,2008. 

 

A forma como uma mensagem está escrita pode transformar em poema uma 

simples frase. 

 

TEXTO 5 Poema Brasileiro 

Ferreira Gullar 

 

Essa é a informação básica que vai ganhando forma poética. 

 

Para saber mais... ―As palavras podem criar 

imagens vívidas, surpreendentes, marcantes, imagens que valem pelo que 

têm de imagem. Nada explicam e parecem nunca parar de nos dizer algo. Por 

outro lado, o próprio aspecto visual do poema é importante. Quando 

abrimos a página, a primeira coisa que vemos, antes de ler, é o formato 

do poema, a mancha gráfica estendendo-se diante dos olhos, antes de 



decifrarmos a primeira sílaba. Sentimos a presença visual do poema, no 

espaço da página, antes de saboreá-lo no tempo.‖ 

Bráulio Tavares. Revista Língua Portuguesa. Maio de 2008. 

 

No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 

anos de idade No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de 

completar 8 anos de idade No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 

morrem antes de completar 8 anos de idade antes de completar antes de 

completar antes de completar antes de completar (1962) 

 

Comparando as duas primeiras estrofes, percebe-se uma alteração quanto ao 

números de versos. O que isso provoca? ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

 

Nesta estrofe, muda algo? Que efeito isso provoca? 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ Qual o efeito dessa repetição? 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ 

 

8 anos de idade 8 anos de idade 8 anos de idade 8 anos de idade 

 

GULLAR, Ferreira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Lacerda 

Editores, 2008. 
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Em alguns poemas, a própria imagem gráfica na página, o visual, provoca o 

leitor. Veja os dois exemplos e reflita. 

TEXTO 6 Canção para ninar gato com insônia 

Sérgio Caparelli 

 

TEXTO 7 

 

1Observe a forma resultante da disposição das palavras no poema. Que 

parte do poema se relaciona a essa forma? _______________________ 2- Como 

a musicalidade se constrói nos três primeiros versos do poema? 

_______________________ _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 3- Como é representada no 

poema a queda do pássaro? _______________________ _______________________ 

 

Professor, aproveite para comentar com os alunos a onomatopeia. 
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CAPARELLI, Sérgio. Come-vento. Porto Alegre: LP&M, 1988. 

 

NEVES, Libério. Pedra solidão. Belo Horizonte: Movimento 

Perspectiva,1965. 
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1- Observe que a imagem do gato é constituída por elementos que sugerem 

sonoridade, afinal o poema, como sugere o titulo, é uma ―canção‖. a) Que 

sons você relaciona ao animal gato? 

___________________________________________________ b) Que sons você 

relaciona ao sono do gato? 

___________________________________________________ 

 

TEXTO 8 Os recursos visuais da poesia, também, podem ser utilizados 

expressivamente em outros gêneros textuais. Veja só o cartaz. 1- Qual é a 

finalidade do texto? _______________________________________ 

___________________________________________ 2- O que o elemento não 

verbal e a disposição gráfica das letras em queda reforçam? 

_______________________________________ 

____________________________________________ 

 

venham participar 

 

Para saber mais... Num poema, a musicalidade e o ritmo são muito 

importantes. Os sons são combinados para criar sentidos novos, 

inesperados. A repetição é um instrumento importante para construir a 

musicalidade e o ritmo no poema. A rima também. Rima é a coincidência de 

sons no fim de palavras ou versos. Cuidado: há poemas sem rima e não há 

rima só em poemas. Observe na próxima página! 

http://bipbrasilianews.files.wordpress.com/2008/05/chuva_de_poesia.jpg 
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A sonoridade do poema pode ser construída, também, por outros meios... 

Leia em voz alta o poema abaixo. TEXTO 9 Há rimas... ...nos provérbios: 

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. ....na linguagem do dia 

a dia: Sol e chuva, casamento da viúva; chuva e sol, casamento de 

espanhol. ...na linguagem publicitária: Amor com Primor se paga. 
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Cantiga do vento O vento vem vindo de longe, de não sei onde, vem 

valsando, vem brincando, sem vontade de ventar. Vem vindo devagar, 

devagarinho, mais viração que vem em vão, e vai e volta e volta e vai. 

 

De repente, o vento vira rock e vira invencível serpente. E voa violento 

e vai velhaco, vozeirão varrendo várzeas, verduras e violetas. E vira 

violinista vibra na vidraça, vira copo e vira taça, e zoa e zoa e zoa - 

uma zorra! O vento, mesmo veloz, tem tempo pra brincadeira, tem tempo pra 

causar vexame. E enche a casa de sujeira e ergue o vestido da madame. 

JOSÉ, Elias. Namorinho de portão. São Paulo, Moderna, 1986. 

 

...nos jogos e nas brincadeiras: Uni, duni, tê Salamê, minguê Um sorvete 

colorê O escolhido foi você! ...nas trovas ou quadras populares: Quem diz 

que de muitos gosta, Quem diz que a muitos quer bem, Finge carinhos a 

todos, Mas não gosta de ninguém. (Quadra Popular) 

Adaptado de http://www.pucrs.br/gpt/poesia.php 
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Agora, responda: a) Que recurso foi utilizado para marcar a sonoridade do 

poema? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ b) O que esse 

recurso sonoro nos faz lembrar? 

___________________________________________________________ 

 

O ritmo em um poema se dá pela alternância de sílabas tônicas e não 

tônicas em cada verso, tendo também muito a ver com a métrica (tamanho, 

número de sílabas dos versos), com a sonoridade provocada pela rima... As 

repetições também determinam o ritmo em um poema. Leia. 

 

TEXTO 10 Ritmo Na porta a varredeira varre o cisco varre cisco varre o 

cisco Na pia a menininha escova os dentes escova os dentes escova os 

dentes No arroio a lavadeira bate a roupa bate a roupa bate a roupa até 

que enfim se desenrola toda a corda e o mundo gira imóvel como um pião! 

QUINTANA, Mario. Poemas para infância. In Poesia completa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

 

1- Leia o poema, observando o ritmo que as repetições nele contidas 

determinam para a leitura. Marque as repetições. 

 

2- Observe o último verso do poema: ―e o mundo gira imóvel como um pião!‖ 

a) Nele, estabelece-se uma comparação. Que palavra estabelece essa 

comparação? ________________________ 
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b) A metáfora, recurso de linguagem já abordado neste caderno, é também 

isso: uma comparação sem o elemento de comparação. Reescreva o verso, 

usando o recurso da metáfora. 

________________________________________________ c) Explique a relação 

que o eu poético estabelece entre o giro do mundo e o de um pião. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

super-interessante.com 
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Continue a observar a musicalidade nos poemas. 

 

TEXTO 11 Canção para uma valsa lenta Minha vida não foi um romance... 

Nunca tive até hoje um segredo. Se me amas, não digas, que morro De 

surpresa... de encanto... de medo... Minha vida não foi um romance, Minha 

vida passou por passar. Se não amas, não finjas, que vivo Esperando um 

amor para amar. Minha vida não foi um romance... Pobre vida... passou sem 

enredo... Glória a ti que me enches a vida De surpresa, de encanto, de 

medo! Minha vida não foi um romance... Ai de mim... Já se ia acabar! 

Pobre vida que toda depende De um sorriso... de um gesto... um olhar... 

QUINTANA, Mario. Poesias. Porto Alegre: Globo/MEC,1972. 



 

1- A voz poética do texto repete que sua vida não foi um romance. Pelo 

que se lê em cada estrofe do texto, como deve ser a vida para ser ―um 

romance‖? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 2 - O eu do texto 

é jovem? Que versos comprovam isso? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 3- Como o eu do 

texto qualifica a própria vida? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 4- Observe os 

versos ―Glória a ti que me enches a vida/ De surpresa, de encanto, de 

medo!‖ (3ª estrofe) e responda: a) A quem se refere a palavra em 

destaque? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ b) O que acontece 

de diferente na vida do eu do texto, enchendo-a ―De surpresa, de encanto, 

de medo!‖? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 5- Perceba o 

ritmo do poema. Volte ao título... Você sabe o que é uma valsa? Uma valsa 

é um ritmo marcado em três tempos. Observe os dois últimos versos de cada 

estrofe e marque seu ritmo. Que efeito isso provoca? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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http://www.ballroomdancers.com/ 

 

Agora, leia este soneto de Camões e observe sua estrutura de 14 versos em 

4 estrofes. TEXTO 12 Soneto LXXXI Luis de Camões Amor é um fogo que arde 

sem se ver; É ferida que dói, e não se sente; É um contentamento 

descontente; É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem 

querer; É um andar solitário por entre a gente; É nunca contentar-se de 

contente; É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por 

vontade; É servir a quem vence, o vencedor; É ter com quem nos mata, 

lealdade. Mas como causar pode seu favor Nos corações humanos amizade, Se 

tão contrário a si é o mesmo Amor? 

CAMÕES, Luis Vaz de. 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM, 1998. 

 

1- Preencha o quadro abaixo, identificando as palavras entre as quais se 

estabelecem as rimas nas estrofes do soneto. 1ª estrofe 2ª estrofe 3ª/4ª 

estrofes 

 

A função poética da linguagem é valorizar a elaboração do texto, muito 

com o objetivo de reforçar um sentido, causar um efeito de beleza, de 

emoção... Observe algumas figuras de linguagem usadas no soneto. 

Repetição – a forma verbal ―é‖, forma muito usada quando se quer definir 

algo, repete-se ao longo de todo o soneto. Que ideia essa repetição 

reforça no soneto? 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ Antítese – O 

soneto é todo elaborado, usando palavras e expressões que demonstram 

ideias opostas, contrárias entre si. a) Identifique algumas dessas 

antíteses no soneto. 

____________________________________________________________ b) O que o 

uso dessas antíteses reforça no soneto? 

____________________________________________________________ Hipérbato – 

A inversão da ordem dos termos em uma frase. Toda a última estrofe do 

soneto é um hipérbato. Observe que o recurso da inversão serve ao jogo de 

rimas do soneto e ao efeito de beleza que causa. a) Reescreva a estrofe, 

colocando os termos em ordem direta. 
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LUIS DE CAMÕES (1524 - 1580), AUTOR DE OS LUSÍADAS E CONSIDERADO UM DOS 

MAIORES POETAS PORTUGUESES. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Os poetas modernos têm maior liberdade para elaborarem seus poemas, sem 

seguir regras rígidas de métrica ou de rima em seus versos. Verso livre – 

ocorre quando um poema não segue as regras de metrificação, com versos 

sem tamanho fixo. Verso branco – ocorre quando há ausência de rimas em um 

poema. O poema ―Porquinho-da-índia, que você vai ler a seguir, por 

exemplo, não segue um padrão rígido. Observe. TEXTO 13 Porquinho-da-índia 

Quando eu tinha seis anos Ganhei um porquinho-da-índia. Que dor de 

coração me dava Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 

Levava ele pra sala Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos Ele não 

gostava: Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das 

minhas ternurinhas... – O meu porquinho-da-índia foi minha primeira 

namorada. 

BANDEIRA, Manuel. Libertinagem & Estrela da manhã. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2000. 

ealeixo.blogspot.com 

 

1- Sobre a estrutura do poema ao lado, complete: O poema é composto de 

___ versos, divididos em __ estrofes; uma com ___ versos e uma segunda 

com um único verso. 2- Transcreva o verso que indica que o eu poético 

fala de um fato ocorrido na sua infância. 

__________________________________________ 3- Já adulto, o eu poético se 

lembra de sua estima pelo porquinho-da-índia. Em que verso o eu poético 

fala de seu sofrimento pelo que entendia como um descaso de seu bichinho 

de estimação? __________________________________________ 
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4- A leitura do poema nos permite entender que o eu poético se lembra de 

sua infância e de seus desencontros com um bichinho de estimação, 

relacionando-o à figura de uma namorada. Essa comparação permite inferir 

que o eu poético tem uma visão positiva ou negativa dos seus 

relacionamentos? Explique. 



__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 5- Como já 

vimos, num poema devemos prestar atenção a cada detalhe... Que recurso 

morfossintático é usado para reforçar o carinho do eu poético com relação 

ao seu animal de estimação? 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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O POETA MANUEL BANDEIRA, FIGURA IMPORTANTE DO MOVIMENTO MODERNISTA E UM 

DOS MAIORES POETAS DA NOSSA LITERATURA. 

brasilescola.com 

 

dn.pt 

 

TEXTO 14 Esperança Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano vive uma 

louca chamada Esperança e ela pensa que quando todas as sirenas todas as 

buzinas todos os reco-recos tocarem, atira-se e — ó delicioso voo − será 

encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança... E em 

torno dela indagará o povo: — Como é teu nome, meninazinha de olhos 

verdes? E ela lhes dirá, então, (é preciso explicar-lhes tudo de novo!) 

ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam nunca: — O meu nome 

é ES-PE-RAN-ÇA... 

QUINTANA. Mario. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

 

O que esse poema fez você imaginar? Use as perguntas abaixo, como guia, 

para ler o texto, para seguir as pistas! 

 

1 - Observe que a palavra ―andar‖, no primeiro verso do poema, não foi 

empregada no seu sentido usual. A que se refere, então, o ―décimo segundo 

andar do ano‖? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2 - Em todo o poema, a que a palavra ―esperança‖ se 

refere? 

_________________________________________________________________________

____________________ 3 - Por que a esperança é chamada de ― meninazinha 

dos olhos verdes‖? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 4 - Por que, no último verso, a palavra esperança 

está escrita ―ES-PE-RAN-ÇA‖? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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TEXTO 15 Guardar 

 



Ao ler o poema, observe com que sentido é usada a palavra ―guardar‖. 

Antes de ler, pare um pouco e reflita: que sentido(s) você conhece para 

essa palavra? 

 

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda 

coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é 

olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por 

ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por 

ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar 

por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro 
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Esse sentido dado à palavra guardar no poema é o mesmo que você já 

conhecia? ___________________________________________ 

 

Explique um novo sentido criado pelo poema para a palavra ―Guardar‖. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por 

isso se publica, por isso se declara e declama um poema: Para guardá-lo: 

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda: Guarde o que quer que 

guarda um poema: Por isso o lance do poema: Por guardar-se o que se quer 

guardar. 

 

Segundo o texto, para que se escreve um poema? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________. 
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CÍCERO, Antônio. Guardar: poemas escolhidos. Rio de Janeiro: Record, 

1997. 

 

Como você pode perceber, os poemas apresentam os mais variados 

assuntos... Vamos, agora, propor uma viagem breve e poética pelo tema Rio 

de Janeiro. 

TEXTO 16 Meus Rios Dentro de mim correm muitos Rios. De janeiro a janeiro 

tento encontrar o mais verdadeiro. Será o Rio-beleza, o Rio Chico&Jobim, 

o Rio canção&Sol? O Rio dos megaeventos, das corridas, das torcidas, da 

emoção? Ou um Rio muito antigo, Rio Corte e Capital, dos marqueses, das 

liteiras da escravidão? O Rio antes do Aterro, sem túneis, metrô, 

frescão, quando ir da Muda à Urca era uma sauna sem-fim, ralando no 

lotação? Nem esse Rio de ontem nem o Rio de Debret nem a cidade de agora 

(que por vezes apavora), porém, guardando de todos a sua melhor porção, 

um outro Rio ainda existe, é só buscar com atenção. Eu, por exemplo, nele 

passeio todos os dias dentro do meu coração. 

SOUZA, Angela Leite de. Meus Rios.São Paulo, Livraria Saraiva, 2006. 

 

Rio de Janeiro, cidade mestiça. Nascimento da imagem de uma nação. 

Ilustrações e comentários de Jean-Baptiste Debret. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001. 

 



1 - Por que a palavra Rios, no título do texto e no segundo verso, 

aparece com letra maiúscula e no plural? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2 - Que expressões foram criadas para nomear o Rio 

de Janeiro? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Liteira – cadeira portátil coberta, usada como meio de transporte, 

sustentada por duas varas compridas, levada por dois homens. 
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3 - Qual o efeito de sentido do uso do verbo correr no segundo verso? 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 4 - 

Selecione, no texto, palavras que fazem referência a um Rio de outras 

épocas. _______________________________________________________________ 5 

- Como é o Rio que o eu lírico traz guardado no coração? 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ O que 

você já sabe sobre Debret? Pesquise sobre essa figura importante da arte 

mundial. Ele produziu muitas imagens do Rio de Janeiro...Veja um exemplo. 
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Rio de Janeiro, cidade mestiça. Nascimento da imagem de uma nação. 

Ilustrações e comentários de Jean-Baptiste Debret. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001. 
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Essa imagem é um detalhe da vista do largo do Paço no Rio de Janeiro no 

século XIX. É muito interessante poder observar o passado de nossa 

cidade, não é? No link 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/historiasRio.asp você 

pode conhecer mais sobre a história da nossa cidade. Visite também o Paço 

Imperial. Veja como ainda apresenta marcas significativas do Rio antigo. 

 

Você vai ler, a seguir, algumas letras de canção. Perceba que várias 

características de poemas aparecem também nesses textos. TEXTO 17 Foi um 

rio que passou em minha vida 

Paulinho da Viola 

 

1 - Quem é o enamorado, na letra da canção? E qual o objeto de sua 

paixão? _____________________________________ 

 

Se um dia Meu coração for consultado Para saber se andou errado Será 

difícil negar Meu coração Tem mania de amor Amor não é fácil de achar A 

marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos 



meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar... Porém! Ai porém! 

Há um caso diferente Que marcou num breve tempo Meu coração para sempre 

Era dia de Carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor 

Quando alguém Que não me lembro anunciou Portela, Portela O samba 

trazendo alvorada Meu coração conquistou... 

 

Ah! Minha Portela! Quando vi você passar Senti meu coração apressado Todo 

o meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir Aquele azul Não 

era do céu Nem era do mar Foi um rio Que passou em minha vida E meu 

coração se deixou levar Foi um rio Que passou em minha vida E meu coração 

se deixou levar Foi um rio Que passou em minha vida E meu coração se 

deixou levar! 

http://letras.terra.com.br/ 

 

2 - Como estava o coração do eu lírico antes de conhecer a Portela? 

_____________________________________ 3 - Podemos perceber, pela letra da 

canção, um ―problema‖ e uma dificuldade relacionados a esse coração? 

Quais? _______________________________________ 

______________________________________ 4 – Marque, no texto, os versos em 

que o eu lírico se dirige diretamente à Portela. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 5 - A que o eu lírico compara a 

chegada da Portela em sua vida? _______________________________________ 6 

- Qual o sentido de ―Foi um rio/ que passou em minha vida/E meu coração 

se deixou levar‖? _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Vamos continuar na poesia do samba... TEXTO 18 A Voz do Morro 

Zé Keti 

 

TEXTO 19 Alvorada no Morro 

Carlos Cachaça/Cartola/Herminio Bello de Carvalho 

 

Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao 

mundo que tenho valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural 

daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem levo a alegria Para milhões de 

corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a 

voz do povo de um país Salve o samba, queremos samba Essa melodia de um 

Brasil feliz 

Língua Portuguesa - 9.º Ano 3.° BIMESTRE / 2013 

http://letras.terra.com.br 

 

1 - Quem é ―A voz do morro‖, segundo o texto? 

_______________________________________ 2 - Quem é o eu lírico do texto? 

Para que ele canta? _______________________________________ 3 - Quem diz, 

segundo o texto, ―Salve o samba, queremos samba‖? 

________________________________________ 4 - Segundo o texto, qual a 

importância do samba? ________________________________________ 

 



Alvorada Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém 

sente dissabor O sol colorindo É tão lindo, é tão lindo E a natureza 

sorrindo Tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega 

iluminando Meus caminhos tão sem vida Mas o que me resta É bem pouco, 

quase nada Do que ir assim vagando Numa estrada perdida 

http://letras.terra.com.br 

 

1 - Personificar é atribuir ações ou características de pessoas a seres 

inanimados. Marque, no texto, um verso em que haja personificação. 

_________________________________________________ 2 - A quem é comparada 

a alvorada no morro? Por quê? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 3 - O eu lírico é 

otimista? Comprove com versos do texto. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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TEXTO 20 Copacabana 

João de Barro e Alberto Ribeiro (1947) 

 

1 - A quem se dirige o eu lírico do texto? 

_________________________________________________ 2 - Perceba o ritmo e a 

musicalidade do texto. Eles são construídos pela escolha das palavras e 

pela rima. 

 

Existem praias tão lindas cheias de luz... Nenhuma tem o encanto que tu 

possuis Tuas areias... Teu céu tão lindo... Tuas sereias Sempre 

sorrindo... Copacabana, princesinha do mar, Pelas manhãs tu és a vida a 

cantar... E, à tardinha, o sol poente Deixa sempre uma saudade na 

gente... Copacabana, o mar eterno cantor Ao te beijar, ficou perdido de 

amor E hoje vive a murmurar Só a ti, Copacabana, eu hei de amar 

http://www.paixaoeromance.com/40decada/copacaba na47/hcopacabana.htm 

 

Veja só: Tuas areias... Teu céu tão lindo... Tuas sereias Sempre 

sorrindo... Marque as outras rimas, na letra da canção. 3 - Qual o efeito 

de sentido causado pelo uso de diminutivo em ―princesinha‖? 

_________________________________________________ 

___________________________________________________ 4 – Indique um trecho 

da canção em que houve personificação. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Você observou que, nesse texto, é utilizada a linguagem conotativa? O 

texto faz a gente imaginar... O que seria ―Pelas manhãs tu és a vida a 

cantar‖? Como seria ―o mar eterno cantor‖? A linguagem conotativa é 

também chamada de linguagem figurada exatamente porque ela evoca* 

imagens, provoca o leitor para que ele associe ideias, indo além do 

sentido objetivo, denotativo. 

*Evoca – torna presente pela imaginação. 



 

Para relembrar... 
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Observe: A quem se refere a palavra ―Todos‖? _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ 

 

TEXTO 21 Amanhecer em Copacabana 

Antônio Maria 

 

Pesquise o significado da palavra ―fatigadas‖. Para o texto , o que é 

melhor: ―a lucidez das pessoas fatigadas‖ ou a ―obscuridade dos que 

amam‖? Explique. Que trecho permite essa conclusão? ________________ 

________________ ________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ 

 

Amanhece, em Copacabana, e estamos todos cansados. Todos, no mesmo banco 

de praia. Todos, que somos eu, meus olhos, meus braços e minhas pernas, 

meu pensamento e minha vontade. O coração, se não está vazio, sobra lugar 

que não acaba mais. Ah, que coisa insuportável, a lucidez das pessoas 

fatigadas! Mil vezes a obscuridade dos que amam, dos que cegam de ciúmes, 

dos que sentem falta e saudade. Nós somos um imenso vácuo, que o 

pensamento ocupa friamente. E, isso, no amanhecer de Copacabana. Antes de 

continuar, reflita: o que Copacabana representa para a crônica? 

______________________________________________________ As pessoas e as 

coisas começaram a movimentar-se. A moça feia, com o seu caniche de olhos 

ternos. O homem de roupão, que desce à praia e faz ginástica sueca. O 

bêbado, que vem caminhando com um esparadrapo na boca e a lapela suja de 

sangue. Automóveis, com oficiais do Exército Nacional, a caminho da 

batalha. Ônibus colegiais e, lá dentro, os nossos filhos, com cara de 

sono. O banhista gordo, de pernas brancas, vai ao mar cedinho, porque as 

pessoas da manhã são poucas e enfrentam, sem receios, o seu aspecto. […]. 

Os ruídos crescem e se misturam. Bondes, lotações, lambretas e, do mar, 

que se vinha escutando algum rumor, não se tem o que ouvir. 

 

Marque, nesse trecho, palavras que mostram que o texto é de uma época 

passada, diversa da atual. ____________ ____________ ___________ 
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Para refletir e debater oralmente Discuta com seu/sua Professor/a sobre o 

preconceito, a partir da expressão ―O banhista gordo, de pernas 

brancas...‖. Que formas de preconceito existem nos dias de hoje? O que 

você, seus colegas e seu/sua Professor/a pensam a respeito do assunto? 

 



Segundo o cronista, como deveria ser uma pessoa para ter direito ao 

amanhecer de sua cidade? ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ A que se 

refere o termo destacado? ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ___________________ 

 

Enerva-me o tom de ironia que não consigo evitar nestas anotações. Em 

vezes outras, quando aqui estive, no lugar destas censuras, achei sempre 

que tudo estava lindo e não descobri os receios do homem gordo, que vem à 

praia de manhã cedinho. E Copacabana é a mesma. Nós é que estamos 

burríssimos aqui, neste banco de praia. Nós é que estamos velhíssimos, à 

beira-mar. Nós é que estamos sem ressonância para a beleza e perdemos o 

poder de descobrir o lado interessante de cada banalidade. Um homem assim 

não tem direito ao amanhecer de sua cidade. Deve levantar-se do banco de 

praia e ir-se embora, para não entediar os outros, com a descabida 

mávontade dos seus ares. 

http://www.releituras.com 

 

Após ler o texto todo, reflita: Como você caracterizaria o homem sentado 

no banco de praia? De forma positiva ou negativa? __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 
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Espaço criação Como morador do Rio de Janeiro, você também observa a sua 

cidade? Pense sobre o que você vê no seu caminho até a escola. Registre 

sua descrição e compartilhe-a com seus colegas. Dê a ela um tom 

poético...você é capaz! Use a linguagem figurada como recurso. Se 

precisar, volte aos textos que leu e observe os recursos utilizados para 

torná-los mais expressivos. Após escrever, não se esqueça: Revise seu 

texto: verifique as palavras que você selecionou. Elas retratam o que 

você pretende mostrar? Verifique também a pontuação, a concordância e a 

ortografia. Reescreva e compartilhe seu texto com os colegas! 
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Continuando a perceber o modo de utilizar a língua portuguesa, você vai 

ler, agora, um artigo em que se expressa um ponto de vista (tese) e se 

defende esse ponto de vista com argumentos. O assunto é a poesia. TEXTO 

22 Poetizar espaços é alargar o tempo 

Edinara Leão 
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Vive-se, hoje, o tempo da não poesia. O desmembramento entre magia e vida 

é uma das marcas de nossa era pós-moderna ─ era de fragmentação e 

fragilidade, em que a indústria cultural esmaga o ser humano. Em épocas 

como esta, é contraproducente o viver poético. Não é possível combinar a 

harmonia da palavra mítica, que rememora o paraíso perdido, ao caos dos 

dias em que vivemos. É o tempo-flecha, o tempoponto, abismado em si 

mesmo, sem fronteira nem horizontes A poesia é a extrema liberdade do 

ser, a palavra inquietante, perturbadora. Um amigo confessou-me: queria 

livrar-se da poesia. Já não era feliz... A poesia não cria uma geração de 



alegres sem causa. Cria seres profundos, capazes de ler além da letra 

impressa, além da palavra dita. Quem lê poesia, escreve poesia, questiona 

poesia, não perde a possibilidade de refazer-se constantemente, ir ao 

encontro de si. E não é essa a arte da vida? A possibilidade de, estando 

no mundo, interferir criativamente sobre ele? Então, para que a poesia? 

Porque ainda há tempo de instaurar no tempo um outro tempo. E é a escola 

(ou deve ser) a instituição capaz de descobrir a riqueza contida na 

palavra poética. Num trabalho constante e inquiridor, a escola é capaz de 

instaurar brisa, desmascarar a hipocrisia do tecido social e criar um ser 

que cristaliza um outro tempo em sua mente e coração, contando com o 

poder transformador da palavra poética. 

Adaptado de Jornal Mundo Jovem. PUCRS - Setembro de 2007. 

 

1- Qual a tese defendida pelo texto? 

___________________________________________ 2- Indique um argumento 

utilizado para defender a tese. 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

 

3- Segundo o texto, por que a poesia não cria uma geração de alegres sem 

causa? ___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 
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4- O que significa dizer que a escola é capaz de ―instaurar brisa‖? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Agora, vamos trabalhar com um gênero textual também literário: o CONTO. 

Podemos dizer, como você já aprendeu no primeiro bimestre, que esse 

gênero textual é de base narrativa e apresenta sequências de fatos, que 

são vividos pelos personagens, num determinado tempo e lugar. Existe 

também um narrador, aquele que conta a história. Nos cadernos pedagógicos 

anteriores, você estudou não só os elementos do conto: personagem, tempo, 

lugar, ação, e narrador; como também os momentos da narrativa: situação 

inicial, conflito, clímax e desfecho. Se você tiver dúvidas, volte a 

esses cadernos e retome o estudo da estrutura desse tipo de texto. De 

maneira geral, um conto é mais breve que um romance e apresenta número 

reduzido de personagens. O tempo e o espaço em que se desenvolve a 

história também são restritos. 

 

Antes de ler o próximo texto, formule hipóteses... Seu/sua Professor/a 

poderá auxiliá-lo bastante nesta atividade. Dê asas à imaginação. Sobre o 

que será um texto chamado ―Uma galinha‖? Será uma fábula? Onde deve se 

passar a história? Quais serão os personagens, serão humanos ou animais? 

culturalivre.net 

 

Leia, a seguir, o texto Uma galinha, de Clarice Lispector, e responda às 

questões sobre os elementos, os momentos da narrativa e a compreensão do 

texto. TEXTO 23 

 



Uma galinha Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de 

nove horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto 

da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo 

quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não 

souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um 

anseio. Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, 

inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. 

Um instante ainda vacilou − o tempo da cozinheira dar um grito − e em 

breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, 

alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora 

noutro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço 

junto de uma chaminé. O dono da casa lembrando-se da dupla necessidade de 

fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar vestiu radiante um 

calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos 

cautelosos alcançou o telhado onde esta hesitante e trêmula, escolhia com 

urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado em 

telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma 

luta mais selvagem pela vida a galinha tinha que decidir por si mesma os 

caminhos a tomar sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um 

caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de 

conquistador havia soado. 
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Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. 

Às vezes, na fuga, parava ofegante num beiral de telhado, enquanto o 

rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um 

momento. E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não 

vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia em suas vísceras 

que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se pode 

contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo 

crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que 

morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a 

mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz 

alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em 

triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com 

certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e 

indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um 

ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, 

nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. 

Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando, abotoando e desabotoando 

os olhos. [...] Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. 

Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento despregou-se do chão 

e saiu aos gritos: − mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um 

ovo! Ela quer o nosso bem! [...] O pai afinal decidiu-se com certa 

brusquidão. — Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei 

galinha na minha vida! — Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, 

cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a 

galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, 

jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de 

vez em quando ainda se lembrava: ―e dizer que a obriguei a correr naquele 

estado!‖ A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o 



sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas 

duas capacidades: a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos 

estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma 

pequena coragem, resquícios da grande fuga − e circulava pelo ladrilho, o 

corpo avançando atrás da cabeça, [...] com o velho susto de sua espécie 

já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo 

a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a 

anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, 

se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mas ficaria muito mais 

contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se 

alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho − era 

uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. 

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. 

LISPECTOR. Clarice. O primeiro beijo e outros contos. São Paulo: Ática, 

1997. 
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Como você sabe, um conto, em geral, possui a estrutura abaixo. Complete o 

quadro, indicando o parágrafo do conto a que se refere cada parte da 

narrativa. 

 

Apresentação 

Geralmente, é o início do conto, em que podem ser apresentados os 

elementos da narrativa( espaço, tempo, personagens), situando o leitor. 

Alguns contos modernos optam por omitir a apresentação, entrando 

abruptamente no assunto, provocando surpresa no leitor. 

 

Apresentação 

 

Conflito gerador 

 

Conflito gerador 
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Momento em que surge um fato novo que muda o rumo da história. 

 

Clímax 

Momento culminante, de maior tensão dentro da história. 

 

Clímax 

 

Desfecho 

Conclusão da história, normalmente apresentando a solução do conflito. 

 

Desfecho 
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Agora, vamos ler o conto novamente, enfocando os elementos da narrativa. 

1 - Quem são os personagens desse conto? 

_________________________________________________________________________



______________________ 2 - Onde se passa a história? 

_________________________________________________________________________

______________________ 3 - O narrador é aquele que conta a história. Ele 

pode apenas narrá-la, sem participar dela: é o narrador-observador. Pode 

ser o narrador que conta fatos dos quais participa: isto é, ser um 

narrador-personagem. Nesse conto, que tipo de narrador temos? 

_________________________________________________________________________

______________________ Continue aprofundando a leitura. As questões 

abaixo vão guiar você para aspectos importantes. 4 - Por que foi uma 

surpresa o fato de a galinha voar para o terraço do vizinho? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 5 - No trecho ―A família foi chamada com urgência 

e consternada viu o almoço junto de uma chaminé.‖, que palavra se refere 

à galinha? 

_________________________________________________________________________

______________________ 6 - O conto se inicia com a seguinte frase: ―Era 

uma galinha de domingo.‖ Qual o sentido da expressão em destaque, 

considerando o desenvolvimento da narrativa. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 7 - O que fazia com que a galinha se sentisse 

livre? (4.° parágrafo) 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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8 - A que a galinha é comparada, no 5.° parágrafo? Que características de 

um e de outro aparecem nesse trecho? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 9 - Por que resolveram não matar a galinha? 

_________________________________________________________________________

________________________ 10 - No trecho da fala do pai: ―e dizer que a 

obriguei a correr naquele estado!‖, a que estado ele se refere? 

_________________________________________________________________________

________________________ 11 - Que trecho do 12.° parágrafo do texto 

revela a mudança de comportamento da família em relação à galinha? 

_________________________________________________________________________

________________________ 12 - Que final teve a galinha? 

_________________________________________________________________________

________________________ O conto que você acabou de ler tem narrador- 

observador, que não participa da história, somente a observa e narra. 

Leia o texto abaixo, que tem narrador-personagem e observe bem a 

diferença. O narrador-personagem é o que participa da história. TEXTO 24 

Missa do galo NUNCA PUDE entender a conversação que tive com uma senhora, 



há muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. 

Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não 

dormir; combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu 

estava hospedado era a do escrivão Meneses, que fora casado, em primeiras 

núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe 

desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, 

meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo, naquela casa 

assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns 

passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas 

escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente estava nos 

quartos; às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais 

de uma vez, ouvindo dizer ao Meneses que ia ao teatro, pedilhe que me 

levasse consigo.[...] 

ASSIS, Machado. Machado de Assis. Seus trinta melhores contos. Rio de 

Janeiro: Editora José Aguilar, 1961. Língua Portuguesa - 9.º Ano 3.º 

BIMESTRE / 2013 
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Interessante o texto de Machado de Assis, não é? Se você gostou, procure 

ler o conto inteiro. Você reparou nos verbos e pronomes em destaque? Eles 

estão em primeira pessoa e anunciam o narradorpersonagem. Mudar o tipo de 

narrador significa alterar o foco narrativo. Esse é o seu desafio: 

coloque-se no papel do personagem principal do conto de Clarice 

Lispector, ―Uma galinha‖, e reescreva, como narrador-personagem, o conto. 

Para isso, você vai viver a personagem, se colocar no lugar dela. Então, 

escreva a versão da galinha. Não se esqueça de contar os fatos principais 

do conto, bem como os sentimentos e expressões da galinha. Você pode 

acrescentar o que for necessário para criar a nova história, mas não se 

esqueça: o narrador deve ser narradorpersonagem. Fique ligado! Para você 

se organizar, não se esqueça... Revise seu texto: *Você se colocou no 

lugar da personagem? * Usou narrador-personagem? Verifique também a 

pontuação , a concordância e a ortografia. Reescreva e compartilhe seu 

texto com os colegas! 

 

Seu/sua Professor/a vai auxiliá-lo/la a organizar as apresentações para a 

turma. 
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Era uma vez uma Rã que queria ser uma Rã autêntica, e todos os dias se 

esforçava para isso. No começo ela comprou um espelho onde se olhava 

longamente procurando sua almejada autenticidade. Algumas vezes parecia 

encontrá-la e outras não, de acordo com o humor desse dia e da hora, até 

que se cansou disso e guardou o espelho num baú. Finalmente, ela pensou 

que a única maneira de conhecer seu próprio valor estava na opinião das 

pessoas, e começou a se pentear e a se vestir e a se despir (quando não 

lhe restava nenhum outro recurso) para saber se os outros a aprovavam e 



reconheciam que era uma Rã autêntica. Um dia observou que o que mais 

admiravam nela era seu corpo, especialmente suas pernas, de forma que se 

dedicou a fazer exercícios e a pular para ter ancas cada vez melhores, e 

sentia que todos a aplaudiam. E assim continuava fazendo esforços até 

que, disposta a qualquer coisa para conseguir que a considerassem uma Rã 

autêntica, deixava que lhe arrancassem as ancas, e os outros a comiam, e 

ela ainda chegava a ouvir com amargura quando diziam: que ótima Rã, até 

parece Frango. 

MONTERROSO. Augusto. 16 contos latino-americanos. São Paulo: Ática, 1992 

 

1 - Qual era o desejo da Rã? 

_________________________________________________________________________

______ 2 - O que ela fez para que seu desejo se realizasse? 

_________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________

______. 3 – Existem, no texto, trechos que nos revelam um aspecto da 

personalidade da Rã. Reescreva um deles. 

_________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________

______ 4 – Por que a rã ouvia ― com amargura‖ os comentários (último 

parágrafo)? 

_________________________________________________________________________

______ Como o texto é um pouco longo, vamos guiando sua leitura com 

perguntas dispostas ao lado das partes da história... 

www.releituras.com 

 

Augusto Monterroso 

 

Somente pelo título, responda: o próximo conto se passa no nosso tempo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ TEXTO 26 Nos anos a.I. (antes da Internet) Moacyr 

Scliar Outro dia, numa escola, um dos alunos me perguntou como é que as 

pessoas se comunicavam quando não existia a Internet ─ isto é, na pré-

história. Eu expliquei que já havia outros meios rudimentares de 

comunicação, tais como a carta e até mesmo o telefone. Não sei se o 

garoto ficou satisfeito com a resposta; mas a verdade é que a pergunta 

dele me fez lembrar uma curiosa história, acontecida com um colega meu. 

Antes da Internet, obviamente. 

 

1. Observe, no 1.° parágrafo, a palavra ―préhistória‖. Que efeito de 

sentido tem o uso dessa palavra no texto? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 2. Ainda no 1.° parágrafo, que 

palavras o narrador usa para se referir ao aluno que lhe fez a pergunta? 

________________________________________ 
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O colégio em que estudávamos tinha sido, por muito tempo, um 

estabelecimento exclusivamente masculino. Por fim, e depois de anos de 

discussão, a direção resolveu admitir alunas, mas com uma condição: as 

turmas não seriam mistas. Rapazes de manhã, garotas à tarde. Não sei 

exatamente o que temiam, que fantasias povoavam a cabeça daquelas 

pessoas; mas deveria ser algo muito alarmante porque, apesar dos 

protestos do grêmio estudantil, não arredaram pé da decisão. E, assim, as 

meninas foram finalmente admitidas, mas nunca viam os seus colegas do 

sexo oposto. Eu tinha um colega chamado Paulo. Um garoto magrinho, de 

óculos, tímido e estudioso, tão tímido quanto estudioso. Ele falava muito 

pouco, mas tinha uma qualidade: escrevia bem. A professora de português 

não poupava elogios às redações que ele fazia. E, quando o elogiava, 

Paulo ficava vermelho, embaraçado, tamanha era sua timidez. Uma manhã, ao 

guardar os livros sob a carteira, ele encontrou ali uma folha de papel 

cuidadosamente dobrada. Abriu-a e leu: ―Ao meu colega da manhã‖. Era uma 

longa carta, escrita, curiosamente, em letra de imprensa. Nela, a garota, 

que assinava apenas ―Solitária da tarde‖, contava que não tinha namorado 

nem amigas, que se sentia muito só e que por isso recorrera àquele meio 

para se comunicar com alguém. ―Estou fazendo como o náufrago‖, dizia, 

―que coloca uma mensagem numa garrafa e joga-a ao mar. Espero que esta 

mensagem chegue ao destino certo.‖ Paulo não estava certo de que ele era 

―o destino certo‖. Na verdade, ficara profundamente perturbado só de ler 

a carta. Mas então, e num gesto que a ele próprio surpreendeu, pegou uma 

folha de papel e ali mesmo, em plena aula, escreveu uma longa carta para 

a ―Solitária da tarde‖. Nela, confessava que também se sentia sozinho e 

que gostaria de partilhar com a desconhecida missivista suas ideias, seus 

sentimentos, suas emoções. E assinou, talvez sem muita imaginação, 

―Solitário da manhã‖. Dobrou a carta e, disfarçadamente, colocou-a sob a 

carteira, esperando que a servente não encontrasse o papel. 

 

3- Observe o trecho ―O colégio em que estudávamos tinha sido, por muito 

tempo, um estabelecimento exclusivamente masculino.‖ (2.° parágrafo). 

Reescreva-o, substituindo o termo destacado por outro que lhe seja 

correspondente. ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 4- Que características de Paulo 

estão presentes no 3.° parágrafo? ______________________________________ 

______________________________________ 5- A carta da ―Solitária da tarde‖ 

era endereçada especificamente a algum aluno? Justifique sua resposta com 

um trecho do 5.° parágrafo. ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 6- No trecho ―Nela, confessava que 

também se sentia sozinho [...]‖(6.° parágrafo), a que se refere o termo 

em destaque? ______________________________________ 7- Por que Paulo se 

refere à ―Solitária da tarde‖ como a desconhecida missivista (6.° 

parágrafo)? ______________________________________ 

______________________________________ 
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E aí? Será que a servente vai encontrar o papel? Leia, na próxima página, 

a continuação do conto. 



 

A servente, que fazia seu trabalho apressadamente, de fato não achou a 

carta. Mas a destinatária, sim. No dia seguinte, ao chegar à escola, a 

primeira coisa que Paulo fez foi procurar pela resposta. O coração 

batendo forte, tateou o compartimento. Dito e feito: lá estava a folha de 

papel. Esta correspondência se prolongou pelo ano inteiro. Nenhum dos 

dois propôs um encontro. Aparentemente, o que ambos queriam era 

exatamente aquilo, trocar confidências. Mas, lá pelas tantas, Paulo deu-

se conta: não era só a afinidade que o movia. Era mais do que isto. Ele 

estava apaixonado pela correspondente. E queria vê-la. Queria falar com 

ela. Queria, quem sabe, segurar sua mão. Mas faltava-lhe coragem... E 

então algo aconteceu que o fez tomar uma decisão. Uma noite, o pai dele 

voltou para casa arrasado. Não quis nem jantar: disse à mulher e a Paulo, 

filho único, que precisavam conversar. Sentaram os três na sala e ele 

contou: estava indo mal nos negócios, tinha de vender a pequena loja que 

possuía para pagar as dívidas. A partir daquele dia trabalharia numa 

outra loja, mas como empregado. Isto significava que o nível de vida da 

família baixaria muito. Venderiam o carro, procurariam uma outra casa, 

menor ─ e Paulo teria de mudar de colégio: aquele era muito caro. Foi 

muito triste aquela cena, os pais abraçados, chorando, mas Paulo só 

conseguia pensar numa coisa: estava a ponto de perder sua correspondente. 

E então decidiu: precisava vê-la. Talvez com isso se quebrasse o encanto, 

talvez ela não quisesse saber dele, o que seria muito compreensível: 

Paulo estava longe de ser um galã. A moça, pelo contrário ─ e ao menos na 

imaginação dele ─, era muito linda. 

 

8- Qual o significado de ―Dito e feito‖, no 7.° parágrafo? 

______________________________________ 9- No trecho do 8.° parágrafo 

―Mas, lá pelas tantas, Paulo deu-se conta: não era só a afinidade que o 

movia.‖, a expressão em destaque indica uma circunstância _________. 10- 

Observe o trecho ―E então algo aconteceu que o fez tomar uma decisão.‖ 

(9.° parágrafo). De acordo com o parágrafo seguinte, o que aconteceu que 

fez o garoto tomar uma decisão? ______________________________________ 

11- No 11.° parágrafo, a decisão do garoto o levou a duas suposições. a) 

Transcreva o trecho que contém essas suposições. 

______________________________________ 

______________________________________ b) Que palavra indica tratarem-se 

de suposições? ______________________________________ c) O que leva o 

garoto a ser tão pessimista em suas suposições? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Agora que ele decidiu, ou melhor, que uma mudança na situação decidiu por 

ele e que o encanto vai se quebrar, o que será que vai acontecer? Será 

que a Solitária da tarde não vai mais querer saber do Solitário da 

manhã... ou será que duas solidões vão se encontrar? Saiba o que vai 

acontecer, lendo a continuação do conto, na página seguinte. 
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Naquela noite quase não dormiu. De manhã, tinha resolvido: contaria o 

ocorrido numa carta, proporia que se encontrassem. Sabia que disso 

poderia resultar uma grande desilusão para ela, mas, uma vez que ele não 

teria mais como lhe escrever, teriam pelo menos uma despedida de amigos. 

Foi o primeiro a chegar à aula. Introduziu a mão sob a carteira ─ e nada 

encontrou. Nenhuma folha de papel. Procurou de novo, e mais uma vez: 

nada. Àquela altura já estava confuso, desesperado mesmo: o que teria 

acontecido? Teria a servente encontrado a carta ─ e jogado fora? Criou 

coragem e no intervalo foi procurá-la, na sala dos funcionários. Suando 

profusamente, e gaguejando, perguntou se ela havia encontrado uma folha 

de papel manuscrito. A servente, uma mulher gorda, de cara meio 

debochada, olhou-o e disse que não: não encontrara papel algum na 

carteira do Paulo. Ele então, suando ainda mais, disse que tinha um 

pedido a fazer: que ela não limpasse sua carteira, ao menos por uns dias. 

A servente riu, piscou o olho: ─ Já sei: você está escrevendo bilhetinhos 

para uma colega. Vá em frente, rapaz: eu não vou mexer mais na sua 

carteira. [...]. [...] Naquele dia, nada escreveu. E, no dia seguinte, de 

novo a carteira estava vazia. Não sabia o que pensar. O que teria 

acontecido com a ―Solitária da tarde‖? Teria adoecido? Teria, como ele 

estava a ponto de fazer, deixado o colégio? Só havia um meio de saber. 

Naquela tarde foi ao colégio. O porteiro quis barrar-lhe a entrada ─ 

tinha ordens da direção para não deixar os alunos da manhã entrarem 

depois do meio-dia ─, mas Paulo alegou que tinha um assunto urgente para 

resolver na secretaria. Por fim, e ainda desconfiado, o homem deixou-o 

entrar. Paulo foi avançando pelo corredor, em direção à secretaria. 

Felizmente, sua sala ficava no caminho. Ao passar por ali, lançou um 

disfarçado olhar pela janela ─ e seu coração quase parou. Havia uma 

garota sentada na mesma cadeira em que ele sentara pela manhã. Uma garota 

loirinha, magrinha ─ bonita, muito bonita. Exatamente como Paulo 

imaginara? Isso ele agora não saberia dizer. Talvez sim, talvez não: o 

fato é que a imagem mental que ele fizera da desconhecida missivista 

agora dava lugar a uma figura real. E essa figura já se apossara de seu 

coração. 

 

12- No 12.° parágrafo, aparecem duas expressões que indicam uma sequência 

temporal. Transcreva-as. _______________________________ 13-Que 

característica da personalidade do garoto é ressaltada no 13.° parágrafo? 

Comprove com um trecho do parágrafo. _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ 14- Que expressão usada no texto (13.° 

parágrafo) indica a cumplicidade entre Paulo e a servente? 

______________________________ 15- No 15.° parágrafo, que expressões 

indicam uma sequência temporal? _______________________________ 16- Que 

argumento o porteiro usa para justificar a proibição da entrada de Paulo 

(17.° parágrafo)? _______________________________ 17- Que expressão foi 

usada no texto (19.° parágrafo) para declarar que o menino estava 

apaixonado? _______________________________ 

_______________________________ 
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O coração do Paulo deve estar acelerado, não é? E o seu? Na página 

seguinte... o que será que vai acontecer? 



 

Saiu do colégio, mas não foi para casa: ficou no bar em frente ao colégio 

até que a campainha soou, anunciando o fim das aulas. As garotas iam 

saindo, rindo, conversando. Por fim ele a avistou. Tal como esperava, ela 

estava sozinha. E, pelo jeito, morava perto, porque foi andando, sozinha. 

Ele a seguiu por uns dois ou três quarteirões e por fim, num gesto que a 

ele próprio surpreendeu, adiantou-se e, apresentando-se como o colega que 

ocupava a mesma classe pela manhã, disse que queria conhecê-la. Ela 

olhou-o, e para surpresa e encantamento dele, sorriu: ─ Eu também queria 

conhecer você. Afinal, alguma coisa em comum nós temos, não é mesmo? Ou, 

quem sabe, muita coisa em comum. E foi assim que tudo começou. Terminou 

em casamento, claro, mas não é disso que quero falar agora. Quando Paulo 

me contou essa história, muitos anos depois, a coisa que mais me 

impressionou foi o fato de que, por muito tempo, ele não mencionou as 

cartas. Não tinha coragem, ou não era necessário... O fato é que não 

falou a respeito. O assunto veio por acaso. Um dia, olhando uma caderneta 

em que ela tomava anotações, comentou: ─ Pensei que você gostasse de 

escrever em letra de imprensa. Ela mirou-o, intrigada: ─ Em letra de 

imprensa? Por que haveria eu de escrever em letra de imprensa? Você não 

acha minha letra boa? ─ Acho. Mas nas cartas que você me mandava... ─ As 

cartas que eu lhe mandava? ─ Ela, assombrada ─ Que cartas? Eu nunca lhe 

mandei carta alguma, Paulo. Você está sonhando? E então tudo se 

esclareceu. Ela não era a ―Solitária da tarde‖. Na verdade, sentava em 

outro lugar; só passara a ocupá-lo depois que a antiga dona subitamente 

deixara o colégio: a família mudara para outro estado. Paulo ri muito, 

quando me conta essa história. E ela não deixa de ser engraçada. Mas é 

também um pouco melancólica. Paulo é feliz, mas, e a ―Solitária da 

tarde‖, que terá acontecido com ela? Será que continua solitária? Será 

que continua se correspondendo com missivistas desconhecidos? 

Provavelmente sim. Só que agora decerto recorre à Internet. Mesmo a 

solidão se moderniza. 

FALCÃO, Adriana e outros. Histórias dos tempo de escola. São Paulo: Nova 

Alexandria,2002 
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18- Reescreva o trecho inicial do 20.° parágrafo, substituindo o 

conectivo ―mas‖ por outro de sentido equivalente. 

_________________________________________________________________________

______________________ 19- Por que Paulo já esperava que a menina viesse 

sozinha? 

_________________________________________________________________________

______________________ 20- Qual o efeito do uso das reticências no trecho 

―Não tinha coragem, ou não era necessário...‖ (22.° parágrafo)? 

_________________________________________________________________________

______________________ 21- Explique por que a história pode ser ao mesmo 

tempo inusitada e melancólica. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 22- Que termos, no último parágrafo, dão ideia de 

dúvida, certeza e inclusão? 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 23- A que conclusão o texto chega em relação às 

mudanças do mundo e à natureza dos sentimentos humanos? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 24- O narrador pode contar uma história em 1.ª 

pessoa ou em 3.ª pessoa. Como é o narrador do texto que você acabou de 

ler? Explique que efeito isso tem para o texto. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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25- A trama da narrativa se caracteriza por começar com uma situação 

inicial, em que se apresenta o ambiente (onde?), um colégio; o tempo em 

que se passa a história (quando?), antes da internet, e o personagem 

principal (quem?). Em que parágrafos se apresenta essa situação inicial? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 26- Qual o conflito gerador da narrativa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 27- Indique o momento do desenvolvimento do 

conflito em que se dá uma outra complicação. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 28- O que há de inusitado no desfecho da história? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Reflita... NARRADOR Quem conta a história? 

 

Anote suas ideias. Escreva aqui um primeiro esboço... Um narrador 

observador, em terceira pessoa. 

 

TEMPO 

 

Quando acontecem os fatos? 

 

Descreva esse tempo... 
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ESPAÇO CRIAÇÃO – O desafio agora é seu! Você deve escrever um CONTO. 

Baseie-se nos contos que você já leu. Se precisar, volte a cadernos de 

apoio anteriores. Suas leituras vão formando um repertório... Use-o. Para 

se organizar, pense em cada elemento da narrativa, completando o quadro. 

Alguns elementos já estão definidos. Fique atento. 
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ESPAÇO 

 

Onde se passa a narrativa? 

 

Em uma escola. (Descreva o espaço, dê detalhes. Faça o leitor ter a 

impressão de que conhece esse lugar...) 

 

PERSONAGENS 

 

Quem vai fazer parte da história? Quem será o protagonista? O que 

acontece? (situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho) 

 

Faça um esboço de cada personagem. 

 

ENREDO 
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Escreva no seu caderno uma primeira versão do seu conto. Título: 

__________________________________________________. Após escrever, volte 

aqui e oriente-se para a revisão. 

 

Em primeiro lugar, veja se você cumpriu o que foi solicitado pela tarefa. 

 

Repense a estrutura de seu conto: a apresentação está conquistando o 

leitor? O conflito gerador é interessante? E o clímax? O desfecho está 

coerente? 

 

Releia o texto, prestando bastante atenção aos elementos de 

articulação... Seu texto está coeso? Por fim, confira a ortografia e a 

concordância. 

 

Ah, e não se esqueça do título! 
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Agora que você já retomou o gênero conto e até escreveu um, vamos ler 

trechos de diferentes romances. TEXTO 27 O ponto de partida A casa tinha 

três quartos, duas salas, banheiro, copa cozinha, quarto de empregada, 

porão, varanda e quintal. Que significava o quintal para Eduardo? 

Significava chão remexido com pauzinho, caco de vidro desenterrado, de 

onde teria vindo? Minhoca em duas ainda se mexendo, a existência sempre 

possível de um tesouro, poças d´água barrenta na época das chuvas, 



barquinho de papel. Uma formiga dentro, a fila de formigas que ele seguia 

para ver onde elas iam. Iam ao formigueiro. Um pé de manga-sapatinho, pé 

de manga-coração-de-boi. Fruta-de-conde, goiaba, gabiroba. Galinheiro. A 

galinha branca era sua, atendia pelo nome: 

www.estantevirtual.com 

 

— Eduarda! Ela se abaixava, deixava-se pegar. Às vezes punha um ovo. 

Quando Eduardo ia para o Grupo, deixava-a debaixo da bacia. Um dia o pai 

lhe disse que aquilo era maldade: gostaria que fizessem o mesmo com você? 

As galinhas também sofrem. Um domingo encontrou Eduarda na mesa do 

almoço, pernas para o ar, assada. Eduarda foi comida entre lágrimas. É, 

sofrem mas todo mundo come e ainda acha bom. Desgostou-se, jurou nunca 

mais ter galinha na vida. 

SABINO, Fernando. O encontro marcado. Rio de Janeiro: Record, 1991. 

asadeborboleta.blogspot.com 

 

Fernando Sabino nasceu no dia 12 de outubro de 1923, em Belo Horizonte e 

morreu, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 2004. É considerado um 

dos maiores cronistas brasileiros de todos os tempos. 
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Você acabou de ler um trecho do romance O encontro marcado, de Fernando 

Sabino. Esse também é um texto de base narrativa. Observe que, além da 

sequência dos fatos que compõem essa narrativa, existem, também, 

descrições da casa do personagem, do quintal, da galinha. Então, num 

texto de base narrativa, podemos encontrar trechos descritivos, que o 

enriquecem. 

 

Agora, releia o trecho de O encontro marcado e responda às questões. 1 - 

Na leitura do terceiro parágrafo, podemos perceber se o personagem 

Eduardo é uma criança ou um adulto? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 
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2 - Que efeito de sentido está presente no 4.° parágrafo ―─ Eduarda!‖? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 3 - Compare o final desse trecho de Fernando Sabino com o 

de Clarice Lispector, Uma galinha, lido anteriormente neste caderno. Qual 

o sentimento do Eduardo (neste conto) e o da menina (no conto de Clarice) 

com relação à galinha? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 



_________________________________________________________________________

_____________ 
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TEXTO 28 O Xá do Blá-blá-blá Era uma vez, no país de Alefbey, uma triste 

cidade, a mais triste das cidades, uma cidade tão arrasadoramente triste 

que tinha esquecido até seu próprio nome. Ficava à margem de um mar 

sombrio, cheio de peixosos ─ peixes queixosos e pesarosos, tão horríveis 

de se comer que faziam as pessoas arrotarem de pura melancolia, mesmo 

quando o céu estava azul. Ao norte dessa triste cidade havia poderosas 

fábricas nas quais a tristeza (assim me disseram) era literalmente 

fabricada, e depois embalada e enviada para o mundo inteiro, que parecia 

sempre querer mais. Das chaminés das fábricas de tristeza saía aos 

borbotões uma fumaça negra, que pairava sobre a cidade como uma má 

notícia. E nas entranhas da cidade, atrás de uma velha zona de edifícios 

caindo aos pedaços, que mais pareciam corações partidos, vivia um garoto 

feliz, chamado Haroun, filho único de Rashid Khalifa, o contador de 

histórias, cuja alegria era famosa em toda aquela infeliz metrópole, e 

cujo fluxo interminável de histórias críveis e incríveis, entrelaçadas e 

serpenteantes, tinha lhe valido não só um apelido, mas dois. Para seus 

admiradores ele era Rashid, o Mar de Ideias, tão recheado de histórias 

gostosas como o mar era recheado de peixosos; mas, para seus invejosos 

rivais, ele era o Xá do Blá-blá-blá. Para sua mulher, Soraya, Rashid foi 

por muitos anos o marido mais amoroso que se poderia desejar, e durante 

todos esses anos Haroun foi criado numa casa onde, em vez de tristeza e 

rugas na testa, havia o riso fácil do seu pai e a voz doce da sua mãe 

cantando canções que voavam pelo ar. Foi então que alguma coisa deu 

errado (quem sabe a tristeza da cidade acabou penetrando pelas janelas da 

casa?). No dia em que Soraya parou de cantar no meio de um verso, como se 

alguém tivesse desligado uma chave, Haroun imaginou que alguma 

complicação estava começando. Mas ele nem desconfiava o quanto essa 

complicação era complicada. 

RUSHDIE, Salman. Haroun e o mar de histórias. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010. 

 

1- No 1.° parágrafo, aparece uma gradação. Transcreva-a. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 2- No trecho 

―assim me disseram‖, do 2.° parágrafo, a quem se refere o termo 

destacado? ___________________________________________________________ 

 

Para saber mais Gradação – forma de enumeração ou de exposição em que as 

palavras ou ideias são organizadas de forma crescente ou decrescente. 
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3- Que sentido há em dizer que a tristeza era ―literalmente fabricada‖, 

no 2.° parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 4- Que características tem a cidade onde se 

passam os fatos narrados? 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

____ 5- A que são comparados os edifícios caindo aos pedaços, no 3.° 

parágrafo? 

_________________________________________________________________________

____ 6- No trecho ―Das chaminés das fábricas de tristeza saía aos 

borbotões uma fumaça negra, que pairava sobre a cidade como uma má 

notícia.‖, a que se refere o termo destacado? 

_________________________________________________________________________

____ 7- No trecho ―[...] e cujo fluxo interminável de histórias críveis e 

incríveis, entrelaçadas e serpenteantes, tinha lhe valido não só um 

apelido, mas dois.‖, podemos deduzir que críveis significa 

__________________________________ 
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8- Compare os nomes dados a Rashid Khalifa por seus admiradores e por 

seus invejosos rivais. Como cada um desses grupos o descreve? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 9- Que contraste havia entre a cidade e a casa de 

Haroun? 

_________________________________________________________________________

____ 10- Transcreva do texto a expressão temporal que marca o momento em 

que começa a ―complicação complicada‖. 

_________________________________________________________________________

____ O trecho que você acabou de ler é de um romance, ―Haroun e o mar de 

histórias.‖. Você percebeu como o texto termina fazendo suspense? Que 

complicação complicada será essa? Vá até a Sala de Leitura e procure o 

livro... Você vai se encantar! 

 

companhiadasletras.com.br 
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O próximo texto é o trecho inicial do romance Era uma vez Dom Quixote, 

uma adaptação da obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, 

obra considerada um ―clássico‖! TEXTO 29 

 

Dom Quixote Tremei, gigantes do mundo! Com certeza, vocês já ouviram 

falar de Dom Quixote. Contam que viveu há muitos séculos em uma aldeia de 

La Mancha, entre campos de trigo e moinhos de vento. O que talvez vocês 

não saibam é que Dom Quixote não se chamava assim desde criança pois, na 

verdade, havia sido batizado com o nome de Alonso Quijano. Até fazer 

cinquenta anos, a ideia de ter outro nome nem passou pela cabeça do 

senhor Alonso. Porém, um belo dia, decidiu fazer-se cavaleiro andante, e 

para isso pôs em si mesmo o nome de Dom Quixote de La Mancha. A partir 

daquele momento, sua vida mudou para sempre. Tudo começou por culpa dos 

livros. O senhor Alonso adorava ler. Gostava de poemas de amor e de 

romances de pastores, de histórias de viagens e dos versos que falam de 



mouros e cristãos. Mas o que o punha louco mesmo eram os livros de 

cavalaria. Hoje, ninguém mais lê esses livros, mas na época de Dom Alonso 

eram o maior sucesso. Os livros de cavalaria contavam as aventuras de 

sujeitos muitíssimo valentes que se faziam chamar de ―cavaleiros 

andantes‖. Iam pelas estradas a cavalo, com uma lança na mão, uma espada 

pendurada no cinto e um escudo apertado contra o peito. Procuravam 

criaturas perversas a quem derrotar e órfãos e viúvas a quem defender. 

Dormiam nos bosques sob um manto de estrelas e sonhavam com lindas 

princesas a quem haviam jurado amor eterno. E não passavam nem um dia sem 

lutar contra algum bando de arruaceiros, contra um feiticeiro que os 

tivesse perseguindo ou contra um dragão cuspidor de fogo. Um bom 

cavaleiro andante estava disposto a dar a vida pelos outros e não temia 

nem a morte em pessoa. Certa vez, o cavaleiro Brandibarbado das Brancas 

Mãos deu de cara no meio do bosque com um gigante alto como uma torre, 

que lhe disse aos berros: –Venha aqui, cavaleiro, e lute comigo se se 

atreve! E claro que ele se atreveu! Brandibarbado sacou a espada, saltou 

no pescoço do gigante e o despachou para o outro mundo num piscar de 

olhos. Ah! A vida dos cavaleiros andantes era maravilhosa! Ou, pelo 

menos, assim pensava o senhor Alonso Quijano. [...] 

 

In Dom Quixote. Miguel de Cervantes. Adaptado por Alexandre Barbosa de 

Souza. São Paulo: Escala Educacional, 2004. 
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Para saber mais Um clássico é um livro que não envelhece. São aquelas 

obras que foram lidas também por nossos pais e avós e que com certeza 

ainda serão lidas por nossos filhos e netos. Simples: na medida em que a 

obra sobreviveu no tempo, foi acumulando, ao longo de anos e anos, um 

grande número de leitores. Claro que para se tornar modelo e atrair 

tantos leitores, o clássico sempre apresenta uma grande história, capaz 

de comover as pessoas. 
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O fato é que o senhor Alonso gostava tanto dos livros de cavalaria que 

deixou de comer e de dormir, para ficar só lendo. [...] – Serei um 

cavaleiro andante! Me chamarei Dom Quixote de La Mancha e irei pelas 

estradas em busca de aventuras. Em dois dias, matarei mais gigantes do 

que o Imperador Carlos Magno em toda sua vida. E os órfãos e as viúvas me 

beijarão os pés, de tanta ajuda que vou lhes dar! Não havia dúvida: Dom 

Alonso estava louco de pedra! Na idade dele, melhor seria dar uma 

voltinha no campo, sair para conversar com o padre e com o barbeiro da 

sua aldeia, tomar sopa quente e dormir muito. 

CERVANTES, Miguel de. Era uma vez Dom Quixote. Adaptação de Agustín 

Sánches Aguilar. Tradução de Marina Colasanti. São Paulo: Global, 2005. 

 

1- A quem se refere a palavra vocês, no 1.° parágrafo do texto? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- Que expressão, no 1.° parágrafo, revela que o 

narrador sabe que seus leitores já ouviram falar de Dom Quixote? ―Com 

certeza‖ . 3- Por que Alonso Quijano resolveu mudar de nome? 



_________________________________________________________________________

______________________ 
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4- Que fato desencadeou a mudança na vida de Alonso Quijano, levando-o a 

querer se tornar um cavaleiro andante? 

_________________________________________________________________________

______________________ 5- Em que parágrafo são relatadas as ações dos 

cavaleiros andantes num livro de cavalaria? 

_________________________________________________________________________

______________________ 6- No 5.° parágrafo, pode-se perceber uma 

característica de Alonso Quijano, o Dom Quixote. Que característica é 

essa? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

______________________ 7- Qual o significado de ―num piscar de olhos‖? 

(5.° parágrafo). 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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8- Que consequências teve na vida de Alonso o fato de ele gostar muito de 

livros de cavalaria? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

TEXTO 30 

 

Dom Quixote em quadrinhos?! Vamos ver como é que é? 
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Você acabou de ler uma página do Dom Quixote, em quadrinhos, da editora 

Peirópolis (2005). Nesse livro, nos traços bem-humorados de Caco 

Galhardo, o leitor poderá visitar as passagens mais significativas do 

clássico de Cervantes, desde as reflexões iniciais que remetem à 

transformação do pacato fidalgo no visionário cavaleiro andante, herói 

cujas aventuras atravessaram os séculos, até as grandes batalhas, com 

destaque para a famosa luta com os moinhos de vento, que ocupa dez 

páginas desta adaptação em HQ. 

Adaptado de www.livraria.folha.com.br 

 

Observe que ,nessa página destacada da HQ, aparece o personagem Sancho 

Pança, fiel escudeiro de Quixote. 1- No primeiro quadrinho, Dom Quixote 

vê moinhos de vento. Para ele, quem são esses moinhos? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- Quem o adverte de que o que vê são apenas 

moinhos de vento? 

_________________________________________________________________ 

 

ecuavisa.com 

 



Dom Quixote e Sancho Pança 
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3- Retire do texto a explicação que Sancho Pança dá a Dom Quixote para 

convencê-lo de que o que ele vê são moinhos de vento e não gigantes. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- Quando se pode perceber que Dom Quixote não 

concorda com a forma objetiva de Sancho Pança ver o mundo? 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 5- Que palavra, no 4.° quadrinho, não é mais usada no português atual 

no Brasil? O que ela significa? 

_________________________________________________________________________

__ 6- Nessa página de Dom Quixote, em apenas um quadrinho aparece o 

narrador. Que quadrinho é esse? O que marca, no quadrinho, a fala do 

narrador? 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 
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www.submarino.com.br 

 

Essa canção se relaciona à história de Dom Quixote... Leia sua letra. 

TEXTO 31 Sonho impossível 

J. Darion - M. Leigh – Versão de Chico Buarque e Ruy Guerra/1972 para o 

musical O Homem de La Mancha, de Ruy Guerra. 

 

Para ouvir a canção, acesse: http://youtu.be/agXqzYVEeGM 

 

Sonhar Mas um sonho impossível Lutar Quando é fácil ceder Vencer o 

inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura 

implacável Romper a incabível prisão Voar num limite improvável Tocar o 

inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo Cravar 

esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei 

que vencer Por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For 

meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar E morrer de paixão E 

assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver 

uma flor Brotar do impossível chão 

 

Agora que você acabou de ler a letra da canção, responda: 1- No 1.° e 2.° 

versos, existe uma ideia de oposição, de adversidade. Que conectivo marca 

essa ideia? ________________________________________________________ 

 

2- Diga em que os versos o eu poético expressa sua ideia de ―sonho 

impossível‖, identificando-os ao logo da letra da canção . 

________________________________________________________ 3- Explique o 

sentido da palavra VIRAR, no 12.° verso, ―Virar esse mundo‖. 



________________________________________________________ 4- Que palavras 

antagônicas, opostas, aparecem nos versos 16 e 17? 

________________________________________________________ 5- Qual o tema 

dessa canção? ________________________________________________________ 6- 

Qual a relação entre essa canção e a personalidade de Dom Quixote? 

_______________________________________ 

 

http://www.chicobuarque.com.br/letras/sonhoimp_72.htm 
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Agora, você vai ler três textos do mesmo gênero, de assuntos diferentes, 

e que também exploram recursos interessantes da nossa língua. Ao ler, vá 

definindo o gênero... Você já o conhece! TEXTO 32 Os resistentes 

 

Luis Fernando Verissimo 
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Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone 

celular. Quando preciso usar um, uso o da minha mulher. Mas segurando-o 

como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da 

minha tribo. Eu não saberia escolher a musiquinha que o identifica. 

Aquela que, quando toca, a pessoa diz ―é meu!‖, e passa a procurá-lo 

freneticamente, depois o coloca no ouvido, diz ―alô‖ várias vezes, aperta 

botões errado, desiste e desliga, para repetir toda a função quando a 

musiquinha toca outra vez. Não sei, a gente escolhe a musiquinha quando 

compra o celular? ─ Tem aí um Beethoven? ─ Não. Mas temos as quatro 

estações de Vivaldi. ─ Manda a primavera. Porque a musiquinha do seu 

celular também identifica você. [...]. Você muitas vezes só sabe com quem 

realmente está quando ouve o seu celular tocar, e o som do seu celular 

diz mais a seu respeito do que você imagina. Se bem que, na minha 

experiência, a maioria das pessoas escolhe músicas galopantes [...] 

apenas para já colocá-la no adequado espírito de urgência, ou pânico 

controlado, que o celular exige. Sei que alguns celulares ronronam e 

vibram discretamente, em vez de desandarem a chamar seus donos com 

música. Infelizmente, os donos nem sempre mostram a mesma discrição. Não 

é raro você ser obrigado a ouvir alguém tratando de detalhes da sua 

intimidade ou dos furúnculos da tia Djalmira a céu aberto, por assim 

dizer. É como nos fazem os fumantes, só que em vez do nosso espaço aéreo 

ser invadido por fumaça indesejada, é invadido pela vida alheia. Que 

também pode ser tóxica. Não dá para negar que o celular é útil, mas no 

caso a própria utilidade é angustiante. O celular reduziu as pessoas a 

apenas extremos opostos de uma conexão, pontos soltos no ar, sem contato 

com o chão. Onde você se encontra tornouse irrelevante, o que significa 

que em breve ninguém mais vai se encontrar. E a palavra ―incomunicável‖ 

perdeu o sentido. Estar longe de qualquer telefone não é mais um sonho 

realizável de sossego e privacidade ─ o telefone foi atrás. Não tenho a 

menor ideia de como funciona o besouro maldito. E chega um momento em que 

cada nova perplexidade com ele torna-se uma ofensa pessoal, ainda mais 

para quem não entendeu bem como funciona torneira. Ouvi dizer que o 



celular destrói o cérebro aos poucos. Nos vejo ─ os que não sucumbiram, 

os últimos resistentes ─ como os únicos sãos num mundo imbecilizado pelo 

micro-ondas de ouvido, com os quais as pessoas trocarão grunhidos pré-

históricos, incapazes de um raciocínio ou de uma frase completa, mais 

ainda conectados. Seremos poucos mas nos manteremos unidos, e trocaremos 

informações. Usando sinais de fumaça. 

O Globo, 3 de maio de 2012. 
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1- Qual o significado de sucumbir, no primeiro parágrafo? 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- No trecho ―Quando preciso usar um, uso o da 

minha mulher.‖, no primeiro parágrafo, a que se refere o termo destacado? 

_________________________________________________________________________

________________________ 3- Retire do 1.° e do 3.° parágrafos do texto 

trechos que revelam a pouca intimidade do cronista com o celular. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 4- A que se referem os termos destacados em ―É 

como nos fazem os fumantes, só que em vez do nosso espaço aéreo ser 

invadido por fumaça indesejada, é invadido pela vida alheia. Que também 

pode ser tóxica.‖ (8.° parágrafo) 

________________________________________________________ 5- Identifique 

como FATO ou como OPINIÃO os seguintes trechos do texto: a) ―Quando 

preciso usar um, uso o da minha mulher.‖ (1.° parágrafo). __________ b) 

―Que também pode ser tóxica.‖ (8.° parágrafo). _____________ b) ―Nos vejo 

─ os que não sucumbiram, os últimos resistentes ─ como os únicos sãos num 

mundo imbecilizado pelo micro-ondas de ouvido, [...]‖ (último parágrafo). 

_____________ 6- Cite uma consequência do uso do celular, segundo o 9.° 

parágrafo do texto. 

______________________________________________________ 7- A quem se 

refere o termo destacado em ―Nos vejo‖, no último parágrafo? 

______________________________________________________ 8- Qual a crítica 

aos usuários do telefone celular presente no último parágrafo? 

______________________________________________________ Para saber mais... 

Você percebeu que, em vários momentos do texto, o celular é associado a 

outros elementos, figuradamente? Veja só: ―Não tenho a menor ideia de 

como funciona o besouro maldito‖. ―[...] num mundo imbecilizado pelo 

microondas de ouvido‖. Nos dois casos ocorre metáfora. METÁFORA – figura 

de linguagem em que um termo é usado no lugar de outro, com um sentido 

incomum, surgido por semelhança, por associação de ideia, entre esses 

dois termos. Já no trecho: ―– Tem aí um Beethoven?‖, temos uma metonímia. 

METONÍMIA – figura de linguagem em que um termo é substituído por outro, 

havendo entre eles uma relação de inclusão, interdependência ou 

implicação. No exemplo, ocorre o uso do autor pela obra. 
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TEXTO 33 Estranhas gentilezas Caminhões baixam os faróis, mulheres 

sorriem. Muito suspeito 



Ivan Angelo 
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Estão acontecendo coisas estranhas. Sabe-se que as pessoas nas grandes 

cidades não têm o hábito da gentileza. Não é por ruindade, é falta de 

tempo. Gastam a paciência nos ônibus, no trânsito, nas filas, nos 

mercados, nas salas de espera, nos embates familiares, e depois 

economizam com a gente. Comigo dá-se o contrário, é o que estou notando 

de uns dias para cá. Tratam-me com inquietante delicadeza. Já captava 

aqui e ali sinais suspeitos, imprecisos, ventinho de asas de borboleta, 

quase nada. A impressão de que há algo estranho tomou corpo mesmo foi na 

semana passada. Um vizinho que já fora meu amigo telefonou-me desfazendo 

o engano que nos afastava, intriga de pessoa que nem conheço e que afinal 

resolvera esclarecer tudo. Difícil reconstruir a amizade, mas a inimizade 

morria ali. Como disse, eu vinha desconfiando tenuemente de algumas 

amabilidades. O episódio do vizinho fez surgir em meu espírito a hipótese 

de uma trama, que já mobilizava até pessoas distantes. E as próximas? 

Tenho reparado. As próximas telefonam amáveis, sem motivo. Durante o 

telefonema fico aguardando o assunto que estaria embrulhado nos enfeites 

da conversa, e ele não sai. Um número inesperado de pessoas me 

cumprimenta na rua, com acenos de cabeça. Mulheres, antes esquivas, 

sorriem transitáveis nas ruas dos Jardins. Num restaurante caro da Rua 

Amauri, o maître, com uma piscadela, fura a demorada fila de executivos à 

espera e me arruma rapidinho uma mesa para dois. Um homem de pasta que 

parecia impaciente à minha frente me cede o último lugar no elevador. O 

jornaleiro larga sua banca na Avenida Sumaré e vem ao prédio avisar-me 

que o jornal chegou. Os vizinhos de cima silenciam após as 10 da noite. 

Caminhões baixam a luz dos faróis quando cruzam comigo na Via Anhanguera. 

Motoristas, mesmo mulheres, cedem-me a preferência nas esquinas. 

Vendedores de bugigangas nos faróis de trânsito passam direto pelo meu 

carro, sem me olhar. Até crianças me cumprimentam cúmplices: oi, tio. Que 

está acontecendo? Quem e por que está querendo me convencer de que as 

pessoas são um doce? Penso: não são gentilezas, são homenagens aos meus 

cabelos brancos, por eu ter aguentado tanto, como se fosse um atleta de 

maratona, daqueles retardatários que são mais aplaudidos na chegada que 

os vencedores. A última manobra: botaram um pintassilgo a cantar para mim 

na árvore em frente à janela do meu apartamento de 2.° andar. Que 

significa isso? Que querem comigo? Que complô é esse? Que vão pedir em 

troca de tanta gentileza? Aguardo, meio apreensivo, meio feliz. 

Interrompo a crônica nesse ponto, saio para ir ao banco, desço pelas 

escadas porque alguém segura o elevador lá em cima, o segurança do banco 

faz-me esvaziar os bolsos antes de entrar pela porta giratória, enfrento 

a fila do caixa, não aceitam cheques de outra pessoa para pagar contas, 

saio xingando do banco, atravesso a avenida arriscando a vida entre 

bólidos, um caminhão respinga-me a água suja de uma poça, entro no 

apartamento, sento-me ao computador e ponho-me de novo a sonhar. 

Veja São Paulo, 2 de junho de 1999. 
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1- No 1.° parágrafo do texto, após expressar sua estranheza diante de 

acontecimentos, o narrador expressa uma certeza, parte de uma premissa, 

para pensar sobre os acontecimentos. Transcreva o trecho que contém essa 



premissa. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 2- 

Que expressões são usadas no texto para construir a ideia de que a 

gentileza e a delicadeza não são normais, comuns, nos dia atuais? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

PARA SABER MAIS... ―Premissa – Ideia da qual se parte para estabelecer um 

raciocínio; postulado.‖ Dicionário Escolar da Língua Portuguesa/Academia 

Brasileira de Letras. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

3- Indique uma das causas da falta de gentileza das pessoas das grandes 

cidades, segundo o texto. 

______________________________________________________________________ 4- 

No 2.° parágrafo, o narrador faz uso de uma metáfora, uma expressão usada 

por semelhança com ―quase nada, algo difícil de se notar, quase 

imperceptível‖. Transcreva essa expressão. 

______________________________________________________________________ 5- 

Como ficou a relação do narrador com o vizinho? (2.° parágrafo) 

______________________________________________________________________ 6- 

O que significa dizer que um assunto estaria ―embrulhado nos enfeites da 

conversa‖? (4.° parágrafo) 

______________________________________________________________________ 7- 

Cite duas gentilezas contadas pelo narrador. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 8- 

Por que o narrador se sentia ―meio apreensivo, meio feliz‖? (9.° 

parágrafo) 

_________________________________________________________________________

_______________________ 9- O que se esclarece no desfecho da crônica? 

(último parágrafo). 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

dicionarioinformal.com.br 
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TEXTO 34 Qualidade de vida 

Martha Medeiros 

 

51 

 

Os anos 90 insistiram numa ideia que virou sonho de consumo de todo 

mundo: qualidade de vida. Até hoje dá vontade de entrar numa loja e 

perguntar: tem qualidade de vida? Provavelmente nos responderiam que está 

em falta, muita procura, mas pode deixar encomendado. Qualidade de vida, 

se pudesse ser filmada, teria a cara de um comercial de margarina. 

Família bela e saudável, uma casa aconchegante, um dia de sol, café da 

manhã farto, papai empregado e filhos na escola. Qualidade de vida é um 



modelo de comportamento, qualidade de vida é um carro com um bagageiro 

enorme. E a qualidade das nossas emoções? Compra-se também. As mais 

fortes são as que têm mais saída. Tudo pelo preço de um ingresso de 

cinema. As pessoas têm estado cansadas demais para produzir seus próprios 

sentimentos. Assustadas demais para olhar para dentro. Confusas demais 

para reconhecer seus medos e desejos. Passivas demais para transformar 

tudo o que sentem em ativo. Procuram artigos prontos em vez de fabricá-

los. Qualidade não vem com facilidade, não conquistamos com um estalar de 

dedos. Qualidade, essa palavra difícil de conceituar, só se consegue 

fazendo as coisas com amor, e eu mesma não me suporto dizendo uma coisa 

tão piegas, mas é que a pieguice tem lá seu cabimento e às vezes exige 

nossa rendição. Não há qualidade sem tratamento, sem olho atento, sem uma 

bela intenção. Qualidade é tudo o que a gente ordena sem precisar gritar, 

é a maneira educada com que nos relacionamos com as pessoas, é o 

cumprimento de nossas tarefas com responsabilidade, é o compromisso que 

estabelecemos com a gente mesmo de fazer as coisas da maneira menos 

estabanada. Qualidade é a verdade dos fatos, é não teatralizar a vida. É 

reconhecer-se humilde diante das nossas falhas, tantas. E tentar errar 

menos. Qualidade é viver de acordo com nossas possibilidades, administrar 

a vida com a humanidade de que dispomos, chorar de ódio por sermos 

vulneráveis, mas pensar que melhor isso do que não termos sensibilidade 

alguma. Qualidade é amor que se sustenta, é amizade que não é um blefe, é 

confiança que não é traída, é demonstrar o que se sente, apertar a mão 

com firmeza, dizer não e dizer sim com a mesma honestidade, é a inocência 

de uma fé generalizada e crença na própria natureza. Parece uma oração, 

eu que sou quase agnóstica. Mas é isso. Qualidade é tudo o que não se 

desmancha facilmente. 

MEDEIROS, Martha. Non-stop. Crônicas do cotidiano. Porto Alegre: L&PM, 

2001. 

 

Perceba aqui um tom de crítica... Algo que pudesse ser vendido ou filmado 

é concreto ou abstrato? __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ Observe que há várias 

definições para qualidade... O que elas têm em comum? __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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1- Qual é a primeira definição de qualidade de vida, dentro de uma ideia 

não consumista, que aparece no texto? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 2- Em que parágrafos 

da crônica relaciona-se qualidade de vida a consumismo? 

__________________________________ 3- No quarto parágrafo, que situações 

caracterizam as pessoas e reforçam a ideia de que elas ―Procuram artigos 

prontos em vez de fabricálos.‖? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 4- Qual o 

sentido de ―estalar os dedos‖, no quinto parágrafo do texto? 

_________________________________________________________ . 5- Que frase 

do texto a cronista considera piegas? 

_________________________________________________________ 6- A que se 

referem os termos destacados em ―E a qualidade das nossas emoções? 

Compra-se também. As mais fortes são as que têm mais saída. Tudo pelo 



preço de um ingresso de cinema.‖ (terceiro parágrafo) 

________________________________________________________ 7- Qual é o tema 

do texto? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 8- Retire do 

texto um trecho que revele ironia. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Certamente você já reconheceu o gênero CRÔNICA. Relembre o que você 

estudou no oitavo ano: ―A crônica é um gênero literário produzido para 

ser veiculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas de 

um jornal. Quer dizer, ela é feita com uma finalidade: agradar aos 

leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, 

criando-se, assim, no transcurso dos dias ou das semanas, uma 

familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Em regra geral, a 

crônica é um comentário leve e breve sobre algum fato do cotidiano. Algo 

para ser lido enquanto se toma o café da manhã, na feliz expressão de 

nosso grande cronista, Fernando Sabino. O comentário pode ser poético ou 

irônico, e sempre sobre fatos cotidianos, corriqueiros, nos quais o 

cronista surpreende a beleza, a comicidade, os aspectos singulares. Com 

relativa frequência, a crônica se aproxima do conto. O gosto pela 

história curta, pelo diálogo ágil, pela narrativa de final imprevisto e 

surpreendente e a unidade de ação, tempo e espaço levam vários cronistas 

à prática mais ou menos disfarçada do conto.‖ 

http://educaterra.terra.com.br/literatura/temadomes/2003/0 1/20/001.htm 

(Adaptado) 
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‗O que quer, o que pode essa língua‖, já dizia Caetano Veloso na música 

Língua. Na última sequência de textos, essa língua pode nos fazer...rir! 

Para ouvir a música de Caetano, acesse o link 

http://letras.mus.br/caetano-veloso/44738/. 

 

TEXTO 35 Rui Barbosa, ao chegar a sua casa, ouviu um barulho esquisito 

vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando 

levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo, 

surpreendeu-o tentando pular o muro com seus amados patos. Batendo nas 

costas do tal invasor, disse-lhe: — Ó bucéfalo, não é pelo valor 

intrínseco dos bípedes palmípedes e sim pelo ato vil e sorrateiro de 

adentrares a minha residência. Se fazes isso por necessidade, transijo; 

mas se é para zombares de minha alta prosopopeia de cidadão digno e 

honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de tua sinagoga 

que reduzir-te-á à quinquagésima potência que o vulgo denomina nada. E o 

ladrão, confuso, disse: — Ó moço, eu levo ou deixo os patos? 

Adaptado de www.proeducativa.com Língua Portuguesa - 9.º Ano 3.° BIMESTRE 

/ 2013 

 



1 - Por que o ladrão fica confuso? 

_________________________________________________________________ 2 - 

Pelo modo de falar, como você caracteriza Rui Barbosa? 

_________________________________________________________________ 3 - O 

que provoca o humor no texto? 

_________________________________________________________________ 

 

Observe que o texto de Rui Barbosa apresenta traços de humor ao contar 

uma história em que a variação da nossa língua aparece concretizada. 

 

4 -. Como você falaria atualmente, informalmente, de forma a ser 

compreendido perfeitamente pelo ladrão? Imagine e reescreva a fala de Rui 

Barbosa, no texto, atualizando a linguagem, dando-lhe informalidade, 

tornando-a adequada à situação. 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________ 
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O assunto é... humor! Os textos de humor, em geral, veiculam informações 

de forma sintética, afinal, não é nem um pouco engraçado explicar a 

piada, não é? Então, cabe a você, leitor, compreender o que não foi dito 

explicitamente, seguindo as pistas que o texto dá e trazendo para a 

leitura seus conhecimentos. Um cuidado importante que devemos ter com os 

textos de humor é o de compreender que eles, muitas vezes, lidam com 

estereótipos* ou mesmo com preconceitos. Desse modo, é preciso ficar 

atento para fazer uma leitura crítica, questionando os preconceitos e 

estereótipos. Muitas vezes a piada mais engraçada não tem graça 

nenhuma... Ao ler um texto de humor o leitor precisa perceber se está em 

jogo alguma duplicidade de sentido, para detectar os dois sentidos, 

colocar de lado o mais óbvio e compreender o menos óbvio. O efeito 

surpresa, a quebra de expectativa, é fundamental para se conseguir 

produzir humor. 

*estereótipo – padrão; clichê. ideia preconcebida; 

 

TEXTO 36 — Mamãe, que significa a expressão « os opostos se atraem » ? — 

Significa que você vai se casar com uma mulher bonita, inteligente e de 

grande personalidade. POSSENTI, Sirio. Os humores da língua. Mercado de 

Letras, 1998. 1 - Pela resposta da mãe, podemos perceber o que ela pensa 

sobre o filho? Explique. 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

TEXTO 37 

 

http://www.uninganews.com.br/?pg=edicao&id=61 



 

1 - Qual o significado da expressão do paciente? 

______________________________________________________________ 2 - O 

remédio que o médico receita é o que o paciente esperava? Explique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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HOMEM ESCULPINDO-SE A SI MESMO, DO ARTISTA URUGUAIO YANDÍ LUZARDO. 

http://www.flickr.com/photos/tula_7755/6029854595/ 

 

O que você quer ser quando crescer? Todo mundo já escutou essa frase na 

vida. E agora... você cresceu! Está chegando ao final do 9º ano! Alguns 

responderiam assim: quando eu crescer só quero ser feliz... ―Só‖? Poxa, 

mas isso é muita coisa! Aliás, o que é ser feliz? Como fazer para ser 

feliz? Você, jovem, cada vez mais será desafiado a pensar, a fazer 

escolhas e a viver mudanças. A adolescência é uma fase de decisões, 

dúvidas, inquietação... Neste caderno, os textos vão ajudá-lo a refletir. 
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Você reparou na imagem ao lado ? Ela tem tudo a ver com os textos deste 

caderno... Após concluir todo o trabalho, volte a observar a imagem, 

reflita e registre sua reflexão. Você pode fazer isso produzindo um 

pequeno texto narrado em primeira pessoa. Solte a voz e não perca a 

oportunidade de compartilhar seu texto com a turma. Bom bimestre! 
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HOMEM ESCULPINDO-SE A SI MESMO, DO ARTISTA URUGUAIO YANDÍ LUZARDO. 

http://www.flickr.com/photos/tula_7755/6029854595/ 

 

Para começar, vamos ler uma reportagem sobre felicidade. A reportagem é, 

em geral, um texto extenso. Então, vamos analisá-la em partes. Texto 1 O 

mito da felicidade Revista Época 25/05/2011 - edição nº 679 A pressão por 



ser feliz pode atrapalhar seu caminho para viver melhor. Novos estudos 

propõem como cada um pode encontrar seu próprio bem-estar. 

 

Observe o título. Ele encaminha o leitor para o foco do texto. Um ―mito‖ 

pode ser definido, de forma geral, como a explicação não científica para 

um fato. A partir desse título, que hipótese você formula sobre como o 

assunto ―felicidade‖ será tratado? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Agora leia o primeiro parágrafo. A resposta de qualquer pai ou mãe, 

questionado sobre o que deseja para os filhos, está sempre na ponta da 

língua: ―Só quero que sejam felizes‖. A frase não deixa dúvidas de que, 

numa sociedade moderna, livre de muitas das restrições morais e culturais 

do passado, a felicidade é vista como a maior realização de um indivíduo. 

[...] Mas a ambição de sempre colocar um sorriso no rosto pode ter um 

efeito contrário. A pressão por ser feliz, condição nada fácil de ser 

definida, pode acabar reduzindo as chances de as pessoas viverem bem. 
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Agora observe o subtítulo. Uma reportagem vai além da notícia, podendo 

opinar sobre o fato e devendo desenvolvê-lo de forma mais aprofundada, 

oferecendo outras versões, opiniões ou referências. Que expressão, nesse 

subtítulo, nos permite confirmar essa característica da reportagem? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 
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1- Como a sociedade moderna caracteriza a felicidade? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2- Segundo o texto, ser feliz e viver bem são a 

mesma coisa? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- Indique a ideia expressa pelo termo destacado em 

―[...] a felicidade é vista como a maior realização de um indivíduo. 

[...] Mas a ambição de sempre colocar um sorriso no rosto pode ter um 

efeito contrário‖. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Continuando a leitura... ―Quero que meus filhos sejam felizes, mas também 

que encontrem um propósito e conquistem seus objetivos‖, diz o americano 

Martin Seligman, considerado o mestre da psicologia positiva. Depois de 

estudar a busca da felicidade por mais de 20 anos, ele afirma ser tolice 

elegê-la como a única ambição na vida.[...] Seligman reviu suas teorias e 

concluiu que é preciso relativizar a importância das emoções positivas. 



―Perseguir apenas a felicidade é enganoso‖, diz Seligman à ÉPOCA [...]. 

Segundo ele, a felicidade pode tornar a vida um pouco mais agradável. E 

só. Em seu lugar, o ser humano deveria buscar um objetivo mais simples e 

fácil de ser contemplado: o bem-estar. Em seu novo livro, Flourish 

(Florescer), Seligman apresenta cinco fatores fundamentais para viver 

bem. A felicidade (emoções positivas), quem diria, seria apenas um deles, 

ao lado de propósito, realização, engajamento e relações pessoais[...]. 

―O que eu pensava dez anos atrás era parecido com o que Aristóteles 

dizia, que havia um único objetivo final, a felicidade‖, afirma o 

americano.[...] 
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4- Você observou o uso das aspas no texto? O que ele significa? 

_________________________________________________________________________

__________________ 5- Para Martin Seligman, o que é a felicidade? 

_________________________________________________________________________

__________________ 6- Segundo o texto, pode-se dizer que Martin Seligman 

critica o fato de se querer ser feliz? 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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7- Qual a ideia principal do texto? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ RETIRE DO TEXTO Um fato 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ Uma opinião 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ 

 

A reportagem continua, expandindo o assunto e aprofundando a reflexão 

sobre o tema. A ideia de que a vida é mais do que a busca de sensações 

positivas não é nova. Ao escrever que a felicidade é o motivo por trás de 

todas as razões humanas, Aristóteles não defendia viver apenas em busca 

de emoções positivas e prazeres. Para o filósofo grego, ser feliz era 

praticar a virtude. Mesmo Thomas Jefferson, que alçou a felicidade a um 

direito na declaração de independência americana, em 1776, não defendia 

ser feliz acima de qualquer coisa, como queremos hoje. No livro A 

democracia na América, Alexis de Tocqueville afirma que, para Jefferson, 

a felicidade envolvia conter desejos para obter objetivos de longo prazo. 

O que muitos afobados de hoje resistem em fazer. A noção de que a 

felicidade é um objetivo tangível – e não um horizonte que norteia nossas 

ações – só se tornou dominante na sociedade moderna. [...] O principal 

problema dessa filosofia de vida é basear-se em princípios muito frágeis 

e efêmeros: as emoções. ―Os sentimentos positivos e negativos não podem 

ser entendidos como fins em si mesmos‖, afirma a pesquisadora norueguesa 

Ragnhild Bang Nes, do Instituto de Saúde Pública do país. As emoções 

negativas, embora desagradáveis, podem servir de alerta para o indivíduo 



de que há um problema que precisa ser resolvido ou prepará-lo para 

experiências futuras. Como uma espécie de teste, elas parecem desafiar 

nossos planos de viver bem. Para saber mais... 
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www.mundodosfilosofo s.com.br/aristoteles.htm 

 

Pesquise sobre o filósofo Aristóteles na Sala de Leitura. Vale a pena! 
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[...] Um fator importante para conseguir superar a dificuldade é o 

otimismo. ―Os otimistas são mais esperançosos, resilientes, saudáveis e 

têm um desempenho melhor do que o esperado no trabalho, na escola e nas 

relações‖, afirma Martin Seligman. ―Eles pensam que os efeitos das 

dificuldades são temporários, e suas causas, específicas, delimitadas. E 

que a realidade é mutável.‖ […] 

 

8- Qual a ideia de felicidade para Aristóteles? 

_________________________________________________________________________

______________ 9- Aristóteles e Thomas Jefferson, que viveram em tempos 

muito diferentes, têm, segundo o texto, opiniões sobre a felicidade que 

se aproximam? Explique. 

_________________________________________________________________________

______________ 10- Por que a noção de felicidade da sociedade moderna é 

equivocada? 

_________________________________________________________________________

______________ 11- Substitua o termo destacado, no trecho abaixo, por 

outro, sem alterar o sentido. ―As emoções negativas, embora 

desagradáveis, podem servir de alerta [...]‖ 

_________________________________________________________________________

______________ 
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12- Qual a causa dos otimistas serem, segundo Martin Seligman ―mais 

esperançosos, resilientes, saudáveis‖ e terem ―um desempenho melhor do 

que o esperado no trabalho, na escola e nas relações‖? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 

Vamos a mais um trecho da reportagem. 

 

Histórias […] mostram que o bem-estar pode ser alcançado mesmo diante de 

privações, desgastes, tragédias e mudanças, numa jornada que depende, 

essencialmente, de nós mesmos. Os 

brasileiros parecem concordar com a ideia. Uma pesquisa inédita [...] 

encomendada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

revelou que 61% acreditam que sua felicidade depende de si mesmos. A 

opinião é corroborada por estudos científicos, que mostram que a 

personalidade é o que mais influencia a felicidade. A ciência discorda, 

contudo, da importância que os brasileiros dão a alguns fatores externos, 

como o 



 

7 

 

dinheiro, especialmente para quem já tem uma boa situação financeira. 

[...] É importante também saber como gastar seu dinheiro. Um estudo da 

Universidade de Chicago analisou nove categorias de produto e viu que 

apenas uma, a do lazer, estava ligada à felicidade. Seu efeito positivo 

parece estar ligado ao aumento do contato social. ―O dinheiro tem uma 

relação positiva com a felicidade, mas esta é pequena se comparada com 

fatores não monetários, como as relações sociais‖, afirma Powdthavee. 13- 

No trecho ―A opinião é corroborada por estudos científicos, que mostram 

que a personalidade é o que mais influencia a felicidade.‖, qual o 

significado da palavra em destaque? 

_________________________________________________________________________

___________________ 14- ―A ciência discorda, contudo, da importância que 

os brasileiros dão a alguns fatores externos, como o dinheiro, [...]‖ . 

Reescreva o trecho, substituindo a palavra destacada por outra, fazendo 

as modificações necessárias e mantendo o sentido. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Histórias […] mostram que o bem-estar pode ser alcançado mesmo diante de 

privações, desgastes, tragédias e mudanças, numa jornada que depende, 

essencialmente, de nós mesmos. Os brasileiros parecem concordar com a 

ideia. Uma pesquisa inédita[...] encomendada pela Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) revelou que 61% acreditam que 

sua felicidade depende de si mesmos. A opinião é corroborada por estudos 

científicos, que mostram que a personalidade é o que mais influencia a 

felicidade. A ciência discorda, contudo, da importância que os 

brasileiros dão a alguns fatores externos, como o dinheiro, especialmente 

para quem já tem uma boa situação financeira. [...] É importante também 

saber como gastar seu dinheiro. Um estudo da Universidade de Chicago 

analisou nove categorias de produto e viu que apenas uma, a do lazer, 

estava ligada à felicidade. Seu efeito positivo parece estar ligado ao 

aumento do contato social. ―O dinheiro tem uma relação positiva com a 

felicidade, mas esta é pequena se comparada com fatores não monetários, 

como as relações sociais‖, afirma Powdthavee. Esses são os ARGUMENTOS DE 

AUTORIDADE. Guarde essa ideia. 
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Arrumando as ideias... Voltando ao parágrafo que você acabou de ler, 

observe que há várias citações de estudos científicos e pesquisas 

utilizadas para defender as ideias expressas. Veja só: 
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Agora vamos ler o último trecho da reportagem. No livro Felicidade: 

lições de uma nova ciência (BestSeller, 2008), o economista britânico 

Richard Layard coloca as interações sociais – de amizades ou amorosas – 

como os fatores externos mais importantes de nossa vida. Em sua pesquisa, 

as pessoas que começam a ver seus amigos quase todos os dias reportaram, 



ao final de um ano, um nível de felicidade 0,161 mais alto (num total de 

7). Isso é mais que o efeito do primeiro ano de casamento, responsável 

por um aumento de 0,134 na felicidade do casal. O tipo de amizade também 

é importante, e é melhor que seus amigos sejam bem-humorados. Segundo o 

médico e sociólogo Nicholas Christakis, autor do livro O poder das 

conexões (Campus, 2009), a felicidade é contagiosa – assim como a 

depressão. Cada amigo feliz de nossa rede aumentaria em 9% nosso próprio 

bom humor – enquanto um amigo infeliz causaria uma queda de 7%. Mas a 

solução não seria sair correndo atrás de muitos amigos. Em tempos de 

Facebook, Orkut e outras redes virtuais, em que alguns expõem orgulhosos 

listas com mais de 2 mil ―amigos‖, é 
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importante saber qual é sua verdadeira e sólida base social. [...] Obtido 

o desejado nível de bem-estar, muitos podem perguntar se a conquista 

seria duradoura. Embora parte dos brasileiros cite a juventude como um 

fator importante para se sentir feliz, estudos mostram que nosso bem-

estar aumenta com o passar dos anos. É verdade que a infância é uma fase 

propensa a uma grande dose de felicidade, mas o mesmo pode ser dito da 

terceira idade. Pesquisadores descobriram que, com o envelhecimento, há 

um aumento de bem-estar. As dificuldades surgem mesmo durante a vida 

adulta, repleta de desafios, pressões e inevitáveis frustrações. A 

explicação para essa evolução estaria nas mudanças internas, e não em 

nosso entorno. Com o passar do tempo, nosso comportamento muda. 
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As pessoas mais velhas brigam menos, sabem como solucionar um conflito, 

controlam melhor suas emoções e aceitam mais os infortúnios. Há várias 

teorias sobre por que isso acontece. Laura Carstensen, professora de 

psicologia da Universidade Stanford, afirma que os mais velhos sabem o 

que realmente importa e, por isso, focam no essencial. Com isso, aliviam 

a pressão pela felicidade imediata e se aproximam do bem-estar. Como diz 

o historiador Richard Schoch, autor do recém-lançado A história da 

(in)felicidade, quando a felicidade está ligada a algumas condições, 

deixa de ser um direito de todo ser humano e se torna um privilégio de 

poucos. Ele diz que basta que tenhamos nascido para termos o direito e a 

capacidade de ser feliz. Para que esse objetivo não pese sobre nossos 

ombros, em vez de nos lançarmos numa incessante busca da felicidade – 

muitas vezes infrutífera –, deveríamos apenas descobrir como viver bem, a 

nossa própria maneira. 15- Qual o tema desse trecho da reportagem? 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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16- Retire do texto um trecho que revele uma opinião e um que apresente 

um fato. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________



____________________ 17- No trecho ―Em tempos de Facebook, Orkut e outras 

redes virtuais, em que alguns expõem orgulhosos listas com mais de 2 mil 

―amigos‖, é importante saber qual é sua verdadeira e sólida base social. 

[...]‖, qual o significado das aspas em ―amigos‖? 

_________________________________________________________________________

____________________ 18- A que expressão está relacionada a palavra 

ENVELHECIMENTO no trecho ―É verdade que a infância é uma fase propensa a 

uma grande dose de felicidade, mas o mesmo pode ser dito da terceira 

idade. Pesquisadores descobriram que, com o envelhecimento, há um aumento 

de bem-estar.‖ ? 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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19- Que argumentos a professora Laura Carstensen utiliza para sustentar a 

tese ―As pessoas mais velhas sabem o que realmente é importante na vida e 

focam no que é essencial, importante‖. 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 20- No título do livro do historiador Richard Schoch, 

A história da (in)felicidade, o que revela o uso dos parênteses e do 

prefixo IN em (in)felicidade? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ Como você pode perceber, a reportagem tem o objetivo 

de informar sobre um tema, mas de forma mais aprofundada que a notícia. A 

linguagem utilizada é objetiva, direta e segue a língua padrão. Com o 

intuito de aprofundar o tratamento dado ao assunto, a reportagem pode 

veicular opiniões, citar obras que tratem do tema, utilizar imagens e 

gráficos. O texto que você acabou de ler faz isso. Veja a reportagem 

completa no endereço 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI235093-15228,00-

O+MITO+DA+FELICIDADE.html Ao interagir por meio da linguagem, nós podemos 

utilizá-la com diferentes funções. Numa reportagem, predomina a função 

referencial da linguagem, em que está em foco o assunto. 

 

Língua Portuguesa - 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Agora é a vez de você dar sua opinião. Imagine que foi convidado(a) por 

uma revista semanal para opinar sobre o que é a felicidade. Nos cadernos 

anteriores, trabalhamos muito o texto de opinião, sua estrutura, como ele 

se organiza. Volte a eles, reflita e escreva o seu texto. Lembre-se de 

que é muito importante revisar o que escrevemos! Use seu caderno, mas 

siga o esquema abaixo. 

 

Elabore pelo menos dois argumentos para defender a sua tese. . 

 



Agora, é só escrever! 
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Você já aprendeu que um texto não é um amontoado de ideias, mas uma 

unidade de sentido. Vem estudando, também, os mecanismos de articulação 

dos textos. No esquema ARRUMANDO abaixo, você pode sistematizar um pouco 

mais esse assunto. Não se preocupe em AS IDEIAS... memorizar os nomes, 

mas em compreender os processos para utilizá-los nos seus escritos e 

leituras. Consulte o quadro sempre que achar necessário. Coesão = 

ligação, conexão. *Exemplos retirados do texto 1 Faz-se usando termos que 

retomam vocábulos ou expressões que já ocorreram, porque existem entre 

eles traços significativos semelhantes, até mesmo opostos. Faz-se por 

meio das concordâncias nominais e verbais, da ordem dos vocábulos, dos 

conectores, dos pronomes pessoais (retos e oblíquos), dos pronomes 

possessivos, dos demonstrativos, dos indefinidos, dos interrogativos, dos 

relativos, de diversos tipos de numerais, advérbios, artigos definidos, 

de expressões de valor temporal. Através da reiteração, repetição de 

termos. "Cada amigo feliz de nossa rede aumentaria em 9% nosso próprio 

bom humor – enquanto um amigo infeliz causaria uma queda de 7%. Mas a 

solução não seria sair correndo atrás de muitos amigos.." * Através da 

substituição. ―Em seu novo livro, Flourish (Florescer), Seligman 

apresenta cinco fatores fundamentais para viver bem. [...] ―O que eu 

pensava dez anos atrás era parecido com o que Aristóteles dizia, que 

havia um único objetivo final, a felicidade‖, afirma o americano.[...]‖.* 

―As emoções negativas, embora desagradáveis, podem servir de alerta para 

o indivíduo de que há um problema que precisa ser resolvido ou prepará-lo 

para experiências futuras. Como uma espécie de teste, elas parecem 

desafiar nossos planos de viver bem.‖* ―A noção de que a felicidade é um 

objetivo tangível – e não um horizonte que norteia nossas ações – só se 

tornou dominante na sociedade moderna. [...] O principal problema dessa 

filosofia de vida é basear-se em princípios muito frágeis e efêmeros: as 

emoções..‖* 

 

―Embora parte dos brasileiros cite a juventude como um fator importante 

para se sentir feliz, estudos mostram que nosso bem-estar aumenta com o 

passar dos anos.‖* ―A explicação para essa evolução estaria nas mudanças 

internas, e não em nosso entorno. Com o passar do tempo, nosso 

comportamento muda.‖* 
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Agora você vai ler um texto de outro gênero: um artigo de opinião. Texto 

2 Criativos vivem mais e melhor Pessoas com boas ideias lidam com mais 

tranquilidade com o excesso de estresse. Além de solucionarem problemas 

com mais facilidade, pessoas que têm boas ideias com frequência sofrem 

menos perdas cognitivas ao longo dos anos e vivem mais, de acordo com o 

artigo publicado no Journal of Aging and Health. Depois de acompanhar 

mais de mil homens idosos durante 20 anos, pesquisadores da Universidade 

de Rochester, em Nova York, observaram relação entre criatividade, 

preservação das funções cerebrais e maior longevidade. O processo 

criativo mobiliza várias redes neurais ao mesmo tempo, explica o 



psiquiatra Nicholas Turiano, autor do estudo. ―Os insights e a percepção 

de um problema por diferentes ângulos demandam o funcionamento conjunto 

de vários circuitos cerebrais, o que ajuda a mantê-los em forma até a 

idade avançada‖, diz. Segundo ele, como o cérebro é o centro de comando 

de várias funções corporais, exercitá-las pode ser decisivo para 

conservá-las. De acordo com o psiquiatra, estudos anteriores mostram que 

os mais criativos lidam melhor com o excesso de estresse, que 

sobrecarrega os sistemas cardiovascular, imunológico e cognitivo, 

deixando o organismo mais vulnerável. ―Talvez os criativos encarem 

situações estressantes como desafios. Em vez de ‗jogar a toalha‘, tendem 

a se adaptar e a buscar soluções. Isso traz muitos benefícios para a 

saúde física e mental‖, acredita Turiano. 

Adaptado de Biblioteca Mente e Cérebro. Número 1. São Paulo: Duetto 

Editorial, 2013. 

 

1. Qual a tese defendida no texto? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 2.Sublinhe no texto um 

argumento de autoridade. 3. No trecho ―Os insights e a percepção de um 

problema por diferentes ângulos demandam o funcionamento conjunto de 

vários circuitos cerebrais, o que ajuda a mantê-los em forma até a idade 

avançada‖, as aspas foram usadas 

para_____________________________________ 

_________________________________________ 4. Nesse mesmo trecho, a que se 

refere o termo destacado? _________________________________________ 5. No 

trecho ―Em vez de ‗jogar a toalha‘, tendem a se adaptar e a buscar 

soluções.‖, qual o sentido de ‗jogar a toalha‘? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 6. No trecho acima, substitua a 

expressão em destaque por outra sem mudar o sentido da frase. 

_________________________________________ 7. No trecho ―Em vez de ‗jogar 

a toalha‘, tendem a se adaptar e a buscar soluções. Isso traz muitos 

benefícios para a saúde física e mental‖, a que se refere o termo em 

destaque? _________________________________________ 

_________________________________________ 
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O texto 2 é um artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto 

jornalístico escrito, que pode ser publicado em jornais, revistas e na 

internet. O artigo de opinião pode ser assinado por um articulista, uma 

pessoa reconhecida como autorizada a comentar uma questão atual e 

importante. O objetivo de um artigo de opinião é persuadir ou convencer o 

leitor , tornando-o aliado do articulista na defesa de seu ponto de vista 

sobre a questão comentada. Um ponto a destacar é a importância de se 

preparar bem para argumentar de forma eficaz. É preciso recolher dados 

sobre o assunto, se informar para poder elaborar argumentos consistentes. 

E, para isso, nada melhor do que... ler! O próximo texto é bastante 

interessante. Observe como ele apresenta uma ideia e argumenta para 

provar uma tese contrária a essa ideia...Como ele faz isso? Vamos ver, ou 

melhor, ler! Texto 3 O brasileiro não lê 

Danilo Venticinque 



 

Observe que a afirmativa ―O brasileiro não lê‖ é colocada como uma 

certeza, destacada logo na abertura do texto. Aponte um trecho que 

permita a você suspeitar que o articulista não concorda completamente com 

essa ideia. _____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

 

A história de uma frase feita, e uma sugestão para quem insiste em 

repeti-la O brasileiro não lê. Ao menos é isso que eu tenho escutado. Por 

obrigação profissional e por obsessão nas horas vagas, costumo conversar 

muito sobre livros. Com uma frequência incômoda, não importa qual é a 

formação de quem fala comigo, essa frase se repete. Amigos, taxistas, 

colegas jornalistas, escritores e até executivos de editoras já me 

disseram que o brasileiro não lê. Quando temos dificuldade para entender 

uma frase, uma boa técnica de aprendizado é repeti-la várias vezes. Um 

dos meus primeiros professores de inglês me ensinou isso. Nunca pensei 

que fosse usar esse truque com uma frase em português. Mas, depois de 

ouvir tantas vezes que o brasileiro não lê, e de discordar tanto dos que 

dizem isso, resolvi tentar fazer esse exercício. Talvez enfim eu os 

entenda. Ou talvez eu me faça entender. O brasileiro não lê, mas a 

quantidade de livros produzidos no Brasil só cresceu nos últimos anos. Na 

pesquisa mais recente da Câmara Brasileira do Livro, a produção anual se 

aproximava dos 500 milhões de exemplares. Seriam aproximadamente 2,5 

livros para cada brasileiro, se o brasileiro lesse. 

 

A que se referem os termos destacados? _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

 

Língua Portuguesa - 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

14 

 

15 

 

O brasileiro não lê, mas o país é o nono maior mercado editorial do 

mundo, com um faturamento de R$ 6,2 bilhões. Editoras estrangeiras têm 

desembarcado no país para investir na publicação de livros para os 

brasileiros que não leem. Uma das primeiras foi a gigante espanhola 

Planeta, em 2003. Naquela época, imagino, os brasileiros já não liam. 

Outras editoras vieram depois, no mesmo movimento incompreensível. O 

brasileiro não lê, mas desde 2004 o preço médio do livro caiu 40%, 

descontada a inflação. Entre os motivos para a queda estão o aumento nas 

tiragens, o lançamento de edições mais populares e a chegada dos livros a 

um novo público. Um mistério, já que o brasileiro não lê. [...] O 

brasileiro não lê – e os poucos que leem, é claro, são os brasileiros 

ricos. Mas a coleção de livros de bolso da L&PM, conhecida por suas 

edições baratas de clássicos da literatura, vendeu mais de 30 milhões de 

exemplares desde 2002. Com seu sucesso, os livros conquistaram pontos de 

venda alternativos, como padarias, lojas de conveniência, farmácias e até 

açougues. As editoras têm feito um esforço irracional para levar seu 

acervo a mais brasileiros que não leem. Algumas já incluíram livros nos 

catálogos de venda porta-a-porta de grandes empresas de cosméticos. Não é 



preciso nem sair de casa para praticar o hábito de não ler. O brasileiro 

não lê – e, mesmo se lesse, só leria bobagens. Mas, há poucos meses, um 

poeta estava entre os mais vendidos do país. Em algumas livrarias, a 

antologia Toda poesia, de Paulo Leminski (19441989), chegou ao primeiro 

lugar. Ultrapassou a trilogia Cinquenta tons de cinza, até então a 

favorita dos brasileiros (e brasileiras) que não leem. Na semana passada, 

mais de 40 mil brasileiros (que não leem) eram esperados no Fórum das 

Letras de Ouro Preto. Eu estava lá. Nas mesas de debates, editores 

discutiam maneiras de tornar o livro mais barato e autores conversavam 

sobre a melhor forma de chamar a atenção dos leitores. Um debate inútil, 

já que o brasileiro não lê. A partir desta semana, entre 6 e 16 de junho, 

a Feira do Livro de Ribeirão Preto (SP) deve receber mais de 500 mil 

pessoas. Na próxima segunda-feira (10), começa a venda de ingressos para 

a cultuada Festa Literária Internacional de Paraty, que inspirou 

festivais semelhantes em várias outras cidades do país. Haja eventos 

literários para os brasileiros que não leem. 

 

Quais as causas apontadas para a queda de 40% no preço médio do livro? 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ ____________________________ Você já 

conhece o conceito de ironia, vamos relembrar: Ironia é o ―uso de palavra 

ou frase de sentido oposto ao que deveria ser empregado para definir ou 

denominar algo.‖ Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. A ironia dá o 

tom desse texto. Recomece a leitura e cite trechos em que fique visível a 

ironia. _____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 
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Que figura de linguagem está sendo utilizada neste parágrafo? 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 

 

[...] Os brasileiros começaram a ler. Falta começar a mudar o discurso. 

Em vez de reclamar dos brasileiros que não leem, os brasileiros que leem 

deveriam se esforçar para espalhar o hábito da leitura. Espalhar clichês 

pessimistas não vai fazer ninguém abrir um livro. Eu poderia ter repetido 

tudo isso para cada pessoa de quem ouvi a mesma frase feita. Mas resolvi 

escrever, porque acredito que o brasileiro lê. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-

venticinque/index.html?ver=http://epoca.globo.com/colunas-e-

blogs/daniloventicinque/noticia/2013/07/o-brasileiro-bnao-leb.html 

 

1 - Qual a tese defendida no texto? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 2 – Retire do texto argumentos que sustentam a tese. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 



_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Para curtir 

 

http://www.coisadebibliotecario.com.br/category/artigos/page/2/ 
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ARRUMANDO AS IDEIAS... 

Como você já estudou, argumentar é justificar a sua opinião, defendê-la 

com argumentos, a fim de tentar convencer o leitor. Para saber ainda 

mais, veja só como podem ser os argumentos: De autoridade : citação de 

falas de especialistas no assunto ou dados estatísticos de 

pesquisas/estudos. (Volte ao texto 1 e veja o exemplo...) Relações de 

causa e consequência: causas/efeitos/consequências das ideias 

apresentadas no texto. Exemplificação: fatos que exemplificam/ilustram a 

tese. Confronto: No confronto, o autor compara seres, pessoas, objetos, 

situações, fatos ou ideias, de forma a enfatizar suas igualdades ou 

diferenças, de acordo com o objetivo da argumentação. O contraste entre 

duas ou mais ideias pode ser determinante para se defender uma tese. 

Valores/princípios: citação de valores aceitos como verdade pelo grupo 

social, ou mesmo garantidos por lei. 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Certamente, no seu dia a dia, você argumenta bastante! Afinal, o que não 

faltam são assuntos polêmicos . Seu desafio agora é exercitar a 

argumentação, preenchendo o quadro abaixo. OPINIÃO ARGUMENTOS 

 

ASSUNTO POLÊMICO 
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Você já sabe que, num texto de base argumentativa, organizam-se as ideias 

em blocos, chamados parágrafos. O parágrafo é uma unidade básica que se 

organiza em torno de uma ideia principal, desenvolvida por ideias 

secundárias. 

 

1 – Leia o parágrafo, envolva a ideia principal e sublinhe as ideias 

secundárias: O brasileiro não lê, mas desde 2004 o preço médio do livro 

caiu 40%, descontada a inflação. Entre os motivos para a queda estão o 



aumento nas tiragens, o lançamento de edições mais populares e a chegada 

dos livros a um novo público. Um mistério, já que o brasileiro não lê. 

[...] Observe que o parágrafo foi desenvolvido, citando as causas da 

ideia principal. 2 – O parágrafo também pode ser desenvolvido de outras 

formas. Leia os parágrafos abaixo, destaque a ideia principal e analise 

como eles foram construídos. A) ―O brasileiro não lê, mas a quantidade de 

livros produzidos no Brasil só cresceu nos últimos anos. Na pesquisa mais 

recente da Câmara Brasileira do Livro, a produção anual se aproximava dos 

500 milhões de exemplares. Seriam, aproximadamente, 2,5 livros para cada 

brasileiro, se o brasileiro lesse.‖ Ideia principal: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________ Modo de organização do 

parágrafo:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________ B) ―O brasileiro não lê, mas o país é o nono maior mercado 

editorial do mundo, com um faturamento de R$ 6,2 bilhões. Editoras 

estrangeiras têm desembarcado no país para investir na publicação de 

livros para os brasileiros que não leem. Uma das primeiras foi a gigante 

espanhola Planeta, em 2003. Naquela época, imagino, os brasileiros já não 

liam. Outras editoras vieram depois, no mesmo movimento incompreensível.‖ 

Ideia 

principal:_______________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

______________ Modo de organização do 

parágrafo:___________________________________________________________ 
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Vamos continuar com o assunto felicidade, lendo texto de outros gêneros. 

Texto 4 ―Precisa-se‖ Sendo este um jornal por excelência, e por 

excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um anúncio em negrito: 

precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar 

contente porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a 

alegria, e precisa reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem: minuto 

por minuto paga-se com a própria alegria. É urgente pois a alegria dessa 

pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu 

depois que tombaram; precisa-se urgente antes da noite cair porque a 

noite é muito perigosa e nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais. 

Essa pessoa que atenda ao anúncio só tem folga depois que passa o horror 

do domingo que fere. Não faz mal que venha uma pessoa triste porque a 

alegria que se dá é tão grande que se tem que a repartir antes que se 

transforme em drama. Implora-se também que venha, implora-se com a 

humildade da alegria-sem-motivo. Em troca oferece-se também uma casa com 

todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos. Dá-se o direito de 

dispor da copa e da cozinha, e da sala de estar. P.S. Não se precisa de 

prática. E se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros. 

Mas juro que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar. 
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LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 



 

1- Segundo o texto, por que a pessoa que está contente não pode ficar 

sozinha? 

_________________________________________________________________________

______________________ 2- A que a alegria é comparada? Que sentido tem 

essa comparação? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- No texto aparecem duas palavras usadas com 

sentido negativo, um espaço de tempo em que não se tem alegria. Quais são 

elas? 

_________________________________________________________________________

______________________ 4- Segundo o texto, o que acontece com a alegria 

muito grande que não é repartida? 

_________________________________________________________________________

______________________ 
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5- Observe o trecho: ―É urgente pois a alegria dessa pessoa é fugaz como 

estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram; 

precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito perigosa e 

nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais‖. Qual o efeito de sentido 

provocado pela repetição? 

_________________________________________________________________________

___________________ 6- Na última frase do texto aparece um paradoxo. O 

paradoxo é uma figura de linguagem em que aparecem contradições. Destaque 

e justifique o paradoxo. 

_________________________________________________________________________

___________________ 7- Você percebeu que o texto se autodenomina um 

anúncio de jornal? Então, reflita: ele parece um anúncio de jornal? O 

anúncio de jornal tem algumas características formais e finalidade bem 

definida. a) Que palavras ou expressões do texto são características do 

anúncio de jornal? 

_________________________________________________________________________

___________________ b) Em geral, qual a finalidade dos anúncios de 

jornal? 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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c) Observe a linguagem do texto de Clarice Lispector e conclua: o texto é 

um anúncio típico de jornal? Explique. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ Procura-se algum lugar no planeta onde a vida 

seja sempre uma festa onde o homem não mate nem bicho nem homem e deixe 

em paz as árvores da floresta. 



 

Para curtir 

 

Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma dança e 

mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto um olhar de criança. 

 

MURRAY, Roseana. Classificados Poéticos. São Paulo. Companhia Editora 

Nacional. 2004. 
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Agora, uma letra de canção. Texto 5 A Felicidade 

Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes 
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Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota De orvalho 

numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma 

lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval 

A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a 

fantasia De rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-

feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que 

o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que 

haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha 

namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Falem 

baixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos 

de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim 

 

1-No texto aparecem várias comparações. Destaque uma delas. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 2- As 

comparações que aparecem na letra da canção nos dizem como o poeta vê a 

felicidade. Para ele, como é considerada a felicidade? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 3- A 

antítese é uma figura de linguagem que consiste na apresentação de ideias 

contrárias. Retire do texto um exemplo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 4- Qual o 

tema do texto? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 5- Para o eu 

lírico, a que/quem está relacionada a felicidade? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Texto 6 

 

1- A leitura da tirinha nos revela um traço da personalidade de Charlie 

Brown. Qual? Justifique sua resposta. 



_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 2- Compare o texto A felicidade (Texto 5) com a tirinha do 

Charlie Brown (Texto 6). Como a felicidade é apresentada nos dois textos? 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 3- Podemos dizer que os dois textos, que tratam do mesmo 

assunto, pertencem ao mesmo gênero textual? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 4- Qual a finalidade do texto 5 e do texto 6? 

_________________________________________________________________________

_____________ 5- Indique um verso da letra da canção em que percebemos o 

uso da linguagem informal, com marca de oralidade. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 

https://pt-br.facebook.com/tirinhasdocharlieb 

 

Língua Portuguesa - 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

22 

 

Texto 7 Nada é só bom A felicidade pode ser uma mercadoria ordinária, 

vendida e não entregue 

 

Eliane Brum Ao assistir ao novo filme de Arnaldo Jabor, ―A Suprema 

Felicidade‖, fiquei desesperada porque não tinha uma caneta e um 

bloquinho. Eu nunca ando sem uma caneta e um bloquinho. Mas assisti ao 

filme na abertura do Festival de Cinema do Rio, na quinta-feira (23/9), 

vestida para festa e com uma daquelas bolsas ridículas onde mal cabem o 

batom e o dinheiro do táxi. Um problema quando ouvimos uma frase 

realmente ótima e tudo o que encontramos para retê-la é um bastão com 

algum nome bizarro como ―beijo fatal‖. Tive de apelar para a minha 

péssima memória porque há no filme algumas frases imperdíveis. Daquele 

tipo essencial, tão boas que parecem simples e até óbvias e você quer 

morrer por nunca tê-las escrito. Estas frases unem as memórias do 

cineasta, que vão emergindo no filme do mesmo modo que as lembramos na 

vida – sem linearidade e só aparentemente descosturadas. Fiquei 

repetindo-as durante toda a sessão para mim mesma. Consegui que 

sobrevivessem razoavelmente ilesas. E a primeira delas é a do título 

desta coluna: ―Nada é só bom‖. Virou meu mantra desde então. Vejo tanta 

gente sofrendo por aí, achando que sua vida está aquém do que deveria 

ser, porque tudo deveria ser só bom. Não sei quando nos enfiaram garganta 

abaixo esta ideia absurda de um estado de felicidade absoluta. Uma 

espécie de nirvana a ser alcançado em que nada mais nos perturbaria e que 

seríamos felizes para sempre. Na verdade, só há um jeito de isso 

acontecer: podemos ser felizes e mortos. Porque este estado 

imperturbável, imune à vida, só se alcança na morte. Acho que a grande 

causa atual de infelicidade é a exigência da felicidade. É o deslocamento 

do lugar da felicidade para o centro da vida, como um fim a ser alcançado 



e a medida de uma existência que valha a pena. Se nos lembrarmos bem dos 

contos de fadas, o ―e foram felizes para sempre‖ era exatamente o fim da 

história. Era quando o conto morria num ponto final porque não havia mais 

nada relevante para ser contado. Tudo o que interessava, o que nos 

hipnotizava e nos mantinha pedindo a nossos pais ou à professora ou a nós 

mesmos ―de novo, conta de novo‖, era o que vinha antes. O desejo, as 

turbulências, os avanços e recuos, os tropeços e os arrependimentos, os 

erros, o frio na barriga, a busca. Tudo aquilo que é a matéria da vida de 

todos. O que realmente importa. 
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Acho impressionante a quantidade de adultos pedindo um final feliz para 

as suas vidas, para suas histórias de amor, para o sucesso profissional. 

Não há nenhum mistério no final. Independentemente do que cada um 

acredita, o fato é que no final a vida como cada um a conhece acaba. Para 

viver, o que nos interessa não são os pontos finais, mas as vírgulas. Os 

acontecimentos do meio, o enredo entre o primeiro parágrafo e o último. 

Escrevo pequenas histórias de ficção em um site de crônicas e alguns 

leitores se manifestam, por comentários ou por email, reclamando do 

desfecho. Eles me ensinam sobre esta exigência da felicidade por toda 

parte. Pedem, com todas as letras, ―um final feliz‖. Sentem-se traídos 

porque não dou isso a eles. Mas voltam na semana seguinte para se 

perturbarem com o desfecho do novo conto e reclamar mais uma vez. São 

adultos pedindo histórias da carochinha. E consumidores bem treinados 

para achar que tudo é produto de consumo. Acham que ofereço a eles 

cachorro-quente. Por favor, um pouco mais de mostarda, duas salsichas, 

menos pimenta no molho. É muito interessante. Mas, de algum modo, algo 

nos meus ―finais infelizes‖ os engata. Porque, em vez de me deixar para 

lá e ler algo mais ―feliz‖, voltam por alguma razão. Talvez descobrir se 

me rendi a tal da felicidade. A ideia de felicidade como um fim em si 

mesmo encobre e desbota tanto a delicadeza quanto a grandeza do que 

vivemos hoje, faz com que olhemos para nossas pequenas conquistas, nossos 

amores nem sempre tão grandiloquentes, nosso trabalho às vezes chato, 

como se fosse pouco. Apenas porque nem a conquista nem o amor nem o 

trabalho é só bom. E há uma crença coletiva e alimentada pelo mundo do 

consumo afirmando que tudo deveria ser só bom. E se não é só bom é porque 

fracassamos. Deixamos então de enxergar a beleza de nosso amor 

imperfeito, de nossa família imperfeita, de nosso trabalho imperfeito, de 

nosso corpo imperfeito, de nossos dentes imperfeitos e até de nossas 

taxas de colesterol imperfeitas. De nossos dias imperfeitos. Escolher 

como olhamos para nossa vida é um ato profundo de liberdade que temos 

descartado em troca de propaganda enganosa. Tanta gente se esquece de 

viver o que está aí em troca desta mercadoria ordinária chamada de 

felicidade. Que, como toda mercadoria, tem essência de fumaça. Se tivesse 

de escolher entre esta felicidade de plástico que vendem por aí e a 

infelicidade, preferiria ser infeliz. Pelo menos, a infelicidade me faz 

buscar. E a felicidade absoluta é mortífera, ela mata o tempo presente. 

Não tenho nenhum interesse por esta pergunta corriqueira: ―Você é 

feliz?‖. Acho uma questão irrelevante. O que me interessa perguntar a mim 

mesma – e pergunto a todos a quem entrevisto é: ―Você deseja?‖ 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca Glossário: Nirvana - no 



budismo, a absoluta serenidade, paz e conhecimento a que se chega pela 

meditação e pela renúncia. 
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Agora, responda: 

 

1- Você acabou de ler o texto 7. Volte ao título e releia a tirinha 

(texto 6). Que semelhanças podemos dizer que há entre eles? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 2- A que se refere a palavra destacada no 

trecho ―Um problema quando ouvimos uma frase realmente ótima e tudo o que 

encontramos para retê-la é um bastão com algum nome bizarro como ‗beijo 

fatal‘.‖ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 3- Podemos dizer que esse texto é uma crônica 

argumentativa em que a autora, partindo de um assunto do cotidiano – um 

filme em cartaz – apresenta seu ponto de vista e os argumentos que servem 

para sustentá-lo. Agora, responda: a) Qual a tese defendida no texto? 

_________________________________________________________________________

_________________________ b) Cite um argumento usado para sustentá-la. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 4- Qual a ideia principal contida no segundo 

parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 5- O texto compara a vida aos contos de fadas e 

anuncia o que realmente vale a pena tanto em um como em outro. Retire do 

texto o trecho que confirma essa declaração. 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ 6- Que trecho do quarto parágrafo podemos 

relacionar com a resposta dada à questão 5? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 
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7- Qual o significado do uso das aspas no seguinte trecho do texto: Eles 

me ensinam sobre esta exigência da felicidade por toda parte. Pedem, com 

todas as letras, ―um final feliz‖. 

_________________________________________________________________________



_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 8- Volte ao oitavo parágrafo e escreva as palavras 

repetidas várias vezes. Que ideia é reforçada por essa repetição? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 9- De acordo com o texto, a que se refere a 

propaganda enganosa mencionada no oitavo parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 10- No trecho ―Se tivesse de escolher entre esta 

felicidade de plástico que vendem por aí e a infelicidade, preferiria ser 

infeliz.‖, qual o sentido dos termos destacados? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Texto 8 
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QUINO.Toda a Mafalda.São Paulo:Martins Fontes, 1993. 

 

1- Qual o conceito de felicidade presente no texto 8? 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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Você consegue perceber uma crítica na fala do Miguelito? Os anúncios 

publicitários, muitas vezes, vendem a ideia de felicidade ligada ao ato 

de consumir. Para ser feliz você deve vestir a roupa X, ter o tênis Y, o 

celular Z... Uma propaganda, às vezes, parece tão inocente, engraçada ou 

poética... Às vezes tem tão pouca coisa escrita... mas muita coisa é 

dita, mesmo sem estar escrito. Um leitor competente consegue perceber o 

dito e o não dito nas propagandas. E construir seus próprios conceitos. 

Texto 9 

 

1- O texto 9 se dirige diretamente ao leitor. Retire do texto o trecho 

que permite fazer essa afirmação. 

___________________________________________ 2- O começo do texto é uma 

pergunta. Que efeito isso provoca? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 3- Qual o efeito do uso das 

reticências no texto? _________________________________________________ 

_________________________________________________ 4- Segundo a 

propaganda, qual o segredo para a felicidade? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 5- Qual a finalidade da 

propaganda? ___________________________________________ 



 

Língua Portuguesa - 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

27 

 

6- A que ideias está associada a empresa por meio dessa propaganda? 

_________________________________________________________________________

______________ 7- No texto principal da propaganda há uma definição para 

a empresa. Indique-a. 

_________________________________________________________________________

_____________ 8- Observe o texto não verbal. Como ele contribui para as 

ideias passadas pela propaganda? 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 

 

ARRUMANDO AS IDEIAS... 

O texto publicitário é argumentativo/persuasivo, pois tem a finalidade de 

persuadir o leitor a comprar um produto ou uma ideia. A persuasão pode 

ser definida como a capacidade de fazer alguém agir, usando algum tipo de 

comunicação. Para persuadir alguém é necessário conquistar a pessoa. Isso 

não acontece por imposição. Deve-se, portanto, apelar para suas emoções e 

vontades , chamar sua atenção, despertar simpatia e interesse. Esse texto 

tem grande poder de influência sobre o modo de pensar e de agir das 

pessoas. A partir da associação de ideias , valores são agregados aos 

produtos, muitas vezes de forma implícita. Estabelecer relação do texto 

verbal com o não verbal é fundamental para ler bem um texto publicitário. 

Pergunte-se sempre – por que essa imagem? Qual o efeito produzido pela 

escolha das cores? Na propaganda que você acabou de ler, o texto verbal e 

o não verbal encaminham o raciocínio do leitor. Veja só: Ir além de voar 

encontrar o segredo da felicidade ―Gol é mais que voar‖ . Gol felicidade 

 

Agora é com você! Selecione propagandas para serem apresentadas aos seus 

colegas de turma. Você deve destacar a finalidade do texto e seus 

recursos. Que tal fazer um painel com as melhores propagandas 

selecionadas pela turma? 
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Texto 10 Filosofia de para-choque 

 

Vamos a outra crônica. 

 

Língua Portuguesa - 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

Era um sábado à tarde. Eu estava num bairro onde nunca tinha colocado os 

pés, com um endereço anotado num pedaço de papel, dirigindo meu carro e 

ao mesmo tempo cuidando das placas de sinalização. Parecia uma barata 

tonta, não encontrava a rua que queria. Nisso o sinal fechou e eu parei 

atrás de um caminhão, em cujo para-choque estava escrito: ―Não me siga 

que eu também estou perdido‖. Comecei a rir da coincidência, tive vontade 



de descer e ir até a boleia abraçar meu companheiro de infortúnio. Somos 

dois, meu irmão. Aliás, somos mais do que dois. Somos muitos. Somos 

todos. Para que lado eu dobro se quiser sair deste engarrafamento de 

emoções, se quiser ter um relacionamento único e estável, um amor que me 

resgate dos arranques e das freadas súbitas deste meu coração mal-

regulado? Às vezes dá vontade de encostar o carro e fazer esse tipo de 

pergunta para o casalzinho apaixonado que está aos beijos na parada de 

ônibus. Devo seguir em frente, sempre pelo mesmo caminho? Tenho vontade 

de entrar numas ruas sem saída, descobrir o que elas escondem, mas e se 

eu me atrasar, e se eu me perder, e se ninguém der pela minha falta? Subo 

a ladeira ou viro à esquerda? No topo da ladeira tem uma surpresa, no 

caminho à esquerda tem paixões e tudo o que elas acarretam de bom e de 

torturante na alma da gente, e aqui onde estou tenho segurança, mas estou 

estacionado, e estacionado não ando, eu não corro, eu não vivo, o que é 

que eu faço, que direção eu pego? Você aí, saindo da padaria, pode me 

dizer pra que lado fica a juventude eterna? Com licença, o senhor poderia 

me indicar o caminho mais rápido para a felicidade? Garoto, chega aí, 

você já ouviu falar em paz de espírito? Eu estou perto ou estou longe? Pé 

no acelerador e sorte, caríssimos. Não sigam ninguém, que estão todos à 

procura também. 

MEDEIROS, Martha. Coisas da vida: crônicas. Porto Alegre: L&PM,2012. 

 

1- Vamos começar pelo título da crônica: a) a que para-choque se refere a 

cronista? 

_________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________

___ b) Por que se diz ―filosofia de para-choque‖? 

_________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________

___ 
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2- No trecho ―Era um sábado à tarde. Eu estava num bairro onde nunca 

tinha colocado os pés, com um endereço anotado num pedaço de papel 

[...]‖, a que se refere o termo grifado? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3- No primeiro parágrafo, que fato permitiu que a 

cronista lesse o que estava escrito no para-choque do caminhão? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 4- Que efeito provoca, no texto, a frase de para-

choque do caminhão ―Não me siga que eu também estou perdido‖? 

_________________________________________________________________________

________ _ 5- No segundo parágrafo, existe um exemplo de gradação. 

Transcreva -o. 

_________________________________________________________________________

________ 

www.submarino.com.br 



 

6- A partir do terceiro parágrafo a que a cronista associa o ato de 

dirigir um carro ? 

_________________________________________________________________________

________ 7- Qual é a conclusão a que a cronista chega no quinto 

parágrafo? 

_________________________________________________________________________

________ 8- No final da crônica pode-se perceber alguns desejos da 

cronista. Que desejos são esses? 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

ESPAÇO PESQUISA As frases de caminhão são interessantes criações da 

cultura popular e revelam, geralmente com muito humor, reflexões sobre a 

vida. Pesquise frases de caminhão e elabore um mural em sua sala de aula. 

 

blogiveco.com.br 
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Felicidade é uma questão de escolha? Como nossas ―escolhas‖ definem nosso 

bemestar? Continue refletindo... Agora você é convidado a mergulhar no 

mundo da imaginação. Para guiá-lo, segue um texto de base narrativa. Nele 

você encontrará Alice, uma menina que também teve de fazer escolhas. 

Texto 11 Alice no País das Maravilhas Capítulo I – Descendo pela toca do 

Coelho Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao 

lado de sua irmã e não ter nada para fazer: uma vez ou duas ela dava uma 

olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele 

e ―para que serve um livro‖, pensou Alice, ―sem figuras nem diálogos?‖ 

Então, ela pensava consigo mesma (tão bem quanto era possível naquele dia 

quente que a deixava sonolenta e estúpida) se o prazer de fazer um colar 

de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher 

as margaridas, quando subitamente um Coelho Branco com olhos cor-de-rosa 

passou correndo perto dela. Não havia nada de muito especial nisso, 

também. Alice não achou muito fora do normal ouvir o Coelho dizer para si 

mesmo ―Oh puxa! Oh puxa! Eu devo estar muito atrasado!‖ (quando ela 

pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na 

hora tudo parecia muito natural); mas, quando o Coelho tirou um relógio 

do bolso do colete, e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-

se em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca 

vira antes um coelho com um bolso no colete e menos ainda com um relógio 

para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás 

dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho 

embaixo da cerca. No mesmo instante, Alice entrou atrás dele, sem pensar 

como faria para sair dali. A toca do coelho dava diretamente em um túnel, 

e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não 

teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que 

parecia ser bastante fundo. Ou aquilo era muito fundo ou ela caía muito 

devagar, pois a menina tinha muito tempo para olhar ao seu redor e para 

desejar saber o que iria acontecer a seguir. Primeiro, ela tentou olhar 

para baixo e compreender para onde estava indo, mas estava escuro demais 

para ver alguma coisa; então, ela olhou para os lados do poço e percebeu 



que ele era cheio de prateleiras: aqui e ali ela viu mapas e quadros 

pendurados em cabides. Alice apanhou um pote de uma das prateleiras ao 

passar: estava etiquetado ―GELEIA DE LARANJA‖, mas para seu grande 

desapontamento estava vazio: ela não jogou o pote fora por medo de 

machucar alguém que estivesse embaixo e por isso precisou fazer algumas 

manobras para recolocá-lo em uma das prateleiras. ―Bem‖, pensou Alice 

consigo mesma. ―Depois de uma queda dessas, eu não vou achar nada se 

rolar pela escada! Em casa eles vão achar que eu sou corajosa! Porque eu 

não vou falar nada, mesmo que caia de cima da casa!‖ (O que era 

provavelmente verdade). Para baixo, para baixo, para baixo. Essa queda 

nunca chegará ao fim? 
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1- Observe com atenção o narrador da história. De que tipo ele é? Retire 

do texto trechos que permitam comprovar sua resposta. 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________ 2- Esse trecho é do primeiro capítulo do romance 

Alice no País das Maravilhas. Como estava se sentindo Alice no início 

http://www.cinema7arte.com do texto? 

________________________________________________________________________ 

3- Que fato muda a situação inicial? 

________________________________________________________________________ 

4- Pode-se afirmar que o coelho é personificado no texto? Explique. 

_________________________________________________________________________

________________________ Observe que a personificação do coelho é o 

primeiro fato que mostra ao leitor que o livro vai ter uma outra lógica, 

valendo-se de absurdos como se fossem normais. 5- Que sentimento de Alice 

a faz seguir o coelho, acabando por gerar a história? 

_________________________________________________________________________

________________________ 6- Qual a função dos parênteses nesse trecho? 

_________________________________________________________________________

________________________ 7- Qual o efeito da repetição em ―Para baixo, 

para baixo, para baixo.‖? 

_________________________________________________________________________

________________________ Veja mais um trecho da história. Alice continua 

suas aventuras...Fique atento a mais uma personificação, agora do gato. 

Capítulo VI – Porco e Pimenta [...] Ao ver Alice, o Gato só sorriu. 

Parecia amigável, ela pensou; ainda assim tinha garras muito longas e um 

número enorme de dentes, de modo que achou que devia tratá-lo com 

respeito. ―Bichano de Cheshire‖, começou, muito tímida, pois não estava 

nada certa de que esse nome iria agradá-lo; mas ele só abriu um pouco 

mais o sorriso. ―Bom, até agora ele está satisfeito‖, pensou e continuou: 

―Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora 

daqui?‖ 

 

Língua Portuguesa - 9.° Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 



32 

 

―Depende bastante de para onde quer ir‖, respondeu o Gato. ―Não me 

importa muito para onde‖, disse Alice. ―Então não importa que caminho 

tome‖, disse o Gato. ―Contanto que eu chegue a algum lugar‖, Alice 

acrescentou à guisa de explicação. ―Oh, isso você certamente vai 

conseguir‖, afirmou o Gato, ―desde que ande o bastante‖. Como isso lhe 

pareceu irrefutável, Alice tentou uma outra pergunta: ―Que espécie de 

gente vive por aqui?‖ ―Naquela direção‖, explicou o Gato, acenando com a 

pata direita, ―vive um Chapeleiro; e naquela direção‖, acenando com a 

outra pata, ―vive uma Lebre de Março. Visite qual deles quiser: os dois 

são loucos.‖ ―Mas não quero me meter com gente louca‖, Alice observou. 

―Oh! É inevitável‖, disse o Gato; ―somos todos loucos aqui. Eu sou louco. 

Você é louca.‖ ―Como sabe que sou louca?‖ perguntou Alice. ―Só pode ser‖, 

respondeu o Gato, ―ou não teria vindo parar aqui.‖[...] 

CARROLL, Lewis, pseud. Alice no País das Maravilhas. Porto Alegre: L&PM, 

2011. 

 

8- Por que Alice acha que deve respeitar o gato? 

_________________________________________________________________________

_________________ 9- Qual a função das aspas no trecho? 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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10- Observe, nesse trecho do Capítulo VI, o diálogo que se estabelece 

entre Alice e o Gato, quando a menina lhe pergunta sobre o caminho que 

deveria tomar para ir embora daquele lugar. a) De que depende a 

orientação do gato? 

________________________________________________________ b) Transcreva a 

fala que contém uma conclusão a que o gato chega, destacando a palavra 

que indica tratar-se de uma conclusão. 

_________________________________________________________________________

__ c) O Gato afirma que Alice vai conseguir chegar a algum lugar, mas em 

seguida expressa uma condição para que isso aconteça. Que termo dessa 

fala do gato indica tratar-se de uma condição? _____________________ 11- 

O que, no trecho final, faz o gato considerar Alice também louca? 

___________________________________ 12- Relacionando o final do diálogo 

entre Alice e o Gato ao título do romance, ―Alice no Pais das 

Maravilhas‖, a) a que se refere o termo aqui, na fala do Gato? 

__________________________________________________ b) que relação se pode 

estabelecer entre ―maravilhas‖ e ―louco‖? 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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A mudança faz parte da vida... A vida se mantém jovem quando se permite 

mudar, aprender coisas novas... O filósofo Mário Sérgio Cortella tem algo 

a dizer sobre isso. Leia e aproveite. Texto 12 Não nascemos prontos! O 

sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia: ―o animal satisfeito dorme‖. 

Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra 

o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na 

indigência intelectual. O que o escritor tão bem percebeu é que a 



condição humana perde substância e energia vital, toda vez que se sente 

plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se 

à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. A advertência é 

preciosa: não esquecer que a satisfação conclui, encerra, termina; a 

satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, 

para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita, 

amortece. Por isso, quando alguém diz ―fiquei muito satisfeito com você‖ 

ou ―estou muito satisfeita com teu trabalho‖, é assustador. O que se quer 

dizer com isso? Que nada mais de mim se deseja? Que o ponto atual é meu 

limite e, portanto, minha possibilidade? Que de mim nada mais além se 

pode esperar? Que está bom como está? Assim seria apavorante; passaria a 

ideia de que desse jeito já basta. Ora, o agradável é quando alguém diz: 

―teu trabalho (ou carinho, ou comida, ou aula, ou texto, ou música etc.) 

é bom, fiquei muito insatisfeito e, portanto, quero mais, quero 

continuar, quero conhecer outras coisas‖. Um bom filme não é exatamente 

aquele que, quando termina, ficamos insatisfeitos, parados, olhando, 

quietos, para a tela, enquanto passam os letreiros, desejando que não 

cesse? Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, o 

deixamos um pouco apoiado no colo, absortos e distantes, pensando que não 

poderia terminar? Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa 

cerimônia não é aquela que queremos que se prolongue? 

 

Esse texto defende ideias, argumenta. Vamos primeiro observar a função de 

cada parágrafo. 

 

Perceba que a ideia do primeiro parágrafo é retomada no segundo, sendo 

mais detalhada. 

 

Que estratégia é usada no quarto parágrafo para explicar melhor essa 

ideia? ______________________________ ______________________________ 

_____________________________ 
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O primeiro parágrafo lança uma ideia que será defendida. Escreva-a com 

suas próprias palavras. _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ ____________________________ 
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Com a vida de cada um e de cada uma também tem de ser assim; afinal de 

contas, não nascemos prontos e acabados. Ainda bem, pois estar satisfeito 

consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da 

condição do momento. Quando crianças (só as crianças?), muitas vezes, 

diante da tensão provocada por algum desafio que exigia esforço (estudar, 

treinar, emagrecer etc.), ficávamos preocupados e irritados, sonhando e 

pensando: por que a gente já não nasce pronto, sabendo todas as coisas? 

Bela e ingênua perspectiva. É fundamental não nascermos sabendo e nem 

prontos; o ser que nasce sabendo não terá novidades, só reiterações. 

Somos seres de insatisfação e precisamos ter nisso alguma dose de 

ambição; todavia, ambição é diferente de ganância, dado que o ambicioso 

quer mais e melhor, enquanto que o ganancioso quer só para si próprio. 

Nascer sabendo é uma limitação porque obriga a apenas repetir e, nunca, a 



criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais 

refém do que já se sabe e, portanto, do passado; aprender sempre é o que 

mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem 

inéditas, não saberíamos enfrentar. Diante dessa realidade, é absurdo 

acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica; 

para que alguém quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria de ter 

nascido pronto e ir se gastando... Isso não ocorre com gente, e sim com 

fogão, sapato, geladeira. Gente não nasce pronta e vai se gastando; gente 

nasce não pronta, e vai se fazendo. Eu, no que estamos, sou a minha mais 

nova edição (revista e, às vezes, um pouco ampliada); o mais velho de mim 

(se é o tempo a medida) está no meu passado e não no presente[...]. 

CORTELLA, Mario Sergio. Não nascemos prontos! Provocações filosóficas. 

Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

Neste parágrafo, a tese é explicitada. 

 

Agora, vamos aprofundar ainda mais a leitura. As perguntas serão seu 

guia. 1- A quem se refere a palavra ―escritor‖ no primeiro parágrafo? 

____________________________________ ____________________________________ 

2Como se pode resumir o primeiro parágrafo? 

____________________________________ ____________________________________ 

3- Como a satisfação é vista no segundo parágrafo? 

____________________________________ ____________________________________ 

4 – No trecho ―[...]é bom, fiquei muito insatisfeito‖ (terceiro 

parágrafo) há uma contradição. Que efeito essa contradição provoca no 

texto? ____________________________________ 

____________________________________ 5- Destaque, no terceiro parágrafo, 

o elemento que estabelece alternativas. 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ 
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6- Retire do segundo parágrafo uma frase que ratifique, que confirme as 

ideias contidas no terceiro parágrafo. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

7 – No terceiro parágrafo, há uma série de interrogações. Qual o efeito 

das interrogações para o texto? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8- Que trecho do texto indica que ele é dirigido a homens e mulheres? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

9- No início do sexto parágrafo, uma afirmação é interrompida para se 

expressar uma dúvida: ―(só as crianças?)‖. Que sinais indicam a 

interrupção e a dúvida? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 



 

10- Que desafios estão explícitos no sexto parágrafo? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

11- A que se referem as palavras ―Bela e ingênua perspectiva‖(6º 

parágrafo) ? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

12- Segundo o texto, qual a diferença entre a pessoa gananciosa e a 

ambiciosa? 13- No penúltimo parágrafo, expressam-se algumas situações de 

proporcionalidade. Transcreva os trechos com essas situações e 

identifique o termo que nelas indica proporção. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 14 – O que significa a expressão ―mais nova 

edição‖ no último parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 15- Segundo o texto, qual a diferença essencial 

entre seres humanos e objetos? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ Na vida você vai ter sempre que fazer escolhas. 

Cada vez mais você vai ser convocado a escolher, decidir sobre a própria 

vida. 
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Em outros cadernos pedagógicos você já leu poemas do grande poeta 

pantaneiro Manoel de Barros. Ele brinca com as palavras, criando novas e 

inventando significados. Leia, agora, este texto do poeta. 

 

Texto 13 Fraseador Hoje eu completei oitenta e cinco anos. O poeta nasceu 

de treze. Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na 

fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que 

eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar nem doutor de fazer casa 

nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador. Meu pai 

ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu 

queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho 

perguntou: Mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu não 

queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: Mas se 

fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na 

mão desse menino pra ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco 

mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada. 

BARROS, Manoel de. Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros. 

São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010. 



 

1- A partir de que idade o eu do texto se sentiu um poeta? 

___________________________________________________________________ 
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2- A que tempo se refere os termos ―Naquela ocasião‖? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 3- O 

que o eu do texto revelou aos seus pais quando tinha treze anos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 4- 

Que palavra o eu do texto usa para significar poeta? 

___________________________________________________________________ 5- 

Retire do texto um trecho que contém o porquê de o irmão do ―fraseador‖ 

não concordar em ter um irmão poeta. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6- Segundo o texto, podese afirmar que o pai não queria um filho poeta? 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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www.twitter.com 

 

O próximo texto mostra uma situação real que envolveu uma escolha. Ele 

nos ajuda a refletir sobre como as escolhas também definem as pessoas. 

Siga refletindo. 

 

Texto 14 Moradores de rua encontram cerca de R$ 20 mil e entregam à PM em 

SP Um casal de moradores de rua encontrou por volta das 3h30min desta 

segunda-feira um saco com aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro, no 

Tatuapé, zona leste de São Paulo, e entregou à polícia. [...] O morador 

de rua Rejaniel de Jesus Silva Santos, 36, que ganha por dia cerca de R$ 

15 como catador de produtos recicláveis, disse que "a primeira coisa que 

veio à sua cabeça quando viu todo aquele dinheiro foi avisar à polícia". 

Santos e a mulher abordaram um segurança em uma moto e pediram para ele 

ligar para o 190. Quando os policiais chegaram ao local, o casal entregou 

o dinheiro. Segundo Santos, os policiais militares não acreditavam que 

ele estava devolvendo o dinheiro e deram parabéns pela honestidade. 

Santos, que perdeu o contato com a família depois que foi morar nas ruas, 

torce para que a mãe que vive no Maranhão veja alguma das entrevistas que 

deu nesta madrugada para emissoras de TV. "A minha mãe me ensinou que não 

devo roubar e se vir alguém roubando devo avisar à polícia. Se ela me 

assistir pela TV lá no Maranhão vai ver que o filho dela ainda é uma das 

pessoas honestas deste mundo", falou Santos. Segundo a PM, no saco havia 

cupons fiscais que identificavam que o dinheiro pertence a um restaurante 

oriental na rua Coelho Lisboa, que havia sido furtado. [...] Santos veio 

do Maranhão há cerca de 16 anos para trabalhar com o irmão na construção 

civil. Em São Paulo, ele se casou e teve um filho, com quem não tem mais 

contato. Após a separação, Santos perdeu o emprego e a casa e foi morar 



nas ruas. A atual mulher, Sandra Regina Domingues, conheceu nas ruas e 

mora com ela há cerca de quatro meses, embaixo do viaduto Azevedo. 

Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano 

 

1- O texto é uma notícia de jornal. Em que parágrafo está explicitado o 

fato narrado? 

_________________________________________________________________________

_______________ 
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2- As palavras ou expressões que indicam tempo são importantes elementos 

de articulação no texto. Marque alguns desses elementos no terceiro e no 

último parágrafos. 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- Em dois trechos da notícia, declara-se quem 

forneceu uma informação. Que palavra nesses trechos marca quem forneceu a 

informação? Que efeito o uso dessa palavra tem em uma notícia de jornal? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 4- Qual a função das aspas no texto(quinto parágrafo) 

? 

_________________________________________________________________________

___________________ 5- Para articular o texto, a referência feita aos 

moradores de rua varia. Como é substituído o termo ―moradores de rua‖, 

presente no título, nos três primeiros parágrafos do texto? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 6- Converse com seus colegas e com seu Professor 

sobre a notícia. Em seguida, escreva um parágrafo dissertativo – 

argumentativo se posicionando a respeito da atitude do casal de moradores 

de rua. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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Após o debate, você pode escolher os melhores parágrafos e, a partir 

deles, escrever um artigo de opinião sobre o assunto. Retome os saberes 

sobre o gênero construídos anteriormente. Você também pode utilizar os 

cadernos de apoio pedagógico dos primeiros bimestres deste ano letivo. 
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Texto 15 Dois cafés e a conta... 

por Mauro Ventura 



 

Você era analfabeto até os 15 anos... Sou filho da casa grande e senzala. 

Minha mãe era uma camponesa negra, meu pai era o dono da fazenda. [...] 

Minha primeira influência foram os repentistas. Aos 15 anos, fui estudar 

em Teresina. Na casa onde fiquei, havia professores. E descobri a 

biblioteca pública. Um dia li ―Poema em linha reta‖ de Álvaro de Campos, 

heterônimo de Fernando Pessoa. Nunca mais fui o mesmo. Lia tão devagar, 

com medo de acabar e não achar outro livro dele, que chegava ao meio e 

voltava a ler. 
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É uma trajetória admirável a que leva o poeta e letrista Salgado 

Maranhão, do povoado de Cana Brava das Moças, no interior do Maranhão, 

onde nasceu há 58 anos, até 50 universidades americanas, como Harvard e 

Yale, onde vai dar f palestras de setembro a dezembro. Analfabeto até os 

15 anos, trabalhou na lavoura e hoje tem sua obra estudada nos Estados 

Unidos, [...] conquistou prêmios como o Jabuti e o da Academia Brasileira 

de Letras.[...] 

 

...com Salgado Maranhão 

 

REVISTA O GLOBO: Você não gosta de falar sobre as adversidades por que 

passou. Por quê? SALGADO MARANHÃO: Não gosto de vender miséria para 

ganhar atenção. Não faço papel de vítima. Não quero o caminho fácil. Não 

busco planícies, busco ladeiras. Mas é verdade que minha vida é cheia de 

relevos. Vim para o Rio com 22 anos. Queria conhecer o meio artístico. 

Cheguei sem dinheiro, arrumei emprego numa livraria, no depósito de 

livros. A dona mandou que aos sábados eu lavasse o letreiro. Eu disse: 

―Sou poeta, não vim ao Rio para lavar letreiro‖. Ela falou: ―Mas você é 

muito audacioso.‖ Eu era muito folgado. Demitido, fui trabalhar numa 

firma de engenharia na construção do metrô. Até que li um poema num 

recital da turma da Nuvem Cigana. Júlio Barroso [...] gostou e me chamou 

para escrever na revista ―Música do Planeta Terra‖. 
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Para você, qual a importância da poesia? As pessoas só pensam nas coisas 

materiais. Ficamos presos às necessidades urgentes. Mas isso não dá conta 

da nossa humanidade, não nos completa como indivíduos e seca a poesia do 

nosso coração. A poesia nos empurra para uma dimensão além da 

sobrevivência básica. Qual o espaço da poesia hoje? O mundo nunca 

precisou tanto de poesia como agora. Se tudo o que temos é para 

transformar em dinheiro, então não somos pessoas, somos um supermercado. 

Vivemos na sociedade da ordem, do ―experimente!‖, do ―compre já!‖ A 

publicidade quer parecer, mas a poesia quer apenas ser. O que fascina as 

pessoas é sua gratuidade, sua verdade genuína num mundo quase todo 

poluído pelo interesse material. A poesia não faz como a literatura de 

autoajuda, que aponta caminhos. Ela não dá receitas, dá autonomia. Não 

nos manda imitar o outro, quer que descubramos nosso próprio mapa. 

Revista O Globo. 15 de julho de 2012. 
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1- Você acabou de ler uma entrevista. Quem é o entrevistador? E o 

entrevistado? 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 2- Você reparou que há um box à esquerda da entrevista? Lá 

existem informações sobre o entrevistado. Retire desse box um trecho que 

contém um fato e um que revela uma opinião. 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 3- Que características da personalidade de Salgado 

Maranhão estão presentes no texto 13? 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 4- Transcreva o trecho em que o entrevistado explica sua 

declaração ―Sou filho da casa grande e senzala.‖? 

_________________________________________________________________________

______________ 
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5- No trecho ―Mas isso não dá conta da nossa humanidade, não nos completa 

como indivíduos e seca a poesia do nosso coração.‖, a que se refere o 

termo em destaque? 

_________________________________________________________________________

________________ 6- Além de não dar conta de nossa humanidade e não nos 

completar como indivíduos, que outra consequência o entrevistado aponta 

para o fato de as pessoas só pensarem nas coisas materiais e ficarem 

presas às necessidades urgentes? 

_________________________________________________________________________

________________ 7- Qual o significado, no texto, da expressão ―seca a 

poesia do nosso coração‖? 

_________________________________________________________________________

________________ 8- Os supermercados são comparados a quem por Salgado 

Maranhão? Por quê? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 9- A partir da última resposta da entrevista, na 

comparação entre os livros de autoajuda e os textos poéticos, o que se 

pode concluir? 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

Você reparou que os textos 13 e 15 falam de uma atitude muito importante 

– a escolha profissional? Logo chegará o momento de você tomar 

decisões...Então, prepare-se! Retome o que você aprendeu sobre o gênero 

entrevista em cadernos anteriores. Selecione um adulto que você admire e 

elabore uma entrevista sobre como ele viveu esse momento, como se 

preparou para escolher a profissão. Registre as perguntas e respostas de 

forma a poder compartilhá-las com seus colegas no mural da sala. 
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As escolhas de cada indivíduo não ficam restritas somente a ele...Cada um 

de nós ―faz parte‖ e deve fazer a sua parte. O próximo texto é muito 

interessante! Texto 16 E la nave va... André Trigueiro Atenção, senhores 

passageiros, lamentamos informar que neste momento navegamos pelo 

universo a bordo de uma nave que vem inspirando cuidados cada vez maiores 

em todos os passageiros. Tecnicamente estamos à deriva, mas não há motivo 

para pânico. Ainda é possível restabelecer as condições de voo, desde que 

todos colaborem. Os passageiros da primeira classe, principalmente. A 

fumaça lançada no ar pelos mais ricos fez a temperatura da nave aumentar 

0,6ºC no último século. Nesse ritmo, chegaremos ao final deste século com 

a temperatura aumentando de um a seis graus centígrados. Nosso sistema de 

refrigeração não é capaz de enfrentar esse aquecimento global. É 

importante lembrar a situação do passageiro norte-americano, sentado na 

primeira fila. Se todos a bordo quisessem imitar os hábitos de consumo 

dele, não haverá água, alimento e energia para seguir viagem. [...] Outra 

coisa: não há água limpa suficiente para todos. Ou evitamos o 

desperdício, distribuindo melhor o que resta, ou teremos sérios problemas 

daqui pra frente. Lembramos que dividimos espaço com outras formas de 

vida, que chegaram antes de nós e que estão desaparecendo rapidamente, 

numa velocidade dez mil vezes maior do que antes de nossa chegada. Cada 

um de nós, nesta nave, tem uma função, portanto, pois cada espécie animal 

ou vegetal extinta produz impactos importantes no equilíbrio da vida. A 

distribuição dos passageiros pela nave se dá de forma desigual. Quase 

metade dos lugares é ocupada por passageiros que sobrevivem com apenas 2 

dólares por dia. Pedimos desculpas pela péssimas condições de viagem 

desse grupo, mas lembramos que a culpa não é da nave. Estamos equipados 

com recursos suficientes para que todos façam uma viagem tranquila, sem 

agonia ou sofrimento. Se a distribuição dos recursos não se dá de forma 

satisfatória, o problema é de quem se apossou de muito mais do que 

precisa, sem prestar atenção para o que acontece em volta. Registramos 

com desgosto que 800 mil passageiros encontram-se subnutridos e 24 mil 

morrem todos os dias por causa da fome. A nave é de paz, mas alguns 

passageiros, não. Percebemos, constrangidos, que os gastos crescentes com 

a indústria bélica seriam mais do que suficientes para resolver o 

problema da fome. É importante frisar que nossa nave não dispõe de saídas 

de emergência nem há outra opção para os passageiros a não ser permanecer 

aqui. De design arrojado e semblante azul, nossa nave foi concebida para 

ser o mais aconchegante abrigo do universo. Por isso pedimos a atenção 

dos senhores para o burburinho que está acontecendo na África do Sul, 

onde todos os assuntos tratados são urgentes, e de nosso interesse. 

Agradecemos a boa vontade de todos em discutir o plano de voo que 

seguiremos daqui para a frente. Lembramos que a responsabilidade é 

compartilhada, e que todos contribuímos em maior ou menos grau para o 

sucesso da viagem. 

Publicado em O Globo, 27 de agosto de 2002, na semana da Conferência das 

Nações Unidas sobre a Pobreza e Desenvolvimento Sustentável ─ a Rio + 10 

─ na cidade sul-africana de Joanesburgo. 
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1- A que problema ambiental se faz referência no primeiro parágrafo e 

qual a sua causa? 

_________________________________________________________________________

_________________ 2- a) No trecho ―Ainda é possível restabelecer as 

condições de voo, desde que todos colaborem.‖, substitua os termos 

destacados por outro(s) mantendo o significado. Você poderá fazer as 

modificações necessárias. 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ b) Que ideia é estabelecida pelos termos destacados? 

_________________________________________________________________________

_________________ 3- No segundo parágrafo, que outros problemas são 

mencionados? Quais as consequências desses problemas, de acordo com o 

texto? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 4- De que problema trata o terceiro parágrafo? Qual a 

causa desse problema? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 5- A quem se referem os termos destacados no trecho 

―Pedimos desculpas pela péssimas condições de viagem desse grupo, mas 

lembramos que a culpa não é da nave.‖ ? (Terceiro parágrafo) 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 6- No início do quarto parágrafo, que sentimento está 

relacionado aos gastos excessivos com a indústria bélica? 

_________________________________________________________________________

_________________ 7- A que evento se faz referência no último parágrafo? 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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8- A que se referem as palavras ―nave‖ e ―passageiros‖ no texto? 

_________________________________________________________________________

________ 9- No texto, percebe-se o uso de palavras e expressões ligadas 

ao campo semântico de VIAGEM. Reescreva-as. 

_________________________________________________________________________

________ 10- Qual a conclusão a que chegamos ao final do texto? 

_________________________________________________________________________

________ 

 



Para lembrar: pertencem ao mesmo campo semântico aquelas palavras que 

pertencem à mesma área do conhecimento. 

 

Texto 17 
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1- Leia o texto ao lado. Em que os textos 16 e 17 são semelhantes e em 

que são diferentes? 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

http://alunosda8serieaquecimentoglobal.zip.net/ 

 

Querido Aluno, Querida Aluna, Chegamos ao final deste caderno. Você 

também está concluindo sua jornada pelo ensino fundamental. Durante toda 

a sua permanência na Rede Municipal de Educação, você pôde se 

desenvolver, se apropriar cada vez mais da língua portuguesa, construir 

sua competência como leitor e autor. Agora, vai seguir pela vida 

construindo outros saberes. Isso é o mais importante: aprender sempre. 

Foi uma alegria fazer parte da sua história! Como não podia deixar de 

ser, deixamos para você o melhor presente: palavras, mais leitura. Equipe 

de Língua Portuguesa SME Muito além de uma porta Se você encontrar uma 

porta à sua frente, poderá abri-la ou não. Se você abrir a porta, poderá 

ou não entrar em uma nova sala. Para entrar, você vai ter que vencer a 

dúvida, o titubeio ou o medo. Se você venceu, você deu um grande passo: 

nesta sala vive-se! Mas também tem um preço: são inúmeras as outras 

portas que você descobre. O grande segredo é saber quando e qual porta 

deve ser aberta. A vida não é rigorosa: ela propicia erros e acertos. Os 

erros podem ser transformados em acertos quando, com eles, se aprende. 

Não existe a segurança do acerto eterno. A vida é generosa: a cada sala 

em que se vive, descobre-se outras tantas portas. A vida enriquece pra 

quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus 

segredos e, generosamente, oferece afortunadas portas. Mas a vida também 

pode ser dura e severa: se você não ultrapassar a porta terá sempre a 

mesma porta pela sua frente. É a repetição perante a criação. É a 

monotonia cromática perante o arco-íris. É a estagnação da vida. Para a 

vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens. 

TIBA Içami .Amor, Felicidade & Cia. Editora Gente, 1998. 

 



http://www.cidadeverde.com/sjales/sjales_txt.php?id=43916 

 

Siga abrindo portas pela vida e seja ―escandalosamente feliz‖! Um 

afetuoso abraço! 

 

Lembre-se de retornar ao início deste caderno!!! 
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