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Caro(a) aluno(a),

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 2 traz algumas experiências de 

aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha oportunidade de familiarizar-se com 

o emprego adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações 

de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você aprofundará os estudos literários, através de 

uma viagem reflexiva do presente a universos imaginários, que propicia novas experiências que o 

levam a conhecer sentimentos e sensações valiosos ao crescimento pessoal e intelectual. Além disso, 

conhecerá mais as características de estilo de época de alguns autores da língua portuguesa.

 Você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar os gê-

neros “entrevista”, “poesia”, “conto” e “texto teatral”. Além disso, será de grande valia o estudo de 

tempos verbais considerando o valor estilístico do verbo.

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas e anotações. Não guarde 

dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se 

sempre em dia com os estudos.

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia!

Bons estudos!

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

UMA CONVERSA CONTROLADA COM O OUTRO

!
?

Nesta Situação de Aprendizagem você vai estudar a função do coautor em um texto, espe-
cialmente na entrevista escrita. Como as ideias se unem no texto, a relação entrevista dor-en tre-
vistado-leitor é também de grande importância para este estudo.

Para começo de conversa

Leitura e análise de texto

1.  Leia silenciosamente os quadrinhos do cartunista Adão Iturrusgarai:

Sob a orientação do professor, discuta com seus colegas:

Adão Iturrusgarai, Folha de S.Paulo, 7 mar. 2009, fornecido pela Folhapress.

2.  Responda às questões a seguir: 

a) Que capacidade de leitura a personagem dos quadrinhos utilizou para antecipar a 
penitência1

1 Penitência são atos, praticados entre os diversos ramos do cristianismo, que os fiéis – ou a Igreja – oferecem a Deus como prova de que 

estão arrependidos de seus pecados. Alguns exemplos são a leitura e a meditação de passagens da Sagrada Escritura, a vigília, a autofla-

gelação, o jejum e a esmola. (N. E.)
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Discussão oral

Discuta com seus colegas, sob a orientação do professor, o significado de cada um dos 
itens a seguir e em que momentos eles aparecem na sociedade:

Leitura e análise de texto

1.  Participe da discussão oral proposta pelo professor:

2.  A seguir você lerá um texto dividido em três partes. Após a leitura de cada parte, res-
ponda às questões: 

Parte 1

LITERATURA

Lygia Fagundes Telles tira gato da sacola

como protagonista

CASSIANO ELEK MACHADO

ENVIADO ESPECIAL A FRANKFURT 
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3.  Responda:

b) Sobre o que tratará um texto que apresenta o título Lygia Fagundes Telles tira gato 
da sacola

 

LIÇÃO DE CASA

Pesquise na sala de leitura de sua escola, na internet (por exemplo, no Acessa escola, disponível 
em: <http://www.acessaescola.fde.sp.gov.br/Public/Index.aspx>. Acesso em: 3 dez. 2013) ou em 

(histórico) em que você mencione as seguintes informações:

a) nome completo, cidade e ano de nascimento;

b) onde estudou e em que curso se formou;

c) qual é sua principal ocupação como profissional;

d) duas ou três obras importantes que publicou;

e) três características de seu estilo de escrita.
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Leitura e análise de texto

Eu, o gato 

1.  Um desenho qualquer encontrado ao acaso em uma embalagem de algum produto 

2.  Leia agora a continuação do texto Lygia Fagundes Telles tira gato da sacola.

Parte 2

-
mácia)”, lembra.

Assim começava a nascer o primeiro livro infantojuvenil da autora de “As meninas”. 
“A aspirina veio em uma sacola estampada com um gatinho listrado de verde e amarelo. 

de uma “história jovem”.

Biblioteca Nacional – antecipou para a Folha algumas características do novo personagem, 
que atende pelo nome de “Eu, o Gato” e deve estar nas livrarias no início de 2001, com o 
selo Rocco.

Nessa entrevista, a titular da cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras fala sobre 
gatos e cachorros e indica outro provável personagem de livro infantil. Apontando para o 
lenço de seda com desenho de ferraduras que trazia no pescoço, ela disse: “Gosto mesmo 
é de cavalos. Em outras encarnações, ou transmigrações, já fui um deles”, completou com 
um inevitável sorriso de gato.

Folha de S.Paulo, 21 out. 2000.
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Discussão oral

Leitura e análise de texto

Parte 3

1.  Na continuação do texto, há uma entrevista com a autora sobre o tema apresentado 

I. JORNALISTA – Como foi que a sra. decidiu fazer seu primeiro livro infantoju-

VII. JORNALISTA – Seu gato tem algum parentesco com o de “Alice no País das 

2.  Agora, relacione essas perguntas às respostas a seguir:

(  ) A – Telles – Claro. Vou usar a ilustração dela na capa do livro. Ainda não terminei 
de escrever, mas é uma história de amor.

(  ) B – Telles – Ele é um gato estranho. Ele se sente ao mesmo tempo excluído e in-
serido. Ele conversa com outros animais, como o coelho e o macaco, mas sempre 
que lhe perguntam seu nome, ele diz: “Meu nome é gato”.

(  ) C – Telles – Foi uma história de amor minha com esse gatinho. Ele era listrado de 
verde e amarelo, as cores de nossa bandeira, e tinha uma expressão tão deliciosamen-
te encantadora que decidi que tinha de dividi-lo com os outros. Ele era matreiro e 
amoroso, malicioso e, ao mesmo tempo, inocente. No desenho, ele estava de pé, 
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com as patas para trás, como uma criança que cometeu uma arte e pede desculpas. 
Pensei: essa vai ser minha primeira história infantojuvenil. Eu nunca fiz nenhuma.

(  ) D – Telles – Estou fazendo com a maior facilidade. Eu gosto muito da invenção, 
do imaginário. Comecei a escrever quando criança, antes de saber escrever. Come-
cei contando histórias.

(  ) E – Telles – “Eu, o Gato”. Não sei se vai fazer sucesso. Os livros são questão de sorte. O 
escritor não sabe o que vai dar certo ou não. Meu pai era jogador. Ele apostava na roleta. 
Não ganhava muito, mas dizia: “Amanhã a gente ganha”. Eu jogo com as palavras. Em 
“Invenção e Memória” (seu livro mais recente) eu não apostei tanto, mas recebi muitas 
fichas. Memória e invenção são uma coisa só. A memória invade ou é invadida pelo 
imaginário. Se você vai contar um fato, de repente percebe que está inventando. O ho-
mem é incapaz de viver sem a invenção. A invenção é a nossa salvação. Rima e é verdade.

(  ) F – Telles – Não. O da Alice é, perto desse, muito bonzinho. Meu gato tem algu-
mas malignidades. No começo da vida ele é até meio enfezado. Espere só pra ver.

(  ) G – Telles – Ele começa muito travesso, insubordinado, rebelde, porque ele se 
sente excluído. Depois ele fica legal. De certo modo, parece que o bem vence. Ele 
termina um gato boníssimo. Há uma certa selvageria no gato. O cachorro é menos 
selvagem, parecidíssimo com o ser humano. Os cães vão acabar falando que nem 
nós. O gato mantém a selvageria.

Folha de S.Paulo, 21 out. 2000.

LIÇÃO DE CASA

1.  Pesquise em jornais e revistas o conteúdo de algumas entrevistas com escritores, atores de tele-
visão etc. Faça uma lista das características próprias desse gênero.

2.  Responda a estas perguntas no caderno:

b) A respeito das pesquisas feitas na internet, como saber se as informações publicadas nos sites 
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APRENDENDO A APRENDER

Em uma entrevista, entre as partes pergunta e resposta, há uma relação de complemen-
taridade, que pode se manifestar das seguintes maneiras:

a)  Negar ou afirmar algo: perguntas que apontam para uma escolha entre afirmar ou 
negar e a devida resposta “sim” ou “não”, ou, ainda, um indeciso “não sei”. 

b)  Informar e/ou identificar: 
informação específica que deve ser apresentada pelo entrevistado.

c)  Causalidade: perguntas sobre as relações de causa e consequência, por exemplo, “Por 

d)  Modo:
a forma como se chegou a uma conclusão, o modo como algo foi feito ou se realizou 
determinada ação. 

Veja a seguir um exemplo de relações, tanto de repetição como de complementarida-
de, no par de pergunta/resposta 

I – C

I. JORNALISTA – Como foi que a sra. decidiu fazer seu primeiro livro infantojuvenil?

C. Telles – Foi uma história de amor minha com esse gatinho. Ele era listrado de ver-
de e amarelo, as cores de nossa bandeira, e tinha uma expressão tão deliciosamente 
encantadora que decidi que tinha de dividi-lo com os outros. Ele era matreiro e 
amoroso, malicioso e, ao mesmo tempo, inocente. No desenho, ele estava de pé, 
com as patas para trás, como uma criança que cometeu uma arte e pede desculpas. 
Pensei: essa vai ser minha primeira história infantojuvenil. Eu nunca fiz nenhuma.

Repetição do significado presente nos termos “primeiro livro infantojuvenil”, que na 
resposta aparece como “minha primeira história infantojuvenil”. Relação de complemen-
taridade modal entre o interrogativo “Como” e a ideia de modo na resposta, explicando o 
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Atividade complementar 

Identifique e anote, no caderno, as relações, tanto de repetição como de complementaridade, 
nos pares de pergunta/resposta

Discussão oral

APRENDENDO A APRENDER

Características da entrevista

1.  Visa colher informações, depoimentos, opiniões, aspectos da vida pessoal ou profis-
sional de pessoas consideradas de interesse público nos mais variados meios sociais: 
ambiental, cultural, político, religioso etc.

2.  Estrutura: contém título e, às vezes, subtítulo e introdução.

3.  O corpo do texto é usualmente organizado em perguntas e respostas. 

5.  Uso da norma-padrão da língua portuguesa, com possibilidade de adaptações confor-
me as características do entrevistado, do veículo de comunicação e do público leitor.

6.  O texto é desenvolvido na forma oral, mas depois é transcrito. Na transcrição, em 
geral, desprezam-se as marcas de oralidade.

7.  A entrevista procura reproduzir o ritmo da conversa próprio da oralidade. 

8.  Uso dos verbos principalmente no Presente do Indicativo.
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Estudo da língua

1.  Compare as características da entrevista anterior com a lista que você fez na seção “Lição de 

2.  Observe os verbos no trecho a seguir:

JORNALISTA – Como vai chamar

Escolha a alternativa correta:

a) Usam-se sempre formas verbais no Presente, como no caso de ir e chamar, para falar do 
futuro.

b) A forma do verbo ir no Presente do Indicativo mais o verbo chamar no Futuro apresenta 
uma hipótese. 

c) A expressão formada pelos verbos ir e chamar indica que a ação está ocorrendo no momen-
to da fala.

d) A expressão formada pelo verbo ir no Presente do Indicativo mais o verbo chamar no Infi-
nitivo apresenta o valor de Futuro.

APRENDENDO A APRENDER

Denomina-se locução verbal a expressão verbal formada por um verbo principal con-
jugado em determinado Modo e Tempo mais um verbo auxiliar em uma das formas no-
minais, ou seja, Infinitivo, Gerúndio e Particípio. Há, portanto, dois verbos juntos que 
expressam uma única informação.

Exemplo: Como vai chamar 

1       2
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1.  Encontre no livro didático alguns exemplos em que o Presente do Indicativo é usado com o 
sentido de Futuro. Faça a transposição para os tempos verbais do Futuro. 

2  A seguir, encontre exemplos de locuções verbais no livro didático adotado e passe-as para a for-
ma sintética (usando apenas uma forma verbal), ou seja, substituindo-as por um único verbo, 
como feito no Exercício 3 da seção “Estudo da língua”. 

A conjugação verbal

1.  Complete os quadros a seguir com as formas simples do Futuro:

Futuro do Presente do Indicativo

Eu amarei beberei partirei

Tu beberás

Ele (ou você) amará beberá partirá

Nós amaremos partiremos

Vós bebereis

Eles (ou vocês) amarão beberão

LIÇÃO DE CASA

1.  Auxiliar ir no Presente do Indicativo.

2.  Principal chamar no Infinitivo. 

3.  Substitua a expressão vai chamar (forma analítica) por apenas um verbo (forma sintética), man-
tendo o mesmo sentido temporal. Reescreva a nova frase a seguir.
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Futuro do Pretérito do Indicativo

Eu partiria

Tu amarias beberias

Ele (ou você) amaria beberia partiria

Nós beberíamos

Vós amaríeis partiríeis

Eles (ou vocês) amariam partiriam

Futuro do Subjuntivo

Eu amar

Tu beberes partires

Ele (ou você) amar partir

Nós amarmos bebermos

Vós amardes beberdes

Eles (ou vocês) partirem

2.  Complete as frases a seguir de modo coerente.
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3.  Encontre as diferenças de sentido entre os próximos segmentos, destacando em que situações 
usaria um ou outro tempo verbal.

I. O gato conversará com outros animais.

II. O gato conversaria com outros animais.

III. Quando o gato conversar com outros animais.

LIÇÃO DE CASA

1.  Identifique na entrevista Lygia Fagundes Telles tira gato da sacola duas locuções verbais para rees-
crevê-las de forma sintética. Escreva qual das duas formas (a usada pela escritora ou a que você 
escreveu) você prefere no texto, explicando seus motivos.

2.  Elabore um resumo, utilizando 5 a 7 linhas, sobre o conteúdo dessa entrevista. 

A entrevista

1.  Em grupo, e sob a orientação do professor, elaborem um projeto da entrevista que preten-
dem fazer, no qual deve ser indicado:

Lembrem-se de que o objetivo é entrevistar alguém que considerem importante na comunidade 
em que vivem.  
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Em duplas, escolham um dos assuntos tratados nesta Situação de Aprendizagem (tempo ou 

cartolina com as definições acompanhadas de exemplos. O professor selecionará alguns para afixar 
no mural da classe.

-
cia, captando a suavidade dos estados da alma das personagens. Provavelmente na sala de 
leitura de sua escola há livros dessa escritora. Selecione um cujo título desperte seu interesse 
e entre no mundo narrativo da escritora.

PARA SABER MAIS

2.  Façam, ainda em grupo, a entrevista. Vocês devem seguir de perto as características dadas sobre 
esse gênero. 

3.  Depois que o professor corrigir, o texto será devolvido. Reescrevam-no seguindo as orientações 
dadas. No final, vocês poderão afixar essas entrevistas no mural da classe ou da escola.
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1.  Observe, individualmente e em silêncio, a reprodução do quadro O terapeuta, de René Magritte. 
Dedique alguns minutos para observá-lo com atenção em todos os seus detalhes.

René Magritte, O terapeuta  

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

LITERATURA E O VOO DAS PALAVRAS

!
?

de Aprendizagem.

A imagem e o texto

Discussão oral 
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Leitura e análise de texto

História de passarinho.

1.  Antes disso, participe da discussão oral proposta pelo professor:

História de passarinho

Ao examinar essa reprodução, responda às questões a seguir:

e) Em sua opinião, por que o quadro se intitula O terapeuta
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2.  No conto a seguir, algumas palavras foram suprimidas. Para cada supressão indicada por 
número há, nas páginas 21 e 22, três possibilidades, e cabe a você escolher a mais adequada.

História de passarinho

Um ano depois os moradores do bairro ainda se lembravam do homem de cabelo ruivo 
que (1) e sumiu de casa.

Ele era um santo, disse a mulher (2) os braços. E as pessoas em redor não (3) nada e 
nem era preciso perguntar o que se todos já sabiam que era um bom homem que de repente 
abandonou casa, emprego no cartório, o filho único, tudo. E se mandou Deus sabe para 
onde.

 Só pode ter enlouquecido, sussurrou a mulher, e as pessoas tinham que se aproximar in-
clinando a cabeça para ouvir melhor. Mas de uma coisa estou certa, tudo começou com aquele 
passarinho, começou com o passarinho. Que o homem ruivo não sabia se era um canário ou 
um pintassilgo, Ô! Pai, (4)

O homem ruivo (5) o dedo entre as grades da gaiola e ficava acariciando a cabeça do 
passarinho que por essa época era um filhote todo arrepiado, escassa a plumagem amarelo-
-pálido com algumas peninhas de um cinza-claro.

Não sei, filho, deve ter caído de algum ninho, (6) ele na rua, não sei que passarinho 
é esse.

O menino (7) chicle. Você não sabe nada mesmo, Pai, nem marca de carro, nem marca 
de cigarro, nem marca de passarinho, você não sabe nada.

 Em verdade, o homem ruivo sabia bem poucas coisas. Mas de uma coisa ele (8) certo, 
é que naquele instante gostaria de estar em qualquer parte do mundo, mas em qualquer 
parte mesmo, menos ali. Mais tarde, quando o passarinho (9), o homem ruivo ficou saben-
do também o quanto ambos se pareciam, o passarinho e ele.

Ai! o canto desse passarinho, (10) a mulher. Você quer mesmo me atormentar, Velho. 
O menino esticava os beiços, tentando fazer rodinhas com a fumaça do cigarro que subia 
para o teto: Bicho mais chato, Pai. Solta ele.

Antes de sair para o trabalho, o homem ruivo (11) ficar algum tempo olhando o passa-
rinho que desatava a cantar, as asas trêmulas ligeiramente abertas, ora pousando num pé, ora 
noutro e cantando como se não (12) parar nunca mais. O homem então enfiava a ponta do 
dedo entre as grades, era a despedida e o passarinho, emudecido, vinha meio encolhido ofe-
recer-lhe a cabeça para a carícia. Enquanto o homem se afastava, o passarinho se atirava meio 
às cegas contra as grades, fugir, fugir! Algumas vezes, o homem assistiu a essas tentativas que 
(13) o passarinho tão cansado, o peito palpitante, o bico ferido. Eu sei, você quer ir embora, 
você quer ir embora mas não pode ir, lá fora é diferente e agora é tarde demais.

A mulher (14) então a falar e falava uns cinquenta minutos sobre as coisas todas que (15) ter 
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e que o homem ruivo não lhe dera, não esquecer aquela viagem para Pocinhos do Rio Verde e o 
Trem Prateado descendo pela noite até o mar. Esse mar que se não (16) o Pai (que Deus o tenha!) 
ela jamais teria conhecido porque em negra hora se casara com um homem que não prestava para 
nada, Não sei mesmo onde estava com a cabeça quando me casei com você, Velho. 

Ele continuava com o livro aberto no peito, (17) muito de ler. Quando a mulher baixava o 
tom de voz, ainda furiosa (mas sem saber mais a razão de tanta fúria), o homem ruivo fechava o 
livro e ia conversar com o passarinho que se punha tão manso que se abrisse a portinhola poderia 
colhê-lo na palma da mão. Decorridos os cinquenta minutos das queixas, e como ele não respon-
dia mesmo, ela se calava exausta. Puxava-o pela manga, afetuosa: Vai, Velho, o café está esfriando, 
nunca pensei que nesta idade eu fosse trabalhar tanto assim. O homem ia tomar o café. Numa 
dessas vezes, (18) de fechar a portinhola e quando voltou com o pano preto para cobrir a gaiola 
(era noite) a gaiola estava vazia. Ele então (19) no degrau de pedra da escada e ali ficou pela ma-
drugada, fixo na escuridão. Quando amanheceu, o gato da vizinha desceu o muro, aproximou-se 
da escada onde estava o homem ruivo e ficou ali estirado, a se espreguiçar sonolento de tão feliz. 
Por entre o pelo negro do gato desprendeu-se uma pequenina pena amarelo-acinzentada que o 
vento delicadamente fez voar. O homem inclinou-se para colher a pena entre o polegar e o indi-
cador. Mas não disse nada, nem mesmo quando o menino que presenciara a cena desatou a rir, 
Passarinho mais besta! Fugiu e acabou aí, na boca do gato.

Calmamente, sem a menor pressa o homem ruivo guardou a pena no bolso do casaco 
e levantou-se com uma expressão tão estranha que o menino parou de rir para ficar olhan-
do. Repetiria depois à Mãe, Mas ele até que parecia contente, Mãe, juro que o Pai parecia 
contente, juro!  A mulher então interrompeu o filho num sussurro, Ele ficou louco.

Quando formou-se a roda de vizinhos, o menino voltou a contar isso tudo mas não 
achou importante contar aquela coisa que descobriu de repente: o Pai era um homem alto, 
nunca (20) reparado antes como ele era alto. Não contou também que estranhou o andar 

sabiam, que quando o Pai saiu, deixou o portão aberto e não olhou para trás.

Invenção e memória

(1)  enlouquecera enlouqueceu      enlouquecia

(2)  levantando levantou      levantara

(3)  perguntou  perguntava      perguntaram

(5)  introduzia  introduzira      introduz 

(6)  pegava  peguei       pegarei

(7)  mascava  mascaria      mascando

(8)  estive  esteve       estava
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(9)   crescia  cresceu       esteve crescido

(10)  queixara-se queixava-se      queixavasse

(11) costumou  costumava      costumara 

(12) pode-se  pudesse       pude-se

(13) deixava   deixa       deixavam

(15) quis   quiz       quer

(16) fo-se   foce       fosse

(17) gostou  gostávamos      gostava

(18) esqueceu  esquecia      esquece

(19) sentousse  sentosse      sentou-se

(20) teve  tinha       tenha

LIÇÃO DE CASA

Leia as seguintes frases para responder às perguntas que se seguem.

1.  A criança chegou da escola, faminta e cansada de tanto estudar.

  Com relação ao verbo, assinale a alternativa correta:

a) O Pretérito Perfeito do verbo chegar mostra que o fato já ocorreu e é apresentado ao leitor 
a certa distância.

b) O Pretérito Perfeito do verbo chegar demonstra que o fato já ocorreu, mas ainda está muito 
próximo do leitor.

c) Dois fatos ocorreram e estão expressos tanto no Pretérito Perfeito quanto no Presente do 
Indicativo.

d) Três fatos ocorreram e estão expressos nos tempos Passado e no Presente do Indicativo.

2.  A criança chega da escola, faminta e cansada de tanto estudar.

  Com relação ao efeito de sentido do verbo destacado, assinale a alternativa correta:

a) O Presente do Indicativo demonstra que o sujeito do verbo chegar não pratica a ação.

b) O uso do Presente do Indicativo confere ao fato maior objetividade, não envolvendo o 
leitor com o fato narrado.
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c) O uso do Presente do Indicativo mantém o leitor mais próximo da ação, envolvendo-o 
com o fato narrado.

d) O verbo está no Presente do Indicativo, expressando um fato que não se realiza no momen-
to da fala e, por isso, não é importante.

A história, o passarinho e o teatro

No caderno, faça um resumo do conto História de passarinho e depois responda às seguintes 
questões: 

3.  Transcreva um trecho do texto que prove que o homem ruivo era considerado inútil pelo 
filho. 

6.  De acordo com a orientação do professor, em grupos, vocês vão imaginar o que aconteceu com 
o homem depois que ele partiu. 

 
Fagundes Telles. No texto dramático devem aparecer o texto primário e o secundário, como já 
estudamos no volume 1. Os grupos deverão escolher o seu texto entre tragédia ou comédia, 
com base nos seguintes critérios:
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LIÇÃO DE CASA

Pesquise, na sala de leitura de sua escola ou na internet, a vida, o estilo e a importância literária 
do poeta Olavo Bilac. Faça no caderno uma síntese de sua pesquisa.

Leitura e análise de texto

Textos diferentes com o mesmo tema

Os mesmos grupos que realizaram o Exercício 6 da seção “A história, o passarinho e 
o teatro” devem ler o poema a seguir e explicar as relações de semelhança e de diferença 
encontradas entre este poema e o conto História de passarinho. 

O pássaro cativo

Armas, num galho de árvore, o alçapão
E, em breve, uma avezinha descuidada,
Batendo as asas cai na escravidão.

Dás-lhe então, por esplêndida morada,
A gaiola dourada;
Dás-lhe alpiste, e água fresca, e ovos e tudo. 
Por que é que, tendo tudo, há de ficar 
O passarinho mudo,

É que, criança, os pássaros não falam.
Só gorjeando a sua dor exalam,
Sem que os homens os possam entender;
Se os pássaros falassem, 
Talvez os teus ouvidos escutassem 
Este cativo pássaro dizer:

Tragédia

Peça de teatro que representa uma ação dolorosa cujo término conduz a uma situação 
de desgraça, desventura e até morte. Procura-se imitar o sofrimento ou a piedade hu-
manos até o momento do clímax.

Comédia

Esse gênero ocupa-se do cotidiano de pessoas comuns. Sua principal característica, contu-
do, é a presença de um final feliz. O objetivo do texto cômico é provocar o riso do público.
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LIÇÃO DE CASA

“Não quero o teu alpiste!
Gosto mais do alimento que procuro
Na mata livre em que voar me viste;
Tenho água fresca num recanto escuro
Da selva em que nasci;
Da mata entre os verdores,
Tenho frutos e flores
Sem precisar de ti!
Não quero a tua esplêndida gaiola!
Pois nenhuma riqueza me consola,
De haver perdido aquilo que perdi...
Prefiro o ninho humilde construído
De folhas secas, plácido, escondido.
Solta-me ao vento e ao sol!

Quero saudar as pombas do arrebol!
Quero, ao cair da tarde,
Entoar minhas tristíssimas cantigas!

Deus me deu por gaiola a imensidade!
Não me roubes a minha liberdade...
Quero voar! Voar!”

Estas cousas o pássaro diria,
Se pudesse falar,
E a tua alma, criança, tremeria,
Vendo tanta aflição,
E a tua mão tremendo lhe abriria
A porta da prisão...

BILAC, Olavo. O pássaro cativo. In: Obra reunida de Olavo Bilac. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996.

Faça uma entrevista em casa com os seus pais, irmãos ou com algum vizinho. Nela, procure 
identificar o que eles pensam sobre a importância da literatura. Você pode, por exemplo, usar algu-
mas das seguintes perguntas:
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 Leia o livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach (EUA, 1970). A história trata do 
fascínio de Fernão pelas acrobacias que modificam e transtornam o grupo de gaivotas do 
seu clã. É uma linda história sobre liberdade, aprendizagem e amor. Há também o filme, 
de 1973, com direção de Hall Bartlett, classificação livre e com 99 min. de duração. Tanto 
o livro quanto o filme fazem uma analogia entre o homem e a gaivota, mostrando as difi-
culdades para superar os limites.

PARA SABER MAIS

Considere tudo o que você estudou nesta disciplina até o momento, reflita sobre os conteúdos 
desenvolvidos nesta Situação de Aprendizagem e responda:

Com base nas respostas, escreva um pequeno texto sobre a influência da literatura na vida das 
pessoas.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

INSTALAÇÃO POÉTICA

!
?

Leitura e análise de texto

1.  Discuta oralmente sob a orientação do professor:

2.  Acompanhe atentamente a letra da música “Morena de Angola”, que o professor apre-
sentará. Agora vocês devem, de acordo com a orientação do professor, anotá-la no 
caderno.

3.  Discuta oralmente o sentido da letra da música. 

-
cido. Pesquise o sentido do termo no contexto e no dicionário. Em seguida reescreva 
o verso, substituindo o termo por um sinônimo. 

5.  Pelo sentido da letra da música, podemos afirmar que Catumbela é:

a) uma doença.

b) um lugar.

c) uma parte do corpo.

d) um momento do dia.

e) um medo.
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6.  Escolha um verso da letra da música que pareça bastante interessante do ponto de vista 
sonoro.

b) Transcreva outro verso que tenha a mesma sonoridade do verso anterior.

APRENDENDO A APRENDER

A língua portuguesa tem seis sons oclusivos ou explosivos não nasais: B/P; D/T; G; K. 
São chamados explosivos porque sugerem uma pequena explosão quando são pronunciados. 
Também são chamados não nasais porque você não solta ar pelo nariz para pronunciá-los. 

Os sons nasais da língua portuguesa, geralmente representados na escrita pelos grafe-
mas M, N ou NH, muitas vezes sugerem doçura ou carinho, podendo também ser usados 
para prolongar uma sensação, como quando lemos “Mmmmmm” em uma história em 
quadrinhos, por exemplo. 

Outros sons que sugerem continuação de algo são os normalmente representados por S e R. 
O som do S é um som sibilante, como o produzido por uma cobra, e o R é chamado de vibrante.

Sons e sentidos poéticos

1.  Leia atentamente a seção anterior, “Aprendendo a aprender”, e responda: Que ideias as conso-
antes reforçam na palavra pingue-pongue

Continue explorando as sugestões sonoras encontradas em algumas palavras, como as que se-
guem:

  ninar
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[...] 

Vozes veladas, veludosas vozes,

volúpias dos violões, vozes veladas,

vagam nos velhos vórtices velozes

dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 

[...]

CRUZ e SOUSA, João da. Violões que choram. In: Faróis.  Disponível em:

 

Acesso em: 3 dez. 2013.

2.  Observe como o som do “r” reforça o sentido deste famoso trava-língua:

O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha raivosa rasgou o resto.

O nível fonético do poema

Leia com atenção a estrofe a seguir:

A repetição da constritiva labiodental sonora [v] e das constritivas alveolares [s] e [z] sugere:

a) o vento, levando consigo sons, músicas e vozes. 

b) o desejo de fuga da realidade sentido pelo eu lírico.

c) que o poeta não consegue fazer um bom uso da língua portuguesa, revelando falta de criatividade.

d) que o leitor vai se cansar rapidamente ao ler um poema que repete tanto os mesmos sons.

e) a angústia de todos os que vão ler o poema.
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LIÇÃO DE CASA

Responda às questões no caderno.

1.  Em um poema:

exemplo de aliteração.

exemplo de assonância.

de rima.

2.  Desperte o poeta dentro de você e escreva um poema em que apareçam exemplos de aliteração, 
assonância e rima.

O nível morfossintático do poema

1.  Observe:

I. Os campos ficaram verdes.

II. Os campos verdejaram.

I. O menino melancólico me emocionou.

II. A melancolia do menino me emocionou.

O nível semântico-figurativo do poema

1.  Relacione adequadamente os três grupos: figura – definição – exemplo.

FIGURA:

( A ) Antítese 

( B ) Metáfora

( C ) Metonímia

(D) Sinestesia
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DEFINIÇÃO:

(  ) Relação de planos sensoriais diferentes, tais como olfato com paladar ou olfato com audição.

(  ) Aproximação de palavras em que um termo substitui outro em vista de uma relação de 
semelhança entre os elementos designados por esses termos.

(  ) Aproximação de palavras ou ideias com significados opostos. 

(  ) Emprego de um termo por outro, uma vez que se verifica a possibilidade de associação 
entre eles.

EXEMPLO:

(  ) Ela tem o mais lindo sorriso de luz que eu já vi.

(  ) Ouvi Jota Quest enquanto vinha para a escola.

(  ) Nos seus cabelos negros eu respiro o odor suave da escuridão.

(  ) “Quem tudo quer, nada tem” (provérbio popular).

2.  Leia com atenção este conhecido verso do poeta português Luís Vaz de Camões: 

  “Amor é fogo que arde sem se ver”.

Após a discussão em sala de aula, complete a análise desse verso com as palavras do quadro a 
seguir. Observe que uma das palavras do quadro vai sobrar:

opostos – arde – fogo – antítese – aquece – visível – oximoro – olhar

LIÇÃO DE CASA

1.  No caderno, escreva uma frase em que se note a mesma figura de linguagem presente no verso 
de Luís Vaz de Camões: “O mundo todo abarco e nada aperto”.
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2.  No caderno, escreva uma frase em que se note a mesma figura de linguagem presente na frase 
do escritor brasileiro Alphonsus de Guimaraens: “Nasce a manhã, a luz tem cheiro...” .

Fazendo arte: do poema à instalação

1.  Sob a orientação do professor, a classe será dividida em nove grupos. Cada grupo trabalhará 
como se fosse uma agência de produção e direção de arte e deverá escolher um nome que reflita 
o conceito da equipe sobre o que é arte. 

APRENDENDO A APRENDER

Produção de arte é a atividade de elaborar e executar projetos ligados à arte e à cultu-
ra. Direção de arte é a atividade de usar todo o conhecimento disponível para tornar algo 
visualmente agradável e artístico aos olhos dos outros.  

2.  A agência de produção e direção de arte recebeu um importante trabalho: vai participar de 
uma mostra cultural da comunidade local. Para isso, produzirá uma instalação que traduza 
um determinado nível de significação da linguagem poética em um poema. Nesta Situação de 
Aprendizagem, concentramo-nos em três níveis específicos de significação do poema: fonético, 
morfossintático e semântico-figurativo. Recapitulem esses conteúdos já estudados.

3.  Observe a reprodução fotográfica da instalação do artista brasileiro Luiz Flávio.

Luiz Flávio, Paisagens portáteis, 2006. Miniatura do Château de Chenonceau, 10 quadros de mercado e espelho negro. 30 � 160 � 80 cm.

©
 L

u
iz

 F
lá

vi
o



Língua Portuguesa e Literatura – 1a série – Volume 2

33

Um espelho negro, uma maquete de um castelo francês e dez quadros obtidos no mercado 
criam a ilusão de mundo imaginário, mágico e controlado pelo público, que pode, até mes-
mo, alterar a paisagem circundante. Sobre a instalação de Luiz Flávio podemos afirmar que 
se trata de:

I. um jogo de ilusões em que podemos nos sentir capazes de mudar tudo ao nosso redor.

II. uma tradução do egoísmo que priva os seres humanos do direito de terem uma vida perdu-
lária de luxo e satisfação individualista.

Estão corretas:

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) I e II.
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Luiz Flávio, Paisagens portáteis, 2006. Detalhe.

Dez quadros de paisagens adquiridos em lojas populares são posicionados lado a lado, de forma 
a criar um cenário de fundo para a maquete de papel. Um espelho negro serve de base e reflete a 
cena.
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APRENDENDO A APRENDER

Chamamos de instalação a obra de arte que procura instalar-se em um espaço produzindo 
efeitos sensoriais no público. Ela valoriza tanto a obra como o espaço onde é exposta, transforman-
do-o em obra de arte. As instalações podem ser visuais, mas também sonoras, olfativas etc. O im-
portante é que elas sejam um momento de encontro do público com a arte instalada em um espaço.

LIÇÃO DE CASA

Lena não compreendeu bem as explicações sobre o que é uma instalação. Observe o que ela 
conversa com Cadu, pela internet, e complete adequadamente as falas de Cadu:

Lena diz:

Cadu diz:

Ah, Lena, nem eh taum complicado assim... 
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Luiz Flávio, Paisagens portáteis, 2006. Detalhe.
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Mas isso é arte? Do poema à instalação

1.  Seguindo as orientações do professor, cada agência de produção e direção de arte vai criar uma 
instalação artística que traduza de modo original e inventivo a interpretação que vocês fizerem 
de um poema. Observe que mais importantes do que as explicações do livro didático são as 
conclusões a que vocês chegarão com base nos diferentes níveis de significação do poema, tais 
como o fonético, o morfossintático e o semântico-figurativo.

Há, portanto, três movimentos importantes:

I. compreender bem a teoria do nível de significação estudado;

II. aplicá-lo no processo de interpretação de um poema;

III. transformar essa interpretação em uma instalação.

Recapitulando: são nove grupos, cada um ficará responsável por explorar um nível semiótico 
do texto poético, como segue:

Lena diz:

Cadu diz:

Lena diz:

Cadu diz:

Claro. 
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1. Nível fonético 

a) aliterações e assonâncias 

b) rimas

2. Nível morfossintático

a) verbos

b) substantivos

c) adjetivos

3. Nível semântico-figurativo

a) antíteses

b) metáforas

c) metonímias

d) sinestesias

É importante também fazer a escolha dos poemas. Siga as orientações do professor. Alguns 
poetas que poderão servir de base para a produção da instalação:
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Lembre-se! 

Os artistas geralmente têm uma proposta para a sua obra de arte. Ou seja, embora os 
trabalhos possam, em um primeiro momento, parecer estranhos, levando-nos até a pensar 

coloca alguns limites na interpretação que delas podemos fazer. 

Assim, antes de tudo, ao fazermos a nossa obra de arte, é importante perguntarmo-nos: 

APRENDENDO A APRENDER

É sempre bom lembrar que nem todo texto que está na internet aparece com a devida 
autoria. É comum haver mentiras e fraudes, o que nos obriga a ficar alertas sobre quais são 
os sites apropriados a consultar. Ao final desta Situação de Aprendizagem, você encontrará 
diversos endereços eletrônicos nos quais poderá realizar a pesquisa.

2.  Ao examinar atentamente a foto da instalação da artista brasileira Sara Ramo, observe como o 
material se transforma ao ser instalado em um espaço. Leia atentamente as especificações sobre 
a obra, colocadas após a foto.
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O jardim das coisas do sótão 2.

O jardim das coisas do sótão 2.
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Sobre a instalação de Sara Ramo, podemos afirmar:

I. A instalação permite-nos pensar na transformação social, cultural e individual do ser 
humano: o abandonado torna-se novidade, surpreendendo a nossa atenção.

II. O encontro entre a memória e a criatividade altera os valores dos objetos. Aquilo que apa-
rentemente não tem mais utilidade é “reinventado”, transformado em jardim. 

III. Ao olharmos a nova utilidade para aquilo que antes não tinha mais serventia, podemos 
repensar a nossa relação com o mundo.

Estão corretas:

a) Apenas I e II.

b) Apenas I e III.

c) Apenas II e III.

d) Todas.

e) Nenhuma.

O jardim das coisas do sótão 2.
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3.  Cada trabalho de instalação deverá ser acompanhado de uma ficha na qual o grupo explica as 
suas ideias e o poema que deu origem à obra de arte. O projeto, com todas as alterações da ficha 
que acompanhará o trabalho, poderá ter a seguinte estrutura:

1.  Título da obra:

2.  Nome dos participantes-autores:

3.  Poema analisado:

5.  Informações sobre o autor:

6.  Nível semiótico (linguagem verbal + linguagem não verbal) privilegiado:

7.  Proposta da obra:

8.  Esboço da obra (entregar anexo): 

9.  Observações importantes (se necessário): 

Com as anotações que vocês produziram durante as aulas, será fácil preencher essa ficha!

-
nal do evento. O fôlder é um impresso publicitário com dobras que transmite grande quantidade 
de informações. Usualmente, a folha do fôlder é dobrada em duas ou três partes.

Cada grupo terá de produzir um fôlder, apresentando ao público a proposta da sua instalação. 

APRENDENDO A APRENDER

Material de papelaria, material reciclável, objetos do cotidiano, tudo pode “virar” 
obra de arte.

1. Proposta do grupo.

2. Poema escolhido.

3. Nível semiótico trabalhado.

4.  Ocorrências importantes desse  
nível no poema.

5. Explicações e interpretações.
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5.  Em grupo, sob a orientação do professor, a turma discutirá o nome da exposição dos trabalhos 
e se haverá uso ou não de algum logotipo especial.

Título da exposição: Nove instalações produzidas pela 1a série do Ensino Médio. 

Curadoria: Nome do professor. 

Onde: Nome da escola, espaço usado e endereço. 

Quando: Data (dias da semana e horário) da exposição.

LIÇÃO DE CASA

Utilizando sua experiência com o texto literário nesta Situação de Aprendizagem, explique no 
caderno o sentido do seguinte texto:

Muitos textos literários “pedem” ao leitor alguma paciência e a virtude da esperança. 
Neles, as palavras desafiam a primeira leitura e convidam-nos a um segundo olhar, para que 
procuremos nelas a construção artística.

Seguindo as orientações do professor, durante a exposição você fará um resumo detalhado que 
será usado na próxima Situação de Aprendizagem.

Os sites a seguir poderão ajudar você a encontrar poemas e outros textos literários:

PARA SABER MAIS

O fôlder deve terminar com as seguintes informações, como no exemplo:
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AS VOZES DO OUTRO E A NOSSA NA RESENHA

!
?

Após trabalhar com uma instalação, nesta Situação de Aprendizagem você participará do pro-
cesso de construção de uma resenha, texto que apresenta um olhar específico dentro de uma deter-
minada situação.

  Discutam, em classe e sob a orientação do professor, as impressões de todos sobre a exposição.

Leitura e análise de texto

1.  Você vai ler um texto do crítico Lauro Lisboa Garcia sobre a apresentação da cantora 
Marcia Castro. Ao terminar de ler a resenha, você será capaz de responder à questão:

show

Marcia Castro combina arte e boa diversão 

Cantora ganha a plateia pela inteligência mesmo com repertório pouco conhecido 

Crítica: Lauro Lisboa Garcia 

Marcia Castro já deixou claro no álbum de estreia, Pecadinho, que se faz de porta-voz da 
irreverência. Não é à toa que sintoniza com as estripulias sonoras do outsider Tom Zé, um 
de seus ídolos e coautor, com Tuzé de Abreu, do Frevo (Pecadinho), que abre o CD e encerra 
o show em cartaz no Teatro Crowne Plaza. No palco, ela aplica seu aprendizado em teatro 
musical, como se atuasse em esquetes cômicos de cabaré. Tem algo da ironia de Cida Moreira 

de Almeida, Maria Alcina e Cássia Eller, com estágio em Angela Ro Ro, mas sem rancor.

No show de estreia, entre goles de água e de outra bebida que o copo de plástico branco 
ocultava, a cantora baiana foi subindo a temperatura a cada música, até que quando chegou 
na hilária Vergonha (Luciano Salvador Bahia), não se sabia se ela estava fazendo tipo, com 
a voz empastada, por causa do personagem bebum da canção, ou se realmente estava “em 
águas”, como se diz na Bahia. De qualquer maneira, esse combustível contribuiu para a  
performance.

As canções, mesmo as mais sérias como Medo (J. Velloso), Em Nome de Deus (Sérgio  
Sampaio) e Coração Selvagem (Belchior), não escapam da flecha do ceticismo. Quando es-
cancara no humor, como em Futebol para Principiantes (Kleber Albuquerque), Barraqueira 
(Manuela Rodrigues) e Você Gosta (Tom Zé), é pândega. Como Tom Zé, ela compensa 
certas insufi ciências vocais buscando soluções no canto falado, na interpretação vigorosa. 
O efeito de seus “pecadinhos” é imediato: mesmo com repertório praticamente desconhe-
cido, ganha a plateia em cada canção, bulindo com a inteligência e a sexualidade, eviden-
ciando cada letra esperta.
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Os músicos que a acompanham no palco – guitarra, teclado, bateria, trompete e 
baixo – não são os mesmos do CD, mas afinam com as características do projeto. Tanto são 
aptos a romper em experimentalismo, provocando estranhamento logo de início, como caem 
no samba de Roque Ferreira (Barulho Jorge Maravilha), com 
desenvoltura. É uma prazerosa combinação de diversão, arte e ousadia, que anda fazendo falta 
por aí.

Serviço

Marcia Castro. Teatro Crowne Plaza (153 lugs.). Rua Frei Caneca, 1.360. 3a, 21 horas. 
R$ 20. Até 25/3.

GARCIA, Lauro Lisboa. Marcia Castro combina arte e boa diversão. O Estado de S. Paulo. Fonte:  

<http://www.estado.com.br/editorias/2008/03/10/cad-1.93.2.20080310.13.1.xml>.  

Acesso em: 18 jun. 2009.

2.  Identifiquem, no caderno, os elementos a seguir:

a) O nome do artista.

b) O local, a hora e o dia da apresentação.

c) O ponto de vista do enunciador do texto sobre o show.

d) Um trecho do texto em que o enunciador apresenta um pequeno resumo do show.

e) Outro trecho do texto em que se apresente uma opinião do enunciador (Lauro 
Lisboa Garcia).

f ) A finalidade do texto no cotidiano da sociedade.

3.  Em certo momento do texto, o enunciador afirma: “De qualquer maneira, esse com-
bustível contribuiu para a performance”.

Os mesmos grupos do exercício anterior deverão se reunir para discutir se o texto in-
centiva o alcoolismo ou não. As opiniões deverão ser defendidas usando argumentos 
claros e inteligíveis, e não apenas opiniões pessoais.

performance pode ser adequadamente substituído por:

a) desempenho.

b) perfeição.

c) competição.

d) final.

e) permanência.
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O que é uma resenha?

1. Trata-se de uma síntese que expressa a opinião do resenhista sobre um fato cultural: um 
livro, um filme, um jogo de futebol, uma peça de teatro, uma exposição, uma novela, um 
show, um conto etc. O objetivo da resenha é orientar o leitor em relação à enorme quanti-
dade de produção cultural que a cada dia aumenta e, por vezes, confunde. A opinião apre-
sentada, devidamente argumentada, pode ser favorável ou não ao fato cultural analisado.

2. Embora possa conter um resumo, a resenha deve ir diretamente a seu objetivo, con-
centrando-se em provar, dentro do texto resenhado, a opinião do resenhista. Isso resulta 
em uma mistura, no corpo do texto, de alguns momentos de pura descrição com outros 
em que se faz uma crítica fundamentada. Não podemos esquecer que a resenha é um 
texto argumentativo, ou seja, deve conter um ponto de vista. O objetivo é equilibrar 
resumo e opinião pessoal sem que o texto perca sua qualidade.

3. Durante a escrita de uma resenha – ou de qualquer texto cujo objetivo seja convencer 
o outro – devem-se evitar expressões tais como “eu acho”, “não gostei”, bem como gírias. 
Além disso, em uma resenha, devem aparecer o título, a referência da obra resenhada e 
o resumo ou a síntese do conteúdo contemplado pela avaliação crítica.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 

Projeto de resenha crítica

Orientada pelo professor, a classe se organizará para elaborar um projeto de resenha crítica a res-
peito da exposição das instalações que realizaram na Situação de Aprendizagem anterior e entregá-lo 
ao professor. Considerem que vocês serão avaliados com base em quatro critérios:

LIÇÃO DE CASA

No texto a seguir, destaque as ideias que respondem às perguntas:

Parágrafo 1: 

Parágrafo 3: 
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LIÇÃO DE CASA

Uma vez pronto, usem o projeto para escrever a resenha da exposição das instalações que reali-
zaram na Situação de Aprendizagem anterior.

Considerem os critérios de correção a seguir. Completem a parte de vocês somente depois de 
produzido o texto.

Critérios

Minha opinião Opinião do professor

Está o.k.
Precisa  

melhorar
Está o.k.

Precisa  
melhorar

Presença dos elemen-
tos que compõem o gê-
nero “resenha crítica”

Ortografia e uso da 
norma-padrão (aten-
ção especial ao verbo)

Veracidade das infor-
mações e respeito aos 
direitos humanos

Pertinência das opi-
niões apresentadas

Depois que o professor corrigir a resenha crítica, ela será devolvida. Compare o ponto de 
vista do professor com o seu. Discuta em classe aspectos da escrita que todos os alunos podem 
aprimorar. Reescreva o texto seguindo as orientações dadas e devolva-o para correção final, com 
a primeira versão.
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Os sites a seguir poderão ajudá-los em suas pesquisas sobre resenhas:

 
3 dez. 2013.

PARA SABER MAIS
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

O ESTILO NOSSO DE CADA ÉPOCA

!
?

Venha ver o pôr-do-sol

1.  Leia atentamente a conversa que Priscilla e Kalu estão tendo pela internet. Complete as falas 
que faltam com o que você imagina que poderia ser a resposta de cada um dos colegas.

Pri diz:

Entaum, rolou isso mesmo. 

Kalu diz:

Pri diz:

Kalu diz:

Venha ver o pôr-do-sol.

Pri diz:

E o q vc pode esperar de um conto chamado Venha ver o pôr-do-sol

Kalu diz:
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Pri diz:

Legal, Kalu...

2.   Agora vamos ler o mesmo conto que Pri e Kalu leram, Venha ver o pôr-do-sol. 

Leitura e análise de texto

Venha ver o pôr-do-sol

Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, 
modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem 
calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. 
A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde.

Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão 
azul-marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante.

– Minha querida Raquel.

Ela encarou-o, séria. E olhou para os próprios sapatos.

– Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, 
Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima.

Ele riu entre malicioso e ingênuo.

– Ah, Raquel... – e ele tomou-a pelo braço. – Você está uma coisa de linda. E fuma 
agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez 

Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, 
carcomido pela ferrugem.
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– Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fan-
tasmas sobraram, olha aí como as criancinhas brincam sem medo – acrescentou, apontan-
do as crianças rodando na sua ciranda.

Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro.

Brandamente ele a tomou pela cintura.

– Conheço bem tudo isso, minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e 
te mostrarei o pôr-do-sol mais lindo do mundo. 

Ela encarou-o um instante. E vergou a cabeça para trás numa risada.

-
contro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma 

Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhando em falta.

– Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar 
ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora 
numa pensão horrenda, a dona é uma Medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura.

– Não se zangue, sei que não iria, você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudés-
semos conversar um pouco numa rua afastada... – disse ele, aproximando-se mais. Acari-
ciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas 
foram-se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se 
aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. 
Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente 
o ar inexperiente e meio desatento. – Você fez bem em vir.

Venha ver o pôr-do-sol e outros contos

3.  Responda no caderno:

LIÇÃO DE CASA

1.  Elabore, no caderno, uma síntese do conto Venha ver o pôr-do-sol, com no máximo 60 
palavras.
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2.   Procure, no livro didático e em outros materiais de pesquisa, como livros na biblioteca e sala de 

Estilo e imagem de autor

APRENDENDO A APRENDER

Consideramos estilo o conjunto de procedimentos linguísticos selecionados por quem 
escreve o texto. Essa seleção cria uma imagem de autor que produz no leitor o efeito de 
individualidade – singular ou coletiva.  

  Na leitura a seguir, pense em que imagem de autor o texto produz em nós, leitores.

um diabo, que lhe trouxera oitenta contos de réis, mas incalculáveis milhões de desgos-
tos e vergonhas! Arranjara a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que 

-

havia dúvida!

[...]

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

  Responda no caderno.

b)  Qual é a imagem de autor que o trecho de O cortiço -

LIÇÃO DE CASA
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estilo – individual – leitores – mundo – escritores – diálogo – história – coletiva – época

Estilo de época da literatura em língua portuguesa

1.   Leia, com muita atenção, o seguinte esquema.

O     é resultado de uma visão de     e do diálogo com 
outros estilos e pontos de vista. O estilo define o               que um enuncia-
dor mantém com os seus leitores e projeta a imagem que esses     
farão do autor do texto. No correr da                 da humanidade, 
definiram-se diferentes estilos de    , de acordo com o momento histó-
rico em que viveram os    . 

Período
Estilo de Época

Portugal Brasil África lusófona

Medieval
(do final do século XII 
ao final do século XV)

Trovadorismo – –

Humanismo – –

Clássico
(do século XVI ao 

XVIII)

Renascimento Quinhentismo –

Barroco –

Arcadismo ou Neoclassicismo –

Moderno
(a partir do final do 

século XVIII)

Romantismo
Formação da 
Literatura: 
tendência 
romântica

Realismo-Naturalismo

– Parnasianismo

Simbolismo

Modernismo
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2.  A seguir, relacionamos textos curtos que apresentam as principais características das escolas lite-
rárias. Reúnam-se em duplas e, utilizando o livro didático de que dispõem ou outros materiais 
de apoio, identifiquem a que estilo de época cada texto se refere.  

(  )  Movimento próprio do século XX que se estende até os dias atuais e no qual domina a 
pluralidade de estilos.

(  )  Define-se a partir do domínio do capitalismo e da presença de um novo público leitor: a 
burguesia. Literatura que valoriza, entre outras coisas, a idealização, as emoções pessoais, o 
exotismo, a religião, a pátria, o exagero e o amor romântico.

(  )  Período de transição entre o pensamento medieval teocêntrico e as ideias antropocêntricas 
do Renascimento. Corresponde à época em que Portugal inicia sua expansão marítima.

(  )  Procura o renascer dos ideais antropocêntricos da civilização greco-latina: o ser humano é 
a principal preocupação de quem escreve. É importante cultivar o equilíbrio, a sobriedade, 
a perfeição e o gosto pela eternidade.

(  )  Nomeia os momentos de formação da literatura brasileira, que engloba a literatura jesuítica 
de catequese, com mentalidade antropocêntrica, e os registros de viagens de exploração 
realizadas no Brasil. Seu nome faz referência ao século XVI, época em que os textos são 
produzidos.

(  )  Reage aos exageros do Barroco, buscando reinstaurar a visão de equilíbrio do Renascimen-
to, mas já atendendo a certos desejos do capitalismo nascente. É predominante a visão de 
vida simples e natural exemplificada na figura do pastor.

(  )  Reage ao exagero do Romantismo, desejando apresentar a realidade com mais objetividade. 
Defende e questiona, por meio dos textos, os principais conhecimentos científicos da época.

(  )  Reage ao excesso da suposta objetividade do Realismo. Valoriza a intuição do poeta, a so-
noridade, as sugestões e os símbolos.

(  )  Reúne principalmente poemas feitos por trovadores (cantigas feitas para as festas da Idade 
Média) e narrativas de cavalaria. Predomina o pensamento teocêntrico: Deus é o centro de 
tudo o que acontece na vida do ser humano.

(  )  Movimento poético que se caracteriza pelo culto da forma, teoricamente desprezando o 
conteúdo do poema. 

(   )  Representa o momento de crise do antropocentrismo, em que os valores religiosos masca-
ram a visão do homem sobre si. O equilíbrio apregoado pelo Renascimento é substituído 
pela expressão angustiada do ser humano, que se sente pequeno diante da realidade em que 
vive. Por isso se fala muito da brevidade de vida. O leitor é conduzido à confusão, os textos 
criam uma ideia de instabilidade. Valoriza-se o jogo de oposições e contrastes.

(A) Trovadorismo

(B) Humanismo
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(C) Renascimento

(D) Quinhentismo

(E) Barroco

(F) Arcadismo ou Neoclassicismo

(G) Romantismo

(H) Realismo-Naturalismo

(I) Parnasianismo

(J) Simbolismo

(K) Modernismo 

Consulte o livro didático ou outro material de pesquisa e encontre alguns nomes da literatura 
em língua portuguesa que exemplifiquem os estilos literários a seguir. Anote-os no caderno. 

Trovadorismo 

Humanismo 

Renascimento 

Quinhentismo 

Barroco 

Arcadismo ou Neoclassicismo 

Romantismo 

Realismo-Naturalismo 

Parnasianismo 

Simbolismo 

Modernismo 

Estilo de época

1.   Agora é o momento de entrar em contato com alguns textos literários para identificar traços do 
estilo de época. Leia este pequeno trecho – propositadamente, retiramos o nome do autor.

LIÇÃO DE CASA
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2.   Leia, com muita atenção, este novo trecho:

[...] 

É o ter entrado na existência com um coração que transborda de amor sincero e puro 
por tudo quanto o rodeia, e ajuntaram-se os homens e lançarem-lhe dentro do seu vaso de 
inocência lodo, fel e peçonha e, depois, rirem-se dele. 

É o ter dado às palavras – virtude, amor pátrio e glória – uma significação profunda 
e, depois de haver buscado por anos a realidade delas neste mundo, só encontrar aí hipo-
crisia, egoísmo e infâmia.

É o perceber à custa de amarguras que o existir é padecer, o pensar descrer, o experimen-
tar desenganar-se, e a esperança nas coisas da terra uma cruel mentira de nossos desejos, um 
fumo tênue que ondeia em horizonte aquém do qual está assentada a sepultura. 

[...]

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,

Depois da Luz se segue a noite escura,

Em tristes sombras morre a formosura,

Em contínuas tristezas a alegria.

Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza,

Na formosura não se dê constância,

E na alegria sinta-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza

A firmeza somente na inconstância.
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LIÇÃO DE CASA

Escreva, no caderno, um texto curto com dois parágrafos sobre o tema Um cão com uma lata 
amarrada no rabo.

Leitura e análise de texto

Há muitas possibilidades de construir diálogos com o passado literário. Uma delas é 
proposta pelo escritor brasileiro Machado de Assis. No conto Um cão de lata ao rabo, um 
mestre-escola da cidade de Chapéu d’Uvas resolveu fazer um torneio de composição e estilo 
com o tema Um cão de lata ao rabo. Algo parecido à lição de casa que você realizou. O conto 
apresenta as três composições que “encheram de pasmo o júri”. Em cada uma delas, Macha-
do de Assis lança seu olhar crítico e irônico sobre alguns dos estilos de época anteriores. A 
seguir, leia, com atenção, o início da primeira composição.

[...]

O cão atirou-se com ímpeto. Fisicamente, o cão tem pés, quatro; moralmente, tem 
asas, duas. Pés: ligeireza na linha reta. Asas: ligeireza na linha ascensional. Duas forças, duas 
funções. Espádua de anjo no dorso de uma locomotiva.

-

di-lo a etimologia. Rabo, rabino: duas ideias e uma só raiz.

A etimologia é a chave do passado, como a filosofia é a chave do futuro.

[...]

ASSIS, Machado de. Um cão de lata ao rabo. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

1.   Pela leitura do texto, descreva, no caderno, qual é a imagem do narrador que se formou em sua mente.

APRENDENDO A APRENDER

Machado de Assis viveu no Rio de Janeiro, no final do século XIX, em uma época 
em que circulavam estilos específicos de escrita, como o Romantismo, o Naturalismo e 

Um cão com uma lata amarrada no rabo
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2.   Após a socialização das respostas, feita em sala de aula sob orientação do professor, anote as principais 
características que surgirem desse narrador, separando-as em dois grupos. Transcreva no caderno o 
quadro a seguir e depois o complete. Não se esqueça de deixar um número suficiente de linhas.

o Parnasianismo, bem como influências de estilos do passado, como o Barroco. Além dis-
so, o próprio escritor desenvolveu um estilo próprio, que é reconhecido até os nossos dias 
como obra de arte da literatura. 

Características físicas Características psicológicas

3.   Responda no caderno: Quais das características a seguir melhor identificam o estilo imitado no 

I.   Uso de palavras consideradas difíceis.

II.   Tom intimista e familiar.

III.   Presença de pausas, interrogações e frases curtas.

IV.   Exagero (ou hipérbole).

V.   Desrespeito às normas gramaticais.

VI.   Comparações de valor emocional sem pesquisa científica.

VII.  Tom convincente.

seção “Lição de casa”, com o mesmo tema. 

LIÇÃO DE CASA

Vamos, agora, pensar no estilo contemporâneo de escrita: 

b)  Quais são as características da comunidade em que vivem que são encontradas no estilo de 
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Estilos contemporâneos de escrita

1.   Reúnam-se em duplas e leiam atentamente a seguinte descrição.

lista das características de estilo que pensa encontrar no texto de Suzana. O professor registrará 
na lousa as características levantadas.

2.   Em seguida, as mesmas duplas escreverão uma crônica ou um poema como se fossem Suzana, 
mantendo as características de estilo definidas na lousa e com base nas orientações do professor. 
Considerem os critérios de correção do quadro. Completem a parte de vocês somente depois 
de produzido o texto.

Suzana é secretária, nem bonita, nem feia, mas sempre bem arrumada. Muito bem 
vestida e maquiada, mas sem exageros. Muito pontual para o trabalho, anda, ultimamente, 
um pouco cansada e tem perdido a hora. Ela gosta muito de fazer palavras cruzadas e adora 
quando alguém lhe fala uma palavra que ela ainda não conhece. Nos finais de semana, 
gosta de passear no campo ou na praia. Ali, reserva sempre um momento para ficar sozi-
nha, para olhar as coisas procurando uma relação nova entre aquilo que vê e o que pensa 
e sonha. Em casa, ela gosta muito de ler poesia brasileira e crônicas, ouvir música no rádio 
– ela adora MPB! –, e na televisão não perde nunca um filme romântico ou uma comédia 
engraçada, mas detesta filmes violentos.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Critérios
Minha opinião Professor

Está o.k.
Precisa 

melhorar
Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Presença dos elementos que compõem o 
gênero escolhido: crônica ou poema

Ortografia e uso da norma-padrão

Características de estilo definidas como 
parte do estilo de Suzana

Criatividade e uso adequado dos 
conhecimentos aprendidos nesta Situação 
de Aprendizagem



Língua Portuguesa e Literatura – 1a série – Volume 2

58

1.  Depois que o professor corrigir os textos, eles serão devolvidos às respectivas duplas. Compare o 
ponto de vista do professor com o seu. Discuta em sala de aula aspectos da escrita que todos os 
alunos podem aprimorar. Reescreva o texto seguindo as orientações e devolva-o para correção 
final, com a primeira versão. 

2.  Reveja as anotações feitas neste Caderno, bem como no livro didático e no seu caderno. Depois, 
reflita:

No site Releituras, disponível em <http://www.releituras.com>, você encontra diver-

O conto de Machado de Assis, Um cão de lata ao rabo, é encontrado no endereço  
ele trônico: 

PARA SABER MAIS
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O velho do Restelo

Você lerá uma das principais passagens da literatura em língua portuguesa, O velho do Reste-
lo, de Os Lusíadas. Essa obra, escrita pelo português Luís Vaz de Camões, narra as aventuras do 
navegador Vasco da Gama e de sua tripulação, que, em fins do século XV, partem de Portugal em 
busca de um caminho para as Índias. É justamente quando a esquadra de Vasco da Gama está 
saindo para a viagem que o velho profere as palavras que leremos.

Leitura e análise de texto

Canto IV

[...]

Mas um velho, d’aspeito venerando, 

Que ficava nas praias, entre a gente, 

Postos em nós os olhos, meneando 

Três vezes a cabeça, descontente, 

A voz pesada um pouco alevantando, 
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Para começo de conversa

Nesta Situação de Aprendizagem, você vai estudar os seguintes conteúdos: 

interação entre estilo de época, estilo de autor e obra literária; 

a crítica social na literatura: Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões;

valor estilístico dos artigos e dos numerais.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

O ESTILO QUE CRITICA O MUNDO

!
?

PINHEIRO, Co-

lumbano Bordalo. 

Velho do Restelo. 

cm. Museu Militar 

de Portugal.

Discussão oral
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Responda no caderno às questões a seguir.

Justifique sua resposta.

venerando como “respeitado” ou “que merece ser acatado”. De 

Procure nos livros didáticos, em particular de Língua Portuguesa e de História, bem como em 
sites e em material de pesquisa na sala de leitura ou biblioteca da escola, informações sobre Vasco da 
Gama e sua viagem para as Índias. Responda no caderno: 

LIÇÃO DE CASA

Viagem para as Índias feita por Vasco da Gama e sua tripulação (conforme sugestões forne-

cidas pelo relato de Os Lusíadas).
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Que nós no mar ouvimos claramente, 

Cum saber só de experiências feito, 

Tais palavras tirou do experto peito:

[...]

CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 



Língua Portuguesa e Literatura – 1a série – Volume 2

61

1.   Preste atenção agora ao que o velho do Restelo, desde a praia, fala aos navegadores 
portugueses.

Canto IV (estrofes 95 e 96)

[...]

Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 

Cua aura popular, que honra se chama! 

Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 

Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles experimentas! 

Dura inquietação d’alma e da vida, 

Fonte de desemparos e adultérios, 

Sagaz consumidora conhecida 

De fazendas, de reinos e de impérios! 

Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 

Sendo dina de infames vitupérios;

Chamam-te Fama e Glória soberana, 

Nomes com quem se o povo néscio engana!

[...]

CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

Leitura e análise de texto
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2.   Imagine que você não tem tempo para explicar toda a estrofe do episódio do velho do Restelo e 
só pode expressar uma ideia ou uma frase a respeito. Qual das frases a seguir faz a melhor síntese 

  O velho do Restelo:

a)  elogia o desejo dos portugueses de se lançarem ao mar.

b)  condena a vaidade daqueles que arriscam a vida pela fama.

c) agradece a coragem dos navegadores dispostos a morrer para que as navegações tragam 
glória a Portugal.

d) enaltece as ações heroicas dos portugueses em alto-mar.

e) lamenta a sua idade avançada, que o impede de também participar dessa aventura em alto-mar.

3.  Pesquise, no livro didático, sobre o Renascimento, Camões e a epopeia Os Lusíadas. Depois, assinale 
V ou F, conforme forem, respectivamente, verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir:

(   ) A epopeia é um gênero textual literário narrativo escrito em versos e dividido em estrofes.

(   ) A epopeia relata um acontecimento comum na vida de uma pessoa. 

(   ) A linguagem usada em uma epopeia é sempre elevada, em razão da importância do assunto 
narrado. 

(   ) Os Lusíadas é um poema épico, dividido em dez capítulos, que chamamos de cantos, por 
sua vez divididos em estrofes e versos.

(   ) Camões escreveu Os Lusíadas orientado pelo estilo literário do Barroco.

(   ) O Renascimento é um estilo de época da Era Clássica.

(   ) A influência da época em que viveu é tamanha que Camões não apresenta um estilo 
pes soal, próprio (estilo de autor).

que elas se tornem verdadeiras.

5.  Em certo momento de sua fala, o velho do Restelo afirma que a vaidade pela busca da fama, nas 
grandes navegações, é “fonte de desamparos e adultérios”. Responda no caderno: De que modo 

LIÇÃO DE CASA

Releia o texto transcrito de Os Lusíadas e identifique elementos da crítica feita pelo velho do 
Restelo que ainda são atuais. 
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O artigo de luxo!!!

1.   Observe atentamente o uso do termo um no trecho a seguir:

Mas um velho, d’aspeito venerando, 

Que ficava nas praias, entre a gente

CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

Responda no caderno: O termo um

2.   Os parágrafos do texto a seguir estão numerados. Para cada parágrafo, elabore duas perguntas, 
anote-as no caderno e sublinhe, no texto, as respostas.

1) Consideramos artigo a palavra que antecede um substantivo, particularizando e deter-
minando (artigos definidos) ou generalizando (artigos indefinidos) o sentido. Já o numeral 
é a palavra que expressa a quantidade exata de seres ou coisas ou o lugar que eles ocupam 
em certa ordem ou sequência.
2) A dificuldade para o estudioso da língua portuguesa surge em distinguir entre o artigo 
indefinido singular e o numeral cardinal um(a). Apenas sabendo a intenção do enunciador 
podemos encontrar uma resposta satisfatória. 
3) Tomemos o exemplo de Camões em “Mas um velho, d’aspeito venerando”. Se a in-
tenção de Camões era informar a quantidade exata de velhos que estavam na praia do 
Restelo, vendo o navio partir e inconformados com a avidez e a ganância demonstradas 
pelas gerações mais novas, então podemos considerar o termo como numeral. Nesse caso,

Discussão oral

Camões, grande poeta, morreu pobre.

Camões, o grande poeta, morreu pobre.
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3.   Dê um título ao texto com o qual você trabalhou na questão anterior. No caderno, justifique 
sua resposta.

o texto destaca a situação de exceção, ou seja, é como se apenas um velho pensasse da-
quele jeito.

estava de acordo com o empreendimento, independentemente de quantos, efetivamente, 
pensavam assim, estamos diante de um artigo. O artigo indefinido reforça a imprecisão e o 
mistério e traduz, com frequência, o espanto e a complicação da alma. Nesse caso, traduzi-
ria o espanto do poeta diante do fato de haver outra maneira, mais polêmica e ousada, de 
pensar as grandes navegações, uma maneira que enxergava aquilo que todos se negavam a 
ver: a ganância e o gosto pela fama que alimentavam tal ação tão arriscada.

APRENDENDO A APRENDER

Ao analisarmos o episódio do velho do Restelo, é também importante tomar cuidado 
e não confundir crítica social com estilo de autor. O fato de fazer crítica social não signifi-
ca, em si, a presença de estilo de autor. Camões foi original na maneira de fazer sua crítica 
social e a fez em uma época em que o estilo dominante apregoava o equilíbrio e a satisfação 
intelectual.

Pedro Paulo não é um bom médico, ele é o

LIÇÃO DE CASA

Com base na reflexão que estamos fazendo sobre o uso do artigo, elabore, no caderno, um exer-
cício de estudo da linguagem sobre o artigo. Não se esqueça de acrescentar a resposta.

Discussão oral

Como a literatura pode refletir a maneira de ser da sociedade e, ao mesmo tempo, 
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Trabalhando juntos: criando um estilo literário

1.   Sob a orientação do professor, criem um estilo literário que reflita a identidade da turma. Em 

seguida, façam uma lista das características desse estilo. Deem um nome (escolhido pela classe) 

para o estilo de época criado.

2.  No caderno, anote as características e o nome desse estilo criado pela classe.

3.   Escreva um texto seguindo as características do estilo de época escolhido pela classe. O texto 

deverá pertencer a um dos seguintes gêneros narrativos: conto, crônica ou tragédia (peça de 

teatro).

  Além disso, seguindo o modelo deixado por Camões, acrescente características próprias do seu 

estilo individual. O texto deverá ser um instrumento de crítica social a algum problema da 

comunidade em que ele será lido. Não se esqueça de dar-lhe um título.

  Antes, porém, faça um projeto do seu texto para ter uma ideia geral do que pretende escrever.

APRENDENDO A APRENDER

Conto: é a forma narrativa, em prosa, caracterizada pela concisão e, consequente-

mente, pela extensão menor. Os contos objetivam, de modo geral, provocar no leitor uma 

unidade de efeito, ou seja, conseguir, com o mínimo de meios, o máximo de efeitos. Por 

isso, esse texto se concentra em um único foco de interesse, ao contrário do romance, que 

possui muitos focos.

Crônica: atualmente, a crônica é um gênero que pode (ou não) ser narrativo e que 

procura captar o imaginário coletivo em suas manifestações do dia a dia. Seu objetivo 

é recolher um fragmento do cotidiano, não a sua totalidade. É o gênero literário que 

procura, de diferentes maneiras, apropriar-se do instante, preservando-o para a eter-

nidade.

Tragédia: peça de teatro que concentra a ação importante e completa, executada 

por seres humanos de caráter elevado, e visa provocar tristeza e sentimento de piedade 

no público. 

texto.
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Reveja as anotações feitas neste Caderno do Aluno, bem como no livro didático e no seu ca-
derno. Depois, reflita:

Qual a importância que você dá aos conteúdos aprendidos nesta Situação de Aprendiza-

Critérios
Aluno Professor

Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Adequação entre título e texto

Adequação ao estilo definido pela classe

Presença de crítica social

Respeito às características do gênero textual 
escolhido: crônica, conto ou tragédia

Uso da norma-padrão da língua portuguesa,  
a menos que haja alguma razão de estilo
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As caatingas 

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. 

Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva 
das planuras francas. 

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o 
na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, 
com os gravetos estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imu-
tável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, 
entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lem-
brando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante... 

Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos — mimosas tolhiças ou 
eufórbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas — e se afigure farta de vegetais 
distintos, as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família de poucos gê-
neros, quase reduzida a uma espécie invariável, divergindo apenas no tamanho, tendo 
todas a mesma conformação, a mesma aparência de vegetais morrendo, quase sem tron-
cos, em esgalhos logo ao irromper do chão. É que por um efeito explicável de adaptação 
às condições estreitas do meio ingrato, evolvendo penosamente em círculos estreitos, 
aquelas mesmo que tanto se diversificam nas matas ali se talham por um molde único. 
Transmudam-se, e em lenta metamorfose vão tendendo para limitadíssimo número de 
tipos caracterizados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de resistência.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em:  

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000153.pdf>.  

Acesso em: 3 dez. 2013.

2.   Leia o trecho a seguir, da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha:

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 

O CORDEL COM A CORDA TODA!

!
?

O sertanejo e a caatinga

1.   Discuta com seus colegas:
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3.   Responda às questões a seguir no caderno.  

a)  Faça uma breve pesquisa sobre Euclides da Cunha e sua obra, Os Sertões.

b)  Pesquise uma imagem de vereda sertaneja e outra de caatinga e aponte uma diferença e 
uma semelhança entre elas.

c)  Faça uma interpretação do 3o parágrafo, produzindo um desenho ou colagem que pareça 
traduzir a impressão que o texto passa da caatinga.

e)  Relacione o texto de Euclides da Cunha com o episódio do velho do Restelo, que aparece 
em Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Lembre-se: você estudou essa passagem na Situa-
ção de Aprendizagem 6.

Leia agora o trecho a seguir de literatura de cordel.

Antonio Silvino – o rei dos cangaceiros 

O povo me chama grande

E como de fato eu sou

Nunca governo venceu-me

Nunca civil me ganhou

Atrás de minha existência

Não foi um só que cansou.

Já fazem 18 anos

Que não posso descansar

Discussão oral

Após a explicação do professor sobre o início da literatura no Brasil, responda oralmente:

Leitura e análise de texto
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Responda às questões a seguir no caderno.

1.   Qual é o tema presente em Antonio Silvino – o rei dos cangaceiros

2.   Imagine que Antonio Silvino, o rei do cangaço, é seu vizinho. Escreva-lhe um bilhete dizendo 
o que você pensa sobre ele e por quê.

3.   Responda oralmente:

O que você sabe sobre literatura de cor-

Que características do gênero “litera-
tura de cordel” podemos encontrar no 

você e pelo professor na lousa, defina, no 
caderno, o conceito de literatura de cordel. 
Construa seu texto da seguinte forma: sua 
colega da turma, Anabela, está doente e per-
deu as últimas aulas de português. Escreva, 

Tenho por profissão o crime

Lucro aquilo que tomar,

O governo às vezes dana-se

O governo diz que paga

Ao homem que me der fim,

Porém por todo dinheiro

Não há um só que se atreva

A ganhar dinheiro assim.

[...]

BARROS, Leandro Gomes de. Antonio Silvino – o rei dos cangaceiros. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/ 
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Venda de literatura de cordel.
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1.   Pesquise, no livro didático ou na sala de leitura da escola, textos de literatura de cordel. Selecio-
ne um entre os de que você gostou.

2.   Copie, no caderno, duas estrofes do texto que você escolheu e sublinhe as palavras que rimam 
entre si. Tente usar uma cor diferente de caneta para cada par igual de rima.

A escansão

APRENDENDO A APRENDER

A escansão poética implica a contagem das sílabas como são ouvidas, não pela divisão 
gráfica. Além disso, a divisão poética, na língua portuguesa, conta as sílabas somente até a 
última sílaba tônica (de som mais forte) do verso. Desse modo, não consideramos a última 
sílaba átona (de som mais fraco) do verso. É o que ocorre nos versos finais em que as sílabas 
átonas finais aparecem entre parênteses.  

APRENDENDO A APRENDER

A origem da literatura de cordel está ligada à tradição medieval, quando um narra-
dor contava suas experiências por meio de histórias repletas de ações, conselhos, humor e 
moral. De modo geral, no Brasil, a produção de cordel está ligada principalmente à região 
Nordeste. No entanto, hoje, com o fluxo de nordestinos ocorrido nas últimas décadas, é 
possível encontrar a literatura de cordel também em São Paulo.

LIÇÃO DE CASA

1.  Veja a seguir a contagem das sílabas poéticas (chamada de escansão) da primeira estrofe do poe-
ma de Antônio Silvino, que você leu:

no caderno, um e-mail para ela explicando o que ela perdeu nas aulas e o que é literatura de 
cordel. 
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1 2 3 4 5 6 7

O po vo me cha ma gran(de) A

E co mo de fa to eu sou B

Nun ca go ver no ven ceu(-me) C

Nun ca ci vil me ga nhou B

A trás de mi nha e xis tên(cia) D

Não foi um só que can sou B

  Com base no exemplo, faça a escansão e encontre o esquema rítmico da terceira estrofe:

1 2 3 4 5 6 7

3.  Um verso de sete sílabas é também chamado de redondilha maior. É um verso típico do uso 
popular, que está muito presente nas cantigas infantis de roda, por exemplo. Observe:

1 2 3 4 5 6 7

A ti rei o pau no ga(to)

Mas o ga to não mor reu

APRENDENDO A APRENDER

Há também outra composição literária em versos, mais popular, formada por redondilha 
menor, que se constitui de versos com cinco sílabas, também chamados de pentassílabos.
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LIÇÃO DE CASA

Responda às seguintes questões sobre o texto Antonio Silvino – o rei dos cangaceiros.

usando indícios da primeira estrofe que comprovem sua resposta.

b)  Pesquise no livro didático o que é um pronome e traga suas anotações para a próxima aula.

O pronome e o discurso

Discussão oral

Discuta com seus colegas que diferenças há entre:

Eu vi ela ontem à tarde.

Eu a vi ontem à tarde.

fazer, quando indi-
ca tempo cronológico ou tempo climático, é impessoal, portanto, apenas conjugado na terceira pessoa 
do singular. A norma-padrão incentiva-nos a dizer “faz frio” ou “faz quatro horas que João saiu”.

Reformule, no caderno, o seguinte verso do texto de Barros, adequando-o à norma-padrão: “Já 
fazem 18 anos”.

5.  Considere o descuido com a norma gramatical no verso “Já fazem 18 anos” e o uso da redondilha 
maior no texto de Leandro Gomes de Barros. 

  Escolha a alternativa correta:

a) (  )  Por ser um texto popular, a escolha de “fazem”, em vez do que é exigido pela nor-
ma-padrão, reflete bem a ignorância e a incapacidade do poeta.

b) (  )  A presença da redondilha maior faz parte da construção de todos os textos de caráter 
popular.

c) (  )  “Fazem” aumenta o verso em uma sílaba, tornando-o uma redondilha maior, o que 
reforça o caráter popular da literatura de cordel.

d) (  )  O uso da norma-padrão nesse verso, em vez de “fazem”, não modificaria a estrutura 
silábica do poema.
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1.   Reúnam-se em duplas. Imaginem que, em vez de o próprio cangaceiro contar a sua vida para 
nós, leitores (como aparece no texto), fosse alguém, um de vocês, contando as mesmas coisas ao 
cangaceiro. 

  Veja o exemplo: O povo lhe chama grande

  Continue essa estrofe até o seu fim, fazendo no caderno adequadamente as modificações dos 
pronomes. Use a norma-padrão.

2.   Sob a orientação do professor, leia em voz alta o novo texto produzido.

3.   No caderno, compare o texto elaborado no Exercício 1 com o original que estamos examinan-
do (Antonio Silvino – o rei dos cangaceiros

Leitura e análise de texto

1.   Leia a seguir o texto A seca do Ceará, de Leandro Gomes de Barros, mesmo autor do 
texto sobre o cangaceiro.

 

A seca do Ceará

Seca as terras as folhas caem,

Morre o gado sai o povo,

O vento varre a campina,

Rebenta a seca de novo;

Cinco, seis mil emigrantes

 Discussão oral

O título do texto, A seca do Ceará, remete-nos a que aspectos do texto As caatingas, de 
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Flagelados retirantes

Vagam mendigando o pão,

Acabam-se os animais

Ficando limpo os currais

Onde houve a criação.

Não se vê uma folha verde

Em todo aquele sertão

Não há um ente d’aqueles

Que mostre satisfação

Os touros que nas fazendas

Entravam em lutas tremendas,

Hoje nem vão mais [a]o campo

É um sítio de amarguras

Nem mais nas noites escuras

Lampeja um só pirilampo.

[...]

Alguém no Rio de Janeiro

Deu dinheiro e remeteu

Porém não sei o que houve
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Que cá não apareceu

O dinheiro é tão sabido

Que quis ficar escondido

Nos cofres dos potentados

Ignora-se esse meio

Eu penso que ele achou feio

Os bolsos dos flagelados.

[...]

BARROS, Leandro Gomes de. A seca do Ceará. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

3.  Sua colega Anabela não entendeu esse texto e lhe telefonou após a aula e pediu esclareci-
mentos sobre o assunto. Reproduza, no caderno, a conversa em que você dá explicações a 
ela.

Os Lusíadas (episódio 
do velho do Restelo) que foi estudado na Situação de Aprendizagem anterior. Escreva-a no 
caderno.

5.   Identifique, no texto, a quem se referem os pronomes pessoais nos versos:

“Eu penso que ele achou feio

Os bolsos dos flagelados”.

Responda no caderno. 

LIÇÃO DE CASA

Indique, no caderno, a ambiguidade presente nos pronomes destacados nas frases a seguir. De-
pois, proponha uma solução para eliminá-la. Observe o modelo:
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a)  Marta participou da reunião empresarial com Irene, na qual ela voltou a pedir o livro de 
contabilidade.

b)  Amilton não contou à namorada o paradeiro de seu gato.

c)  Os alunos do grêmio estudantil entregaram ao diretor a resposta às suas dúvidas.  

O poema de cordel

1.   Reúnam-se em dupla ou trio. Vocês vão elaborar agora um poema de cordel. Ele deve ter título 
e apresentar a seguinte estrutura:

I.  Uma situação inicial.

II.  Indícios de desequilíbrio da situação inicial.

III.  A constatação desse desequilíbrio.

IV.  A tentativa de recuperar o equilíbrio do início.

V.  A volta ao equilíbrio inicial. 

  Os critérios para correção que o professor usará são os seguintes:

adequação entre título e texto;

adequação ao estilo definido pela classe;

presença de crítica social;

respeito às características do gênero textual escolhido: poema de cordel;

criatividade coerente com a realidade textual produzida.

  Antes de entregar o texto ao professor, troquem-no com outro grupo, dupla ou trio, para veri-
ficar pontos que talvez estejam confusos ou ambíguos. 

Paulo encontrou seu sobrinho no escritório dele.

O escritório pode ser do Paulo ou do sobrinho. A ambiguidade pode ser solucionada se 
forem acrescentados outros elementos à frase, por exemplo: 

Quando Paulo chegou ao escritório, seu sobrinho o estava esperando.   
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Critérios
Aluno Professor

Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Adequação entre título e texto

Adequação ao estilo definido pela turma

Presença de crítica social

Respeito às características do gênero textual 
escolhido: poema de cordel

Criatividade e sensibilidade artística

3.   Após as explicações de avaliação discutidas em sala de aula, cada grupo reescreverá o seu texto, 
sob a orientação do professor. Alguns textos serão afixados no mural da sala de aula.

LIÇÃO DE CASA

Traga para a próxima aula uma resenha de jornal ou revista sobre um filme, um livro, uma mú-
sica etc. Explique no caderno o motivo de sua escolha. Essa atividade será a base da próxima aula.

Escreva uma carta para o professor contando o que conseguiu aprender plenamente nesta Situa-
ção de Aprendizagem e o que você gostaria que lhe fosse explicado mais detalhadamente. Aponte, 
no texto, os motivos que contribuíram para o sucesso ou não dessa aprendizagem. Explique, minu-
ciosamente, o que você tem feito para superar suas dificuldades.

Se você se interessou pela literatura de cordel, vale a pena ler alguns textos de João 
Antonio de Barros (conhecido como Jotabarros). Ele foi um dos grandes divulgadores da 
poesia popular nordestina no Sudeste.

PARA SABER MAIS

2.   Mantendo ainda os grupos, completem a parte que lhes corresponde nesta tabela:
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A resenha e a arte

1.   Pesquise, no material de consulta de que dispõe, o significado do termo resenha. A seguir, indi-
que, entre as opções, as palavras ou expressões que você considera estarem diretamente ligadas 
às características desse gênero textual:

 

a) (     ) síntese

b) (     ) diálogo

c) (     ) argumentação

d) (     ) crítica

e) (     ) narração

f ) (     ) convencer

g) (     ) opinião

h) (     ) gírias

3.  Escreva no caderno o conceito de resenha com base na discussão feita em sala de aula.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 

A ANÁLISE CRÍTICA EM SALA DE AULA

!
?

APRENDENDO A APRENDER

Ao analisarmos um texto, podemos simplesmente dizer qual é o assunto que ele abor-
da ou expressar os sentimentos que o texto desperta e a visão de mundo que ele expõe. 
Nesse caso, estamos interpretando o texto literário.
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-
nas algumas das palavras indicadas:

formas – compreensivo – contextos – unidade – expectador – elementos  

Explique, no caderno, com suas palavras, o que a frase anterior significa. 

5.   Sublinhe, no texto do quadro a seguir, as ideias que respondem às seguintes perguntas:

No parágrafo 1: Quais são os três aspectos que devem ser observados para a interpretação de um 

No parágrafo 2:

No parágrafo 3:

No parágrafo 4:

No parágrafo 5: O que se deve também considerar em uma análise crítica, além dos aspectos 

Por interpretação do texto literário entendemos analisar de modo    e 
com linguagem adequada as    , os conteúdos e os    , 
que constituem a obra literária como    .

(1) Interpretar um texto literário é analisar de modo compreensivo e com linguagem 
adequada as formas, os conteúdos e os contextos que constituem a obra literária como um 
todo.

 (2) Forma: é quando fazemos o levantamento dos elementos formais, ou seja, aqueles 
ligados à construção do som, da formação e dos sentidos das palavras do texto.

(3) Conteúdo: é quando identificamos os significados do texto, em especial aqueles 
efeitos de sentido com os quais deparamos a partir das formas encontradas no texto.

Contextos: nesse caso, consideramos tanto o contexto de produção do texto 

(5) A análise crítica do texto procura relacionar os aspectos exteriores (contextos) 
àqueles mais próprios da sua estrutura (forma e conteúdo), sem deixar de lado, nesse pro-
cesso, a manifestação do gosto do leitor.
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1.   Jonas está conversando pela internet com um amigo da 2a série do Ensino Médio que acabou de 
conseguir seu primeiro emprego, por meio de um centro de integração entre empresas e escolas. 
Complete adequadamente o texto. 

LIÇÃO DE CASA

> Paulo diz: Cara, consegui finalmente meu primeiro emprego como estagiário. Já era 

> Jonas diz         

                 

> Paulo diz: Eu vou trabalhar na sede de uma empresa muito grande. Por enquanto, vou ser au-
xiliar de um cara que é responsável por escrever e enviar comunicados aos funcionários da sede. 

> Jonas diz: Isso significa que                

> Paulo diz

> Jonas diz: Ora, mano, se você souber dominar bem a escrita          

                 

> Paulo diz: Cara, não vou mais perder as aulas de português, senão            

                 

> Você diz:                  

                 

                 

A análise crítica

De acordo com as explicações do professor, elabore um projeto de texto de análise crítica con-
forme as orientações a seguir. O seu objetivo é produzir a análise crítica de um dos textos literários 
elaborados em sala de aula: conto, crônica, tragédia ou poema de cordel.
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Orientações

1. Título do texto produzido;

2. Obra analisada;

3. Gênero a que pertence;

5. Opinião sobre a obra;

6. Elementos formais importantes;

7. Elementos de conteúdo importantes;

8. Argumentos;

9. Exemplos retirados da obra literária que apoiam os argumentos;

10. Observações importantes (se for necessário).

Criticando a crítica

Escreva agora o seu texto. Antes de entregá-lo ao professor, preencha o que lhe corresponde na 
seguinte grade de avaliação, que será utilizada para avaliar sua produção escrita.

Critérios
Aluno Professor

Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Está 
o.k.

Precisa 
melhorar

Adequação entre título e texto

Presença de projeto de texto

Ponto de vista adequado e original

Breve resumo da obra adequado à proposta 
do texto

Desenvolvimento eficiente

Conclusão eficiente

Uso adequado da norma-padrão da língua 
portuguesa (em especial: pronomes)
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Entregue sua resenha, acompanhada do projeto de texto e da avaliação anterior, para o pro-
fessor.

LIÇÃO DE CASA

Responda no caderno:

Que benefícios os conhecimentos desenvolvidos até aqui trarão para a minha vida profis-

Discussão oral

Tendo como base o que você escreveu nas duas seções “Lição de casa”, discuta com 
seus colegas:

O que eu ainda considero importante aprender nesta disciplina para ter um bom 

Recapitulação gramatical

1.   Identifique os pronomes indefinidos nas fra-
ses a seguir:

a) Mais confiança e menos dúvidas.

b) Ninguém respondeu à pergunta do pro-
fessor.

c) Eu trouxe-lhe algo para você se distrair.

d) Algum dia você será reconhecido pelo 
seu trabalho.

e) Alguns querem que o estudo seja feito, 
outros não.

2.   Escreva uma nova frase para cada pronome encontrado no exercício anterior.

©
 J

ai
ro

 S
o
u

za
 D

es
ig

n
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Considere tudo o que você estudou nesta disciplina até o momento, reflita e responda às ques-
tões a seguir no caderno. A respeito dos conteúdos estudados nesta Situação de Aprendizagem:

Se você já está começando a se interessar por sua carreira profissional, consulte um 
guia de profissões. Nele, você encontrará muitas informações que podem ajudá-lo a deci-
dir seu futuro profissional. Se a carreira desejada estiver ligada à arte, por exemplo, então 
combine a leitura sobre a profissão escolhida com resenhas sobre arte em geral, que podem 
ser encontradas em revistas específicas sobre esse assunto.

PARA SABER MAIS

Considerações finais

A seguir, disponibilizamos as referências dos dois textos apresentados para atividade na 
seção “Estilo de época”, Situação de Aprendizagem 5.

O primeiro texto é um trecho do romance Eurico, o presbítero, de Alexandre  
Herculano (1810-1877), autor do Romantismo português. O texto está disponível em: 

O segundo texto é um trecho do poema Inconstância dos bens do mundo, que faz parte 
da obra Seleção de obras poéticas. O autor, Gregório de Matos (1636-1696), é um expoen-
te do Barroco brasileiro. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 
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Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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