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 Caro(a) aluno(a),

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – 2o semestre traz algumas expe-

riências de aprendizagem especialmente elaboradas para que você tenha oportunidade de familiari-

zar-se com o emprego adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferen-

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

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer seus conhecimentos 

de leitura e de escrita, principalmente ao estudar: a construção da urdidura textual; os conectores 

– coesão e coerência textuais; a argumentação escrita – expressão de opiniões e novas tecnologias; a 

ruptura e diálogo entre linguagem e tradição; e a leitura do texto literário – a moral e o conflito. Além 

disso, será de grande valia o estudo literário: os valores e atitudes culturais no texto literário; a lite-

ratura engajada; a literatura e intenção pedagógica; e o Romantismo – as propostas pós-românticas. 

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 

DIÁLOGOS NO TEXTO POÉTICO

!
?

Para começo de conversa

Inicialmente, vamos acompanhar a letra da canção Fora da ordem, de Caetano Veloso.

1.  Antes disso, discuta com os colegas, sob a orientação do professor:

a) O que lhe sugere o título da canção Fora da ordem?

b) O que lhe parece estar “fora da ordem” ao seu redor?

c) A poesia e a música devem abordar problemas políticos e sociais? Por quê?

Leitura e análise de texto

Agora vocês devem, de acordo com a orientação do professor, copiar a letra da canção 
Fora da ordem, de Caetano Veloso.
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Discussão oral

Sob orientação do professor, discuta as seguintes questões:

a) Um poema deveria falar apenas de amor, de sonhos e de coisas belas, como a alegria e 
a esperança? Por quê?

b) A poesia e a música contribuem para a solução efetiva dos problemas políticos e so-
ciais? Por quê?

Sob orientação do professor, discuta os seguintes trechos da letra da canção:

c) “Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína”.

d) “Alguma coisa está fora da ordem

 Fora da nova ordem mundial”.

2.  Seguindo a orientação do professor, elaborem, juntos, um artigo de opinião em que se manifes-
tem as principais opiniões sobre o tema: O poeta e os problemas da sociedade.

  Redija a versão final no caderno. Lembre-se: esse texto será fonte de consulta para as  
próximas atividades.

LIÇÃO DE CASA

Retome a letra da canção de Caetano Veloso e responda individualmente às questões a seguir, 
no caderno.

a) Escreva o título de uma letra de canção ou de um poema que você considera poético.

b) Identifique os motivos que o levaram a escolher esse texto.

c) Há assuntos que são mais poéticos do que outros?

d) Há palavras que são mais poéticas do que outras? Por quê?

e) Escreva três palavras que você considera poéticas.
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Leitura e análise de texto

Versos íntimos

Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

Durante a leitura do poema Versos íntimos, de Augusto dos Anjos, pense nas relações 
do tema que o texto estabelece com a letra da canção Fora da ordem, de Caetano Veloso.

ANJOS, Augusto dos. Versos íntimos. In: Eu e outras poesias. Disponível em: <http://www.dominiopublico. 
gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1772>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Augusto dos Anjos
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Roteiro de estudo do poema

Responda às questões a seguir no caderno.

1.  Qual é a impressão que a leitura do poema provoca em você?

2.  Retorne ao poema. Que palavras, cujo significado você desconhece, dificultam a compreensão 
do texto? Sublinhe essas palavras e procure seu sentido no dicionário.

3.  Releia o poema. Faça uma lista de palavras presentes no texto que não são, usualmente, consi-
deradas poéticas.

4.  Embora o poeta tenha usado palavras pouco comuns, ele também se manteve, em diversos as-
pectos, tradicional. Identifique dois aspectos em que se nota a estrutura tradicional do poema.

5.  Releia o poema e sintetize as principais ideias no caderno. 
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Estudando Parnasianismo e Simbolismo

No Brasil, alguns poetas não se filiaram a nenhum movimento específico. Dois movimentos 
literários seguiram essa orientação transgressora: o Parnasianismo e o Simbolismo. Consultando seu 
livro didático, complete o quadro a seguir.

Início/Término
Principais 

autores
Características

P
ar
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n
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m

o

B
ra

si
l

Cronologicamente, durou de 

_________________.  

A influência do movimento, 

no entanto, estendeu-se até a 

primeira década do século XX, 

coexistindo com o Simbolismo.

A primeira obra foi 

____________ (1880), de 

Luís Guimarães Júnior.

P
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Não se verifica o movimento em Portugal.

S
im
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De _________, com a 

publicação de _______ e 

de_______, de Cruz e Sousa, a 

____________, com a publicação 

de Canaã, de Graça Aranha.

P
o

rt
u

ga
l Da publicação de _____________ 

(1890), de _______________, 

a 1915, com a publicação 

da revista Orpheu.

Forme um grupo e, sob a orientação do professor, escolha um poema de um dos autores pes-
quisados para completar o quadro sobre Parnasianismo e Simbolismo. Pode ser o poema que mais 
tenha despertado interesse ou emoção no seu grupo. O objetivo é que, num dia marcado com ante-
cedência pelo professor, cada grupo apresente seu poema para a classe, fazendo dele uma leitura bem 
expressiva. Um representante do grupo poderá ler individualmente o poema escolhido, ou o grupo 
poderá ensaiar sua apresentação em forma de jogral. O professor dará orientações sobre a leitura.
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A leitura da poesia pós-romântica se transforma em arte

O professor organizará a classe em duplas ou em trios. Cada um desses grupos ficará respon-
sável por um poema. Esse texto será usado em três atividades: inicialmente, será interpretado de 
acordo com o roteiro de estudo sugerido para o poema anterior, de Augusto dos Anjos; depois será 
comentado em sua atualidade; e, então, será transformado em uma obra de arte: uma colagem. 

O primeiro passo é escolher o poema e copiá-lo no caderno. O professor vai sugerir uma lista 
de possibilidades.

Poeta Poema

Alberto de Oliveira Vaso chinês

Alphonsus de  

Guimaraens

A catedral
Ismália

Augusto dos Anjos
A ideia

Nome maldito

Camilo Pessanha Caminho

Cecília Meireles
Canção mínima

Motivo

Cruz e Sousa
Cavador do infinito
Violões que choram

Eugénio de Castro Um sonho

Ferreira Gullar Não coisa

Florbela Espanca
Fanatismo
Ser poeta

Manoel de Barros O catador

Olavo Bilac
A mocidade 

Profissão de fé

Paul Verlaine Arte poética*

Raimundo Correia As pombas

Stéphane Mallarmé Brinde*

1.  Respondam no caderno às questões propostas por este “Roteiro de estudo do poema”.

a) Qual é a impressão que a leitura do poema provoca em vocês?

b) Retornem ao poema. Que palavras, cujo significado vocês desconhecem, atrapalham a 
compreensão do texto? Sublinhem essas palavras e procurem seu sentido no dicionário.

c) Releiam o poema. Façam uma lista de palavras presentes no texto que não são frequentes 
no uso cotidiano.

* Os títulos originais foram traduzidos.
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Os idosos merecem respeito.
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LIÇÃO DE CASA

No caderno, responda adequadamente às questões a seguir.

1.  Em que sentido podemos afirmar que todos os textos são dialógicos?

2.  Em que situação não teria nenhum sentido dizer “Os idosos merecem respeito”?

3.  Que relações de diálogo os textos podem manter entre si?

d) Façam uma primeira síntese do poema: das impressões que ele causa no leitor e dos seus 
conteúdos.

e) Encontrem uma biografia do poeta e informações sobre a época em que ele viveu. Relacio-
nem esses conhecimentos ao poema lido.

f ) Releiam o poema e acrescentem os dados obtidos na etapa anterior à síntese que fizeram.

2.  Analisem e discutam o diálogo estabelecido pelos enunciados a seguir. Escrevam a conclusão no 
caderno.
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Leitura e análise de texto

Que semelhanças você encontra entre as reproduções das obras de arte a seguir? Responda 
no caderno.

Imagem 1    Imagem 2

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-1507. 

Óleo sobre madeira, 77 x 3 x 53 cm, Museu 

do Louvre, Paris.
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Nelson Leirner, Quadro a quadro - cem monas, 2012. Técnica mista, 30 

x 40 x10 cm, edição única.

Colagem é uma composição artística feita de materiais diversos, superpostos ou co-
locados lado a lado, criando um novo motivo ou imagem. A colagem foi utilizada por 
importantes artistas, como Picasso e Matisse. Embora pareça simples, uma colagem pode 
ser algo extremamente complexo, pois reunir em uma mesma imagem outras de origens 
diferentes é um desafio para a imaginação.

APRENDENDO A APRENDER

Retome agora, com seus colegas, o poema escolhido e as anotações feitas a partir do “Roteiro 
de estudo do poema”. A partir das ideias registradas no caderno, discutam e imaginem como vocês 
poderiam expressar, numa obra de arte visual, a principal ideia ou sentimento que o poema suscitou 
no grupo. Com os materiais necessários à execução, elaborem então uma colagem.
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Sarau: declamação de poemas e exposição de colagens

Aproveitando as atividades de leitura, interpretação e declamação realizadas na Situação de 
Aprendizagem 1, com seus colegas e com a orientação do professor, organize um Sarau de declama-
ção de poemas e exposição das colagens relacionadas às obras literárias.

Subdividida em grupos, toda a classe ficará comprometida com a realização do evento:

espaço em que o Sarau vai acontecer; pensar no espaço destinado às apresentações e à exposição das 
colagens e providenciar os materiais necessários.

apresentações, ensaios, necessidade ou não de microfones, fundo ou acompanhamento musical, etc. 
O grupo deve indicar também um apresentador do evento.

dela e executá-las: convites, notícias, cartazes. O grupo poderá também fotografar ou gravar o Sarau 
com celulares ou filmadoras.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

REPORTAGEM: O MOMENTO PRESENTE

!
?

Para começo de conversa

Observe a imagem a seguir para responder à questão.

Que diferentes gêneros textuais você conhece que circulam no jornal? 
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Primeira página do jornal O Estado de S. Paulo – 1o/1/2008.
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1.  Na reportagem a seguir faltam dois parágrafos. 

Leitura e análise de texto

Sob pressão, China refaz manual sobre deficientes

I – (Aqui falta um parágrafo.)

Os estereótipos usados em 20 das 200 páginas do calhamaço geraram protestos de en-
tidades internacionais, e os organizadores do evento decidiram reescrever trechos do guia.

O texto, distribuído a 100 mil voluntários, afirmava que atletas paralímpicos e especta-
dores com deficiências são um grupo especial, com personalidade e forma de pensar únicas.

Deficientes físicos eram classificados como “geralmente saudáveis mentalmente”.

“Mas eles podem ter personalidade incomum por causa de sua deficiência. Por exem-
plo, alguns são isolados, antissociais, introspectivos. Podem ser teimosos e controladores. 
E têm profundo senso de inferioridade”, dizia o manual.

Deficientes visuais também eram definidos como introvertidos, pessoas que raramente 
demonstram suas emoções.

“Há de fato um problema de linguagem que reforça conceitos que buscamos elimi-
nar. A generalização deve ser evitada. Deficientes não são todos iguais, como pessoas sem 
deficiências também não são”, declara Andrew Parsons, secretário-geral do CPB (Comitê 
Paralímpico Brasileiro).

II – (Aqui falta um parágrafo.)

Parsons conta que, em visitas a Pequim, impressionou-se com o trabalho para tornar a 
cidade e as instalações acessíveis. “A Cidade Proibida ganhou modificações para acessibili-
dade. Os Jogos levantam esse tipo de discussão. É um legado deixado por esses eventos.”

O comitê organizador da Paralimpíada admitiu o uso de linguagem inapropriada, mas 
não crê em falha na concepção do guia. “Provavelmente foi por causa da diferença cultu-
ral e de erro de tradução. Mas, detectado o problema, já pedimos mudanças”, diz Zhang  
Qiuping, diretor dos Jogos Paralímpicos. 

Segundo agências internacionais, a versão em chinês do manual contém os mesmos 
termos do texto em inglês.

LAJOLO, Mariana. Sob pressão, China refaz manual sobre deficientes.  
Folha de S.Paulo, 30 maio 2008.

2.  Identifique, entre as quatro opções oferecidas, aquelas que pertencem à reportagem Sob pressão, 
China refaz manual sobre deficientes e indique, no caderno, em que lugar do texto deveriam 
aparecer.
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a) O manual de orientação para voluntários dos Jogos de Pequim será refeito por conter “lin-
guagem inapropriada” ao falar sobre deficientes.

b) Na favela do Pindurama, de 72 mil moradores, nesta cidade, inexiste qualquer órgão públi-
co. Tudo é resolvido por uma mulher de 50 anos, conhecida por “Medusa”, que distribui 
remédios, roupas e balinhas à comunidade.

c) A tarde, portanto, estava chuvosa, e uma densa neblina envolvia a Via Anchieta. Eduardo 
Alexandre de Furquini, 24 anos, motorista de ônibus há duas semanas, aguardava o guin-
cho de resgate do lado de fora do veículo, ocupado por 42 passageiros vindos do Guarujá, 
inclusive um deficiente físico, quando sentiu a lataria estremecer e ruir 30 metros ribancei-
ra abaixo.

d) O dirigente, no entanto, avalia a criação do guia como um avanço. “Isso demonstra a preo-
cupação em treinar bem as pessoas que irão atender o público, os atletas e os dirigentes na 
China”, afirma ele.

3.  A seguinte lista de características de uma reportagem está errada. Nela aparecem diferentes 
características que não pertencem, de fato, a uma reportagem. Identifique aquelas que efetiva-
mente constituem o gênero “reportagem” e as copie no caderno.

a) Texto argumentativo que procura convencer o leitor a adquirir um produto.

b) Tem por objetivo transmitir informações novas, de maneira ágil e objetiva.

c) Deve envolver o leitor com o acontecimento, mas transmitindo-o de forma precisa.

d) Texto frio e objetivo, sem fazer quaisquer referências às impressões do jornalista.

e) Texto expositivo de apresentação e análise de uma informação.

f ) Todas as reportagens partem de um “gancho” jornalístico: um tema específico (um aconte-
cimento) que conduz a um tema geral e permanente de interesse da comunidade.

g) Presença de investigação jornalística para a construção do texto e constante procura pela 
verdade.

h) Ausência do contexto da informação.

i) Presença do contexto da informação.

j) Embora seja um texto expositivo, há presença acentuada da forma narrativa explicando as 
relações entre fatos e personagens.

k) Presença de impressões e pontos de vista do jornalista.

l) Utilização de rimas e ritmo melódico.
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Gancho jornalístico: acontecimento que serve de porta de entrada para discutir um 
tema geral e de interesse de uma comunidade. A relação entre o gancho jornalístico e a 
reportagem não deve ser automática, mas passar pela análise crítica do jornalista.

Investigação jornalística: processo de coleta de informações variadas e confiáveis sobre 
o tema a ser desenvolvido na reportagem. Exige que o jornalista seja criterioso na seleção 
das informações necessárias para a construção do seu texto. 

APRENDENDO A APRENDER

LIÇÃO DE CASA

1.  Identifique o gancho jornalístico nos dois primeiros parágrafos da reportagem Sob pressão, Chi-
na refaz manual sobre deficientes. Anote-o em seu caderno.

O manual de orientação para voluntários dos Jogos de Pequim será refeito por conter 
“linguagem inapropriada” ao falar sobre deficientes.

Os estereótipos usados em 20 das 200 páginas do calhamaço geraram protestos de en-
tidades internacionais, e os organizadores do evento decidiram reescrever trechos do guia. 

2.  Jonas é um jornalista. Ele deve escrever uma reportagem sobre a inauguração de uma nova pra-
ça na cidade e está confuso entre três hipóteses de trabalho:

I. Ele pode escolher um ângulo interpretativo, afirmando que havia outras prioridades nas 
quais gastar o dinheiro público.

II. Pode priorizar um fato específico desse acontecimento: a história da escultura no meio da 
praça, que foi produzida por um importante artista brasileiro.

III. Pode, finalmente, dar uma abordagem diferente, narrando a luta da associação dos mora-
dores de bairro para que a prefeitura aumentasse as áreas verdes e de recreação da cidade.

Responda no caderno: No lugar de Jonas, qual hipótese de trabalho você escolheria? Por quê?

O estatuto social do poeta

1.  No seu blog, Aline escreve:
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Responda às questões a seguir no caderno. 

a) Pesquise o termo “estatuto” em um dicionário (ou site confiável da internet).

b) Em que sentido Aline usou o termo “estatuto”?

c) Suponha que você seja um amigo de Aline e que vai responder às perguntas que ela colocou 
no blog. Responda em seu caderno: Para você, qual é o estatuto do poeta hoje, na sociedade?
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2. Seguindo as orientações dadas em sala de aula, você se reunirá em dupla ou em trio para elaborar 
uma reportagem sobre o tema geral O estatuto social do poeta. O gancho será a atividade de cola-
gem realizada na Situação de Aprendizagem anterior, Diálogos no texto poético.

Leve em conta a sequência de realização da tarefa:

I. Investigação jornalística: coleta de dados.

II. Discussão dos dados e construção do ponto de vista crítico.

III. Elaboração do projeto de texto.

IV. Elaboração do texto.

O estatuto do poeta 

Hoje em dia é supercomplicado se dizer poeta... As pessoas geralmente não curtem 
literatura... poesia, então? Nem se fala! Muitos afirmam preferir formas mais fáceis de co-
municação... Alegam que não gostam de ler poesia porque não entendem, ou porque os 
textos são melosos, esquisitos demais... Enfim, ser poeta, para mim, é uma missão meio 
ingrata. E vocês, o que pensam? Qual é o estatuto do poeta hoje, na sociedade?
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A elaboração do texto: o parágrafo de abertura

Para atrair o leitor,  algumas técnicas específicas podem ser usadas na abertura do tex-
to, como, por exemplo:

APRENDENDO A APRENDER

3.  No caderno, identifique quais foram as estratégias utilizadas nos parágrafos de abertura a 
seguir:

a) As Ilhas Galápagos atraem exploradores de todo o mundo. Eles chegam desejosos de ver 
os iguanas-marinhos e terrestres, com seu aspecto que nos transporta para a época dos di-
nossauros, e as tartarugas-gigantes que dão nome às ilhas. Além disso, tubarões, golfinhos, 
baleias, lobos-marinhos e toda uma série de aves diversas vêm se refugiar neste arquipélago 
que lembra um cenário de cinema.

b) O show da famosa cantora norte-americana lotou o estádio do Pacaembu. Foi como se, 
de repente, as comportas de Itaipu se abrissem: todo mundo correndo para chegar o mais 
perto da estrela que o seu ingresso permitia.

c) “Quem não tem cão caça com gato.” Assim falavam nossos avós. A prática do ditado, pelo 
visto, continua: “Se não podemos ir à terra dos ‘gringos’ ganhar dinheiro, então esperamos eles 
virem até nós”, comemora Jonathan Caetano, 32, garçom, sobre o movimento extra nos res-
taurantes do Rio de Janeiro. O Pan-Americano encheu hotéis e fez muita gente querer faturar.

LIÇÃO DE CASA

Escrever a reportagem exigirá o domínio de diversos recursos de conexão. Veremos agora alguns 
deles. 

a) Inicialmente, reúnam-se para discutir como vocês pretendem fazer essa reportagem: O que vão 
apresentar aos leitores? Quem será o leitor desse texto? Onde ele será apresentado aos leitores?

b) Depois da coleta de dados e da discussão, em grupo, desses dados e da construção do ponto 
de vista crítico, é hora de elaborar o projeto do texto.

c) A seguir, indicamos algumas estratégias que permitirão que o texto idealizado se torne uma 
realidade e alcance o seu objetivo entre os leitores.
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A Literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura,                
a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social, ela cumpre 
o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. 

A literatura está vinculada à sociedade      se origina, assim como todo 
tipo de arte,      o artista não consegue ser indiferente à realidade. 

A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade, 
    através de suas obras o artista transmite seus sentimentos e ideias 
do mundo, levando seu leitor à reflexão      até mesmo à mudança de 
posição perante a realidade,      a literatura auxilia no processo de transfor-
mação social.

PALMA, Marina Cabral da Silva. Para que serve a literatura? Disponível em: <http://www.brasilescola.com/ 
literatura/para-que-serve-a-literatura.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Para quem tem bons hábitos de leitura é fácil saber se uma frase está devidamente 
construída. Assim, ler jornais, revistas, livros ajuda a escrever melhor.

APRENDENDO A APRENDER

Estudando conectivos

1.  Procure no dicionário ou em uma gramática: O que é um conectivo? Para que serve? Escreva 
no caderno.

2.  Encontre os conectivos das frases a seguir e anote-os no caderno.

a) Lucas chegou em casa enquanto Margarida terminava a lição.

b) João estudou muito para a prova, por isso teve uma nota tão alta.

c) Leonor queria ir passear, mas não conseguiu.

d) Paula vai viajar se conseguir passar nos exames.

e) Quanto mais estudo, mais aprendo.

assim – em que – e – porque – assim como – pois – onde

Os conectivos do texto a seguir foram retirados. Após consulta ao quadro com conectivos, preen-
cha adequadamente os espaços vazios. Um conectivo (também chamado de conector) vai sobrar.
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3.  Associe, no caderno, os conectivos encontrados no exercício anterior às seguintes situações:

Os conectivos (ou conectores) não apenas articulam os segmentos de frase entre si 
como também podem articular uma frase com outra e, até, um parágrafo com outro.

APRENDENDO A APRENDER

4.  Leia com atenção a frase a seguir e identifique, no caderno, o que está faltando nela para que se 
possa entendê-la bem.

nossa vida.

LIÇÃO DE CASA

No texto a seguir, sublinhe as ideias que respondem às perguntas. 

Parágrafo 1: Como dividir um período em orações?

Para escrevermos bem, precisamos saber em quantas partes os períodos se dividem, pois cada 
parte deve se conectar com a outra. Inicialmente, devemos localizar os verbos e seus respectivos 
sujeitos para identificar as partes principais de uma frase. Definindo, no período, o verbo (e seus 
complementos) e o sujeito, localizamos os segmentos da frase.

Parágrafo 2: Como definir qual é o melhor conectivo?

Como é necessário estabelecer uma conexão entre esses segmentos, o elemento que fará isso é 
o conectivo (ou conector). Para esse fim, é preciso saber qual é a relação que se estabelece entre os 
dois segmentos: Causa? Explicação? Oposição? Tempo?

Parágrafo 3: Qual é um dos segredos para escrever de forma coesa e coerente?

Ao expandirmos os segmentos das frases e os articularmos entre si, criamos o período. A coesão 
e a coerência de um período são o resultado da conexão adequada entre as orações. Na construção 
de um texto, a conexão ocorre também entre os períodos que formam parágrafos e, até mesmo, 
entre estes parágrafos. 
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Critérios Minha opinião Professor

Está o.k. Precisa melhorar Está o.k. Precisa melhorar

Estrutura do 
texto

Ortografia e 
uso da  
norma-padrão

Parágrafo  
inicial

Uso dos 
conectivos (ou 
conectores)

Veracidade das 
informações 
e respeito aos 
direitos  
humanos

Após a escrita da reportagem, troquem-na com o trabalho de outro grupo e anotem, a lápis, 
no texto dos colegas, sugestões para melhorar a escrita. Quando o texto lhes for devolvido, 
analisem as opiniões de seus colegas. Lembrem que vocês não são obrigados a segui-las, mas 
verifiquem se, de fato, as sugestões são válidas. Por fim, após as mudanças que considerarem 
oportunas, entreguem o texto ao professor. 

2.  Depois da correção, a reportagem será devolvida. Comparem o ponto de vista do professor 
com o seu. Discutam em classe aspectos da escrita que todos os alunos podem aprimorar. 
Reescrevam o texto seguindo as orientações dadas e o devolvam para correção final com a 
primeira versão. Agora, com o texto pronto e analisado, é o momento de disponibilizá-lo 
para os leitores a que se destina.

Elaborando a reportagem

1.   Agora, de acordo com as orientações do professor, elaborem a reportagem, prestando atenção 
tanto nos conteúdos como na redação. Considerem as informações a seguir. Completem a parte 
de vocês somente depois de produzido o texto.
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Uma revista cultural

Essa reportagem poderá fazer parte da revista cultural a ser produzida por sua turma. 
O resultado final, é claro, apenas será concluído ao final deste volume. Uma revista cultu-
ral tem como objetivo divulgar informações de arte e cultura. Nesse momento, o grupo já 
pode começar a discutir, com base nas atividades feitas durante o ano letivo, o nome que 
deseja dar a essa revista.

APRENDENDO A APRENDER

VOCÊ APRENDEU?

Responda às questões no caderno. Suas respostas funcionarão como um “termômetro” para o 
seu aprendizado. 

Que conteúdos você:

1.  Compreendeu tão bem que consegue explicá-los sem dificuldades?

2.  Considera que deveriam ser explicados de novo porque não os entendeu bem?
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Leitura e análise de texto

Agora vocês devem, de acordo com a orientação do professor, copiar a letra da canção 
O que será (À flor da terra), de Chico Buarque.

1.  Depois de copiar e ler, responda no caderno:

a) Qual resposta você daria à pergunta “O que será?”, que aparece na letra da canção? Explique.

b) Identifique expressões no texto que fazem pensar na transgressão das normas do que a so-
ciedade considera correto.

c) Você concorda com o ponto de vista defendido na letra da canção? Por quê?

2.  Há outra versão da mesma canção, intitulada O que será (À flor da pele). Observe que, em vez 
de “terra”, agora se fala em “pele”. Pesquise essa letra e compare as duas versões. Responda no 
caderno: Que diferenças há entre elas?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

O QUE SERÁ QUE SERÁ

!
?

Acompanhe a letra da canção O que será (À flor da terra), de Chico Buarque. Antes, discuta em 
classe: O que sugere a expressão “À flor da terra”?
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3.  Compare O que será (À flor da pele) com o soneto do poeta português Luís Vaz de Camões 
(1524-1580), reproduzido a seguir. Escreva em seu caderno as semelhanças e as diferenças entre 
os dois textos, no que se refere a como abordam o tema do amor.

Amor é um fogo que arde sem se ver

Amor é um fogo que arde sem se ver, 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente, 

é dor que desatina sem doer. 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 

é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade; 

é servir a quem vence, o vencedor; 

é ter com quem nos mata lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

nos corações humanos amizade, 

se tão contrário a si é o mesmo Amor?

A preposição

Consulte uma gramática ou seu livro didático para responder às próximas questões.

1.  O que é uma preposição? 

a) É um termo invariável que aparece sozinho na frase, gramaticalmente independente.

b) É a unidade que marca relações entre as palavras em um discurso e exerce sobre elas uma 
função gramatical.

c) É um instrumento que define o papel do verbo na frase, expressando significado indepen-
dente.

d) É o elemento que une o substantivo ao adjetivo, para estabelecer relação de dependência 
entre esses dois termos da frase.

2.  Leia estas duas frases para responder à questão a seguir: 

pelas alcovas”.

nas alcovas”.

Os termos pelas e nas são contrações de preposições com artigos definidos (por + as e em + as). 
No caderno, identifique devidamente essas classes morfológicas.

CAMÕES, Luís Vaz de. Amor é um fogo que arde sem se ver. In: Sonetos. Disponível em: <http://www.dominio 
publico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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A preposição por tem o sentido de movimento ou situação. 

Movimento: referindo-se a uma extensão entre dois limites, através de certa duração no 
espaço, no tempo ou na noção. 

por lugares desconhecidos.

Situação: referindo-se ao resultado do movimento de aproximação a certo limite no 
espaço, no tempo ou na noção.

por acaso. Isso aconteceu lá pelas 2 horas.

APRENDENDO A APRENDER

3.  Identifique a representação gráfica que exemplifica o sentido de movimento da preposição 
“por”:

a) 

b)

4.  Desta vez, identifique a representação gráfica que exemplifica o sentido de situação da preposi-
ção “por”:

a)

b)

5.  Com base no que você leu na seção “Aprendendo a aprender”, qual é o sentido da preposição 
“por” no verso “Que andam suspirando pelas alcovas”? Explique no caderno.
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6.  Relacione a preposição destacada nos exemplos a seguir com o sentido que ela atribui às frases:

a) Lugar.

b) Causa.

c) Meio.

d) Substituição.

(   ) Em seu retorno, teve de passar por São Paulo.

(   ) Ele acabou pagando gato por lebre.

(   ) Desastres acontecem por irresponsabilidades.

(   ) Enviaram o documento pelo correio.

7.  Observe os dois grupos de exemplos a seguir. Preste atenção na relação que a preposição “em” 
mantém com as outras palavras das frases. 

Grupo I 

na aula sorrindo.

em duas semanas.

em casa.

Grupo II 

no sofá da sala.

Em 1954, eu nem era nascido!

em polvorosa.

Indique a que grupo (I ou II) pertencem as afirmações a seguir com relação ao sentido da pre-
posição “em”:

a) ( ) O grupo de frases indica situação, algo localizado em certo espaço, tempo ou noção.

b) ( ) O grupo de frases indica movimento, algo que se locomove em determinado espaço, 
tempo ou noção. 

8.  Explique no caderno qual a diferença entre “Que andam suspirando pelas alcovas” e “Que 
andam suspirando nas alcovas”.
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9.  Faça, agora, a análise do uso da preposição “em” presente em outro verso da letra da canção: 
“Que andam combinando no breu das tocas”. Responda no caderno.

LIÇÃO DE CASA

1.  O professor indicará as páginas do livro didático sobre preposição. Faça os exercícios das pági-
nas indicadas para a correção na próxima aula.

2.  Jéssica, a nova aluna da escola que você já conhece, faltou nesta aula. Para que ela não fique 
alheia ao assunto, elabore a síntese do que foi estudado hoje. 

Mais um pouco sobre preposição

1.  Responda no caderno: Qual é a diferença no uso da preposição “por” em cada frase a seguir?

por mim e nem me reconheceu.

por mim, por favor!

2.  Examine agora uma estrofe de um poema de Camões:

Um mover de olhos, brando e piedoso,

Sem ver de quê; um riso brando e honesto,

Quase forçado; um doce e humilde gesto,

De qualquer alegria duvidoso.

CAMÕES, Luís Vaz de. Um mover de olhos, brando e piedoso. In: Sonetos. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872>.  

Acesso em: 3 dez. 2013.

Escreva no caderno as preposições que encontrou nessa estrofe.

3.  Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a preposição “de” relaciona, liga ou intro-
duz palavras, atribuindo um sentido a elas. Observe: 

A preposição “de” pode ter sentidos diferentes: 1. lugar de origem: “Saiu de casa” ou 
“Ele vem de boa família”; 2. causa: “Ele cantava de alegre”; ou 3. propriedade: “Este é o 
carro de João”.
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Considere o quadro anterior para explicar, em seu caderno, o sentido da preposição “de” no 
verso “Um mover de olhos, brando e piedoso”.

4.  Verifique agora estes versos:

  “[...] um doce e humilde gesto,
  De qualquer alegria duvidoso.”

A construção sintática está em ordem inversa. Em ordem direta, teríamos:

a) Um doce duvidoso e humilde gesto de qualquer alegria.

b) Um duvidoso doce e gesto qualquer de humilde alegria.

c) Um doce e humilde gesto, duvidoso de qualquer alegria.

d) Qualquer alegria doce e humilde é de duvidoso gesto.

5.  Quanto ao verso de Camões, podemos afirmar que:

I. o gesto é doce e humilde.

II. o gesto é duvidoso.

III. a dúvida é se ele tem qualquer alegria.

Estão corretas:

a) Somente I.

b) Somente I e II.

c) Somente II e III.

d) Somente I e III.

e) Todas.

6.  No caderno explique, a seu modo, o significado dos versos do Exercício 4.

Paráfrase consiste em reescrever, com suas palavras, as ideias centrais de um texto. É 
muito importante não alterar essas ideias, apenas as palavras.

APRENDENDO A APRENDER
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Parafraseando Camões

Em grupos de três ou quatro, façam a paráfrase do soneto completo de Camões. O texto final 
deverá ser escrito em prosa. Escreva-o no caderno.

Um mover de olhos, brando e piedoso

Um mover de olhos, brando e piedoso, 

Sem ver de quê; um riso brando e honesto, 

Quase forçado; um doce e humilde gesto, 

De qualquer alegria duvidoso; 

Um despejo quieto e vergonhoso; 

Um repouso gravíssimo e modesto; 

Uma pura bondade, manifesto 

Indício da alma, limpo e gracioso; 

Um encolhido ousar; uma brandura; 

Um medo sem ter culpa; um ar sereno; 

Um longo e obediente sofrimento: 

Esta foi a celeste fermosura 

Da minha Circe1, e o mágico veneno 

Que pôde transformar meu pensamento.

LIÇÃO DE CASA

Compare desta vez o soneto de Camões com a letra da canção O que será (À flor da terra), 
procurando encontrar semelhanças e diferenças na composição do texto (se está em verso ou prosa; 
se há rima ou não etc.) e na sua temática (quais os assuntos de que tratam os dois textos). Use seu 
caderno para realizar esta atividade.

Uma crônica jornalística

Discutam oralmente:

O pretê-pedalinho? 

Leia a seguinte crônica:

1 Circe era uma deusa grega considerada a rainha das feiticeiras.

CAMÕES, Luís Vaz de. Um mover de olhos, brando e piedoso. In: Sonetos. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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Leitura e análise de texto

O pretê-pedalinho 

Se a gente escrevesse para a Folhinha, isso poderia ser uma parábola. Era uma vez uma 
cisne negra, chamada Petra, que nadava tranquilamente no zoológico de Munique, na 
Alemanha. Tava lá, tranquilona, quando os administradores do lugar resolveram botar um 
pedalinho (na tradicional forma de cisne) no lago, para os alemães passearem. Foi então 
que Petra se apaixonou pelo pedalinho!

Sim, a pobre cisne, assim como no “Patinho Feio”, não descolava nenhum pretê cisne. 
Daí, quando viu o pedalinho, caiu de amores. Nem percebeu que ele não era real. Assim 
como a gente faz de vez em quando na nossa vida amorosa.

Ficamos fantasiando que aquele pretê é muito incrível, que manda bem em várias coisas, 
quando, na verdade, ele pode ser quase um “pedalinho”. E só existir na nossa imaginação.

Voltando a Petra. Os administradores do parque e o próprio diretor resolveram confiscar 
o pedalinho, levá-lo para outro lugar, pra ver se a cisne se esquecia desse amor impossível.

E eis que em um dia de inverno, depois de várias tentativas para separar os cisnes, Petra 
mudou de ideia. E resolveu se apaixonar por outro cisne. De carne e osso, só não sabemos 
a cor da plumagem.

E qual a conclusão da nossa parábola: tem vezes que a gente está apaixonada por um pre-
tê-pedalinho e de nada adianta nossas amigas falarem, rezarem ou nos arrastarem para baladas. 
Por mais roubada que ele seja, continuamos lá, cegas pela imponência das plumas brancas.

Mas daí, um dia, acordamos com um outro humor, e, sim, arranjamos alguém da nossa 
turma. Por isso, quando tudo der errado, lembrem-se da cisne Petra.

E que pedalinho só serve pra dar uma voltinha.

HALLACK, Jô; LEMOS, Nina; AFFONSO, Raq, do 02 Neurônio. O pretê-pedalinho.  
Folha de S.Paulo, 24 mar. 2008. Folhateen.

Sob a orientação do professor, discutam oralmente: 

1.  Faça as atividades a seguir:

a) Assinale no texto anterior as palavras que se relacionam com a palavra adolescentes e aquelas 
que se referem à palavra sexualidade. Escreva essas palavras no quadro a seguir. Observe que 
algumas poderão aparecer nas duas listas.
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Vocabulário do texto que faz referência a

Adolescentes Sexualidade

b) Agora, em dupla ou trio, escrevam uma carta para a cisne. É importante que a carta apre-
sente uma relação com a letra da canção ou com o soneto de Camões estudados nessa Si-
tuação de Aprendizagem, ou seja, vocês podem usar palavras ou expressões encontradas na 
letra da canção ou no soneto referidos. Podem também manter o mesmo tema desses textos 
na sua carta. Depois de redigir a carta, apresentem-na para a turma e discutam os diferentes 
pontos de vista.

1.  Complete as frases a seguir com a preposição ou contração que julgar adequada ao sentido ex-
presso entre parênteses:

a) Eu não o reconheci ____ longe. (posição, lugar)

b) Toda essa amargura recai ____ nós mesmos e acabamos sentindo as consequências. (lugar)

c) Quando entrei ____ aquele beco, descobri uma cidade totalmente diferente daquela que 
conhecia. (lugar)

d) Paguei ____ cheque tudo o que comprei. (meio)

e) A criança me puxava ____ paletó na certeza de ganhar atenção. (meio)

f ) Ela morria ____ medo toda vez que chovia. (causa)

2.  Relacione as seguintes frases com o efeito de sentido produzido pela preposição destacada:

(     ) Por favor, dê-me um copo de água.

LIÇÃO DE CASA
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VOCÊ APRENDEU?

Responda ao questionário no caderno. Ele funcionará como um “termômetro” para seu apren-
dizado. 

Nesta Situação de Aprendizagem: 

1.  O que foi discutido em sala de aula sobre a relação amor/sexualidade?

2.  Que importância tem a preposição para construir uma frase?

(     ) Por favor, dê-me um copo com água.

a) Diferenciamos os dois elementos, o copo e a água.

b) O copo e a água são uma só unidade, não se distinguem.

Se você gostou da poesia de Camões, vale a pena ler seus sonetos. Você poderá encontrá-
-los no site <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_
action=&co_obra=1872> ou na biblioteca de sua escola. (Acesso em: 3 dez. 2013.)

PARA SABER MAIS
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

VOCÊ TEM MORAL PARA ME CONTAR ALGO?

!
?

1.  Leia silenciosamente o texto a seguir. Antes, porém, discuta com os colegas:

Leitura e análise de texto

Melissa e o amor no alto da árvore

Melissa vivia no alto de uma árvore, sozinha, mas feliz. Todos os dias, no mesmo ho-
rário, Melissa via passar um jovem, garboso e elegante, cantarolando uma música de amor. 
Do alto da árvore, Melissa o olhava atentamente naqueles poucos segundos. Do alto da 
árvore, aos poucos, Melissa foi imaginando como seria aquele jovem tão belo que por ali 
passava. Do alto da árvore, aos poucos, Melissa se apaixonou por aquele rapaz. Sempre no 
mesmo horário, todos os dias, passava por ali aquele jovem. 

Um dia Melissa, pouco antes do horário costumeiro de o jovem passar, desce da árvo-
re pela primeira vez em muitos anos. Distrai-se com o toque de seus pés no chão úmido 
até ouvir a cantiga que ela tão bem conhecia, a cantiga do seu amado. Mas eis que de 
perto, ao vê-lo, Melissa achou-o muito mais velho do que pensava e menos em forma do 
que gostaria e com uns modos muito mais rudes do que imaginava. Assustada, assim que ele 
passou, olhou-a e sorriu, ela subiu de novo na árvore e nunca mais tornou a descer. De lá, 
ela continua amando o rapaz perfeito por quem um dia se apaixonou. 

Elaborado por José Luís Landeira e João Henrique Mateos especialmente para o São Paulo faz escola.

2.  Depois da leitura, faça os exercícios a seguir:

I. Qual é a moral dessa história?
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II. Assinale a alternativa que apresenta o tema do texto:

a) O mundo solitário traz o sonho de ser amado por alguém que não se conhece.

b) O ser humano só quer o que lhe é impossível.

c) A fragilidade do comportamento humano e a importância de amar o que efetivamente se 
conhece.

d) Uma menina que do alto de uma árvore sonhava com coisas que não existiam.

III. O que simbolizam: A árvore? Melissa? O rapaz?

O texto alegórico e a moral

1.  O texto alegórico representa uma coisa para dar a ideia de outra, permitindo, dessa maneira, 
que se apresente ao leitor uma lição moral. Entre as definições de texto alegórico a seguir, indi-
que a qual delas pertence a narrativa que você leu. Depois, explique o porquê de sua escolha.

a) ( ) Parábola: narrativa curta em que seres humanos reproduzem certas atitudes e pensa-
mentos sociais que permitem ilustrar uma moral.

b) ( ) Fábula: narrativa curta em que animais falantes reproduzem atitudes e pensamentos 
humanos para ilustrar uma moral.

c) ( ) Apólogo: narrativa curta em que objetos falantes reproduzem atitudes e pensamentos 
humanos para ilustrar uma moral. 
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2.  Com a orientação do professor, discuta oralmente que textos você conhece que se enquadram 
nas definições anteriores de parábola, fábula e apólogo. 

3.  Complete o texto a seguir com as palavras abaixo e encontre uma definição de moral e 
ética. Você não vai usar todas as palavras do quadro, pois algumas delas não se aplicam 
ao texto:

moral – comunidade – apropriadas – praticamos – literatura – sociedade –  

age – fala – sexualidade – ética – cultura 

Consideramos    o conjunto de condutas         a certa                    . 
Uma pessoa é moral quando         conforme os costumes e valores da    
em que vive, mesmo se não acreditar neles. 

    é o conjunto de condutas e valores em que efetivamente acreditamos e  
  .

4.  Agora, sob orientação do professor, discuta em classe:

Os textos literários contribuem efetivamente para desenvolver a ética ou apenas ampliam 
nosso conhecimento moral?

LIÇÃO DE CASA

Pesquise no Acessa Escola, na sala de leitura de sua escola ou no livro didático o texto de  
Machado de Assis intitulado Um apólogo. Leia-o e transcreva a moral da história no caderno. Expli-
que em seguida o que você entendeu, para discussão em sala.

O ideal e o real entre o sexo e o amor

O texto a seguir narra o afastamento emocional e sexual entre os imigrantes Jerônimo e Maria 
da Piedade.

Discuta em classe:
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Leitura e análise de texto

– Ó filha! por que não experimentas tu fazer uns pitéus à moda de cá?... 

– Mas é que não sei... balbuciou a pobre mulher. 

– Pede então à Rita que to ensine... Aquilo não terá muito que aprender! Vê se me fazes 

por arranjar uns camarões, como ela preparou aqueles doutro dia. Souberam-me tão bem! 

Este resvalamento do Jerônimo para as coisas do Brasil penalizava profundamente a 

infeliz criatura. Era ainda o instinto feminil que lhe fazia prever que o marido, quando 

estivesse de todo brasileiro, não a queria para mais nada e havia de reformar a cama, assim 

como reformou a mesa. 

Jerônimo, com efeito, pertencia-lhe muito menos agora do que dantes. Mal se che-

gava para ela; os seus carinhos eram frios e distraídos, dados como por condescendência; 

já lhe não afagava os rins, quando os dois ficavam a sós, malucando na sua vida comum; 

agora nunca era ele que a procurava para o matrimônio, nunca; se ela sentia necessidade 

do marido, tinha de provocá-lo. E, uma noite, Piedade ficou com o coração ainda mais 

apertado, porque ele, a pretexto de que no quarto fazia muito calor, abandonou a cama e 

foi deitar-se no sofá da salinha. Desde esse dia não dormiram mais ao lado um do outro. 

O cavouqueiro arranjou uma rede e armou-a defronte da porta de entrada, tal qual como 

havia em casa da Rita. 

Uma outra noite a coisa ainda foi pior. Piedade, certa de que o marido não se che-

gava, foi ter com ele; Jerônimo fingiu-se indisposto, negou-se, e terminou por dizer-lhe, 

repelindo-a brandamente: 

– Não te queria falar, mas... sabes? deves tomar banho todos os dias e... mudar de 

roupa... Isto aqui não é como lá! Isto aqui sua-se muito! É preciso trazer o corpo sempre 

lavado, que, ao se não, cheira-se mal!... Tem paciência! 

Ela desatou a soluçar. Foi uma explosão de ressentimentos e desgostos que se tinham 

acumulado no seu coração. Todas as suas mágoas rebentaram naquele momento. 

– Agora estás tu a chorar! Ora, filha, deixa-te disso! 

Ela continuou a soluçar, sem fôlego, dando arfadas com todo o corpo. 

O cavouqueiro acrescentou no fim de um intervalo: 

– Então, que é isto, mulher? Pões-te agora a fazer tamanho escarcéu, nem que se cui-

dasse de coisa séria! 
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Piedade desabafou: 

– É que já não me queres! Já não és o mesmo homem para mim! Dantes não me acha-
vas que pôr, e agora até já te cheiro mal! [...]

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2018>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão em 1857. 
Viajou para o Rio de Janeiro aos 17 anos e estudou na Academia Imperial das Belas-Artes. 
Foi um romancista que criticou a sociedade brasileira e as suas instituições. Preocupado 
com a realidade do cotidiano, foi um dos primeiros expoentes do Naturalismo no Brasil. 
Seu romance mais conhecido é O cortiço. Os temas mais presentes em sua obra são a luta 
contra o preconceito de cor, os vícios e o povo humilde. Morreu em Buenos Aires em 1913, 
ocupando na época o cargo de vice-cônsul do Brasil.

1.  Depois de ler, continue a discussão:

2.  Responda no caderno.

LIÇÃO DE CASA

Releia o exercício que define moral e ética. Faça uma paráfrase, ou melhor, explique com suas 
palavras o que entende a respeito da afirmação a seguir:

A moral, por resultar de um pensamento social, é altamente ideológica. Isso possibilita 
que ela seja também manipulável, a fim de atender a interesses de certos grupos.

Ao escrever seu texto, pense sobre o que significam as seguintes palavras: ideologia, manipulação 
e interesses próprios. 
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O Naturalismo

1.  Após a consulta ao seu livro didático, complete o quadro com o contexto histórico dessa época:

Realismo/Naturalismo

Brasil

Início/Término Principais autores Características

De 1881, ano em 

que ______ publica 

O mulato (primeiro 

romance naturalista 

brasileiro) e Machado 

de Assis publica 

______ ________ 

______ ______ 

______ (primeiro 

romance realista 

brasileiro), a 1893.

Portugal

Inicia em 1865, 

com a ______ e as 

Conferências do 

Cassino de Lisboa, 

até por volta de 

1890.

2.  Relacione o texto de Aluísio Azevedo a uma característica naturalista encontrada no quadro 
anterior.

LIÇÃO DE CASA

Consulte o livro didático e selecione dois outros textos literários que reflitam algumas das ca-
racterísticas apresentadas no quadro Realismo/Naturalismo. Relacione um trecho de cada texto com 
uma das características do movimento literário, como você fez no Exercício 2 de “O Naturalismo”. 
Use seu caderno para as respostas.

Mais uma alegoria

1.  Em duplas ou em trios, escrevam um texto alegórico (parábola, fábula ou apólogo) com base 
no texto lido de Aluísio Azevedo. Orientem-se pelos critérios do quadro a seguir. Completem 
a parte de vocês somente depois de produzido o texto.
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Texto alegórico: 
critérios de 

correção

Minha opinião Professor

Está o.k. Melhorar Está o.k. Melhorar

Fidelidade 
ao gênero

Uso apropriado 
dos conectivos

Respeito aos di-
reitos humanos

Uso da  
norma-padrão

Criatividade

Depois de escritos, troquem os textos entre os grupos e anotem, a lápis, no texto de seus cole-
gas, sugestões para melhorar a escrita. Quando o texto lhes for devolvido, analisem as opiniões 
dos colegas. Lembrem que vocês não são obrigados a segui-las, mas, ao menos, considerem-nas. 
Finalmente, pronto o texto, completem a parte de vocês no quadro de critérios de correção e o 
entreguem ao professor. 

2.  Após as correções, o texto será devolvido. Comparem o ponto de vista do professor com o 
de vocês. Discutam em classe aspectos da escrita que todos os alunos podem aprimorar. 
Reescrevam-no seguindo as orientações dadas pelo professor. Depois, quando estiver pronto 
e analisado, será o momento de disponibilizá-lo para os leitores a que se destina: afixem-no 
no mural da classe.

LIÇÃO DE CASA

1.  Podemos afirmar que todos os textos alegóricos são narrativos? Como?

2.  Pesquise e selecione no livro didático, na sala de leitura ou na internet uma parábola, uma fábula 
e um apólogo. Retire um trecho de cada texto para comprovar sua resposta da Questão 1.
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VOCÊ APRENDEU?

Responda em seu caderno: 

1.  Que características do Naturalismo (ainda) são encontradas na literatura contemporânea que 
você conhece? Por quê?

2.  Que características do Naturalismo não são mais encontradas na literatura contemporânea que 
você conhece? Por quê?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

A PROSA RENOVADA

!
?

Prosa no ritmo do automóvel

Inicialmente, leremos um conto escolhido pelo professor, para conhecer o estilo do escritor Oswald 

de Andrade (1890-1954).

Leia agora um conto ao estilo do escritor Oswald de Andrade e responda no caderno:

1.   Os termos “Ipanema” e “Copacabana” sugerem que cidade brasileira?

2.   Osvaldo recebeu a seguinte lição de casa: “Escreva um texto cujo ritmo de leitura acompanhe o 

de um carro que se movimenta velozmente”. O que você acha que ele deve fazer para conseguir 

escrever bem o seu texto? 

3.   Leia agora o texto a seguir.

Leitura e análise de texto

Sem Botafogo, mas com etc. – Homenagem a Oswald de Andrade

Correcorríamos de carro pelo espelho emprestado árvores tristonhas em dia paulista 
sem garoa e com sol. Os edifícios de vidro azul banhavam-se de ouro lá do céu e bandei-
ranacionalizavam o verde das árvores da Avenida República do Líbano e do Parque do  
Ibirapuera. No outro lado do Brasil existem Ipanema e Copacabana. Aqui não. E o passa-
do de distante capital voltava na brisa de janelas abertas e baforadas gostosas, mesmo com 
poluição. O carro não era importado, mas importante. Ia vinha derrapava ia escorregava 
nas pontes e viadutos. Brooklin não era Nova Iorque. A noite não seria a vertigem lumino-
sa do Rio, mas entrava fresca pelas frestas da cidade.

Elaborado por José Luís Landeira especialmente para o São Paulo faz escola.

4.  Depois de ler, discuta com os colegas e responda: 

O que você entendeu do texto?
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Gostou do texto? Por quê?

Que diferenças encontrou entre o estilo de escrita literária presente nesse texto e aquele 
característico da produção literária do século XIX?

5.   Chamamos de neologismos as palavras novas ou a atribuição de novos sentidos a palavras já exis-
tentes em uma língua. Elas surgem por variados motivos; um deles é o desejo de ser criativo. O 
neologismo, no entanto, deve ser entendido por aqueles a quem a mensagem se destina, senão 
a comunicação torna-se quase impossível. Um modo de criar neologismos é juntar palavras de 
uma mesma língua ou, até, de línguas diferentes. Observe o texto e responda:

O que significa “correcorríamos”?

E “bandeiranacionalizavam”?

6.   No trecho “Ia vinha derrapava ia escorregava nas pontes e viadutos” faltam vírgulas. Se fosse 
escrito de acordo com a norma-padrão, seria: “Ia, vinha, derrapava, ia, escorregava nas pontes e 
viadutos”. Como essa invenção contribui para a construção do sentido do texto?

LIÇÃO DE CASA

Procure no livro didático, em material de pesquisa na biblioteca ou sala de leitura da escola ou 
na internet (em sites confiáveis) mais informações sobre Oswald de Andrade e sobre a obra aqui 
homenageada: Memórias sentimentais de João Miramar. A seguir, redija, no caderno, uma biografia 
que explique quem foi esse escritor e qual a sua importância na história da literatura brasileira.

APRENDENDO A APRENDER

Biografia é o texto expositivo que tem como objetivo apresentar a vida de uma pessoa. 
Vem dos termos de origem grega bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita.
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Ao redor de nossa amiga

1.  Verifique os conteúdos desenvolvidos no volume anterior e responda no caderno:

a) Quais as características mais comuns do conto tradicional?

b)  Na sua opinião, é possível escrever um conto sem seguir essas características? Por quê?

2.  Agora, leremos um conto de Carlos Drummond de Andrade. Nele, vamos verificar como o escri-
tor do início do século XX se esforça para romper com a tradição associada ao conto, em especial 
ao conto do século XIX que estudamos no volume anterior. A narrativa chama-se Nossa amiga. O 
que podemos esperar de um texto com esse título?

Ao término da leitura, você deve ser capaz de explicar como o narrador rompe com o modelo 
tradicional de conto.

Preste atenção à primeira parte. 

Nossa amiga

Não é bastante alta para chegar ao botão da campainha. 

O peixeiro presta-lhe esse serviço, tocando. Alguém abre. 

– Foi a garota que pediu para chamar... 

Quando não é algum transeunte austero, senador ou ministro do Supremo, que aten-
de à sua requisição. 

Com pouco, a solução já não lhe satisfaz. Descobre na porta, a seu alcance, a abertura 
forrada de metal e coberta por uma tampa móvel, de matéria idêntica: por ali entram as 
cartas. Os dedos sacodem a tampa, desencadeando o necessário e aflitivo rumor. Antes de 
abrir, perguntam de dentro: 

– Quem está aí? É de paz ou de guerra? 

De fora respondem: 

– É Luci Machado da Silva. Abre que eu quero entrar. 

Leitura e análise de texto
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3.   Compare o estilo de Carlos Drummond de Andrade com o do texto que homenageia Oswald 
de Andrade. Responda no caderno: Qual deles parece ousar mais? Por quê?

4.   Responda oralmente: Com base no que foi lido até agora, o que podemos esperar do conto?

5.  O professor dividirá o texto em partes para que haja mais interação no processo de leitura. Lem-
bre-se de que é responsabilidade do aluno leitor elaborar um comentário sobre o que entendeu da 
leitura feita em que se mostra como o narrador rompe com o modelo tradicional de conto.

Leia, agora, a sequência do conto.

Ante a intimação peremptória, franqueia-se o recinto. Entra uma coisinha morena, 
despenteada, às vezes descalça, às vezes comendo pão com cocada, mas sempre séria, ar 
extremamente maduro das meninas de três anos. 

À força de entrar, sair, tornar a entrar minutos depois, tornar a sair, lanchar, dormir na 
primeira poltrona, praticar pequenos atos domésticos, dissolveu a noção de residência, se 
é que não a retificou para os dicionários do futuro.

– Qual é a sua casa? 

– Esta. 

– E a outra de onde você veio? 

– Também. 

– Quantas casas você tem? 

– Esta e aquela. 

– De qual você gosta mais? 

– Que é que você vai me dar? 

– Nada. 

– Gosto da outra. 

– Tem aqui esta pessegada, esta bananinha... 

– Gosto desta casa! Gosto de você! 

Não é gulodice nem interesse mesquinho... Será antes prazer de sentir-se cortejada, 
mimada. Esquece a merenda para ficar na sala, de mão na boca, olhando os pés estendidos, 
enquanto alguém lhe acarinha os cabelos. 

Nem tudo são flores, no espaço entre as duas residências. Há Catarina e Pepino. 
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Catarina foi inventada à pressa, para frustrar certa depredação iminente. Os bichos de 
cristal na mesinha da sala de estar tentavam a mão viageira. Pressentia-se o momento em que 
as formas alongadas e frágeis se desfariam. Na parede, esquecida, preta, pousara uma bruxa. 

– Não mexa nos bichinhos. 

Mexia. 

– Não mexa, já disse... 

Em vão. 

– Você está vendo aquela bruxa ali? É Catarina. 

– Que Catarina? 

– Uma menina de sua idade, igualzinha a você, talvez até mais bonita. Muito mexedei-
ra, mas tanto, tanto! Um dia foi brincar com o cachorrinho de vidro, a mãe não queria que 
ela brincasse. Catarina teimou, mexeu e quebrou o cachorrinho. Então, de castigo, Catarina 
virou aquela bruxinha preta, horrorosa. Para o resto da vida. 

A mão imobiliza-se. A bruxa está presa tanto na parede como nos olhos fixos, grandes, 
pensativos. Entre os mitos do mundo (entre os seres reais?) existe mais um, alado, crepus-
cular, rebelde e decaído. 

Pepino tem existência mais positiva. Circula na rua – a rua é o espaço entre as duas 
quadras, repleto de surpresas – geralmente à tarde. Vem bêbado, curvado, expondo em 
frases incoerentes seus problemas íntimos. Pegador de crianças. 

– Vou embora para minha casa. Você vai me levar. 

– Mas você mora tão pertinho... 

– E Pepino? 

– Pepino não pega ninguém. Ele é camarada. 

– Pega, sim. Eu sei. 

– Pois eu vou dar uma festa para as crianças desta rua e convido Pepino. Você vai ver 
se ele pega. 

– Eu não vou na festa. 

– Você é quem perde. Vem Elzinha, Nesinha, Heloísa, Alice, Maria Helena, Lourdes, 
Bárbara, Édison, Careca, João e Adão. Pepino vai dançar para as crianças. Você, como é 
uma boba, não toma parte. 

6.  Explique o que você entendeu desse trecho. Registre suas ideias em seu caderno.

7.  Que aspectos presentes nesse trecho chamam a atenção? Registre suas ideias em seu caderno.
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– Até logo! 

Sai voando, a porta fecha-se com estrondo. Da varanda, ainda se vê o pequeno vulto 
desgrenhado. 

– Espere aí, você não tem medo do Pepino? 

– Não. Estou zangada com você. 

Com a zanga, desaparece o temor. Seria realmente temor? Gosta de ser acompanhada, 
para dizer à mãe, quando chega em casa: 

 – Espia quem me trouxe. 

8.  Qual a sua opinião sobre o conto até o momento? Registre suas ideias em seu caderno.

Volta meia hora depois, penteada, calçada, vestido limpo. 

– Espia minha roupa nova. Meu sapato branco. 

– Mas que beleza! Onde você vai? 

– Vou na festa. 

Para tomar banho e trocar de vestido, é necessário que se anuncie sempre uma festa, 
jamais localizada ou realizada, mas que opera interiormente sua fascinação. Não há pressa 
em ir para ela. A merenda, a conversa grave com pessoas grandes, estranhamente preferidas a 
quaisquer outras, o brinquedo personalíssimo com o primeiro encontro do dia – um carretel, 
a galinha que salta do carrinho de feira – fazem esquecer a festa, se não a constituem. E resta 
saber se o enganado não será o adulto, que sugere terrores ou recompensas fantasiosas. Nas 
campinas da imaginação, esse galope de formas – será a verdade? 

Senta-se no corredor, e com uns panos velhos, lápis vermelho, pedrinha, qualquer ele-
mento poetizável, representa para si só a imemorial história das mães. 

– Comadre, seu filhinho como vai? 

– Tá bom, comadre, e o seu? 

– Tá com dedo machucado e dodói na barriga. Vai tomar injeção. 

– Então vou dar no meu também. 

Perguntas e respostas, recolhidas em conversas de adulto, saem da mesma boca inexpe-
riente. O objeto que serve de filho é embalado com seriedade. A doença existe, existem os 
sustos maternais. Mas tudo se desfaz, se acaso um intruso vem surpreender a criação, tirada 
em partes iguais da vida e do sonho, e que os prolonga. Assim pudesse a mãe antiga tornar 
invisível seu filho, ante os soldados de Herodes. 

Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond. 
<http://www.carlosdrummond.com>. © by Joan A. Mendes Campos.
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9.   Houve palavras que dificultaram seu entendimento do texto? Se respondeu afirmativamente, 
elas impediram que você compreen desse o enredo? Explique no caderno.

10. Relacione o conto com o título: Por que se chama Nossa amiga?

11. A expressão “mas tanto, tanto” que aparece no conto é comum na oralidade para dar intensida-
de ao que se fala. Outra forma de dar intensidade à palavra “tanto”, no discurso oral, é:

a) prolongar a vogal, dizendo mas taaaaaaaaaaanto.

b) escrever a palavra com letras maiúsculas: TANTO.

c)  antepor o advérbio muito, dizendo mas muito tanto.

d)  usar o diminutivo: mas tantinho.

12. Maribel acessou a internet para enviar uma mensagem a sua amiga e colega de classe,  
Suzetty:

Reinventando a linguagem literária

  Observe: “Eu não vou na festa”.

  Carlos Drummond de Andrade constrói o período de forma muito coloquial, mas que foge às 
regras da gramática. Note que a regência pedida pelo verbo ir é a preposição a quando o sujeito 
vai com intenções de voltar, como em vou a Roma de férias, e a preposição para quando a inten-
ção é ficar no destino, como em vou para Roma e ficarei por lá. 

  Responda no caderno: Que efeito o narrador consegue causar no leitor ao usar essa construção 
coloquial? O texto fica mais próximo ou mais distante de quem o lê? Por quê? 

Bel diz: CredU, Suzetty, que texto Xatu hj na aula de ptg! Ai, que menina mais boba... 
Odiei a garota e o tal de Carlos não sei du q...

Suzetty diz: Ah, Bel, naum aXei... Eu ateh gostei, sabia? 

Bel diz: Pq? O que vc aXou de legaW naquela porKaria?

  Redija no caderno a resposta de Suzetty.

LIÇÃO DE CASA

1.  Procure no livro didático, em material de pesquisa na biblioteca, na sala de leitura da escola ou 
na internet (em sites confiáveis) mais informações sobre a vida e a obra de Carlos Drummond 
de Andrade. A seguir, redija no caderno uma biografia que explique quem foi esse escritor e 
quais suas características de estilo. Comprove as informações encontradas com trechos do conto 
examinado.



Língua Portuguesa e Literatura – 2a série – Volume 2

49

2.   Durante o século XX, os escritores de língua portuguesa desenvolveram diversas formas de 
romper com a tradição presente na literatura, em especial na linguagem usada. Fizeram isso, 
principalmente, de duas maneiras. Com a ajuda do professor, identifique-as, entre as alternati-
vas a seguir, e discuta-as em classe. 

a)  Procurando construir algo totalmente novo que não manifestasse heranças do passado.

b)  Buscando, no passado da língua inglesa, as influências necessárias para realizar uma grande 
mudança na cultura nacional.

c)  Combatendo a influência da cultura popular na formação da literatura brasileira.

d)  Alterando aspectos significativos do passado do Brasil, negando a influência do negro e do 
índio na construção de nossa identidade nacional.

e)  Abrindo-se para o passado e procurando construir o novo a partir do diálogo com a tra-
dição.

LIÇÃO DE CASA

Recapitulação gramatical

1.   Observe o exemplo:

   Já que ela terminou o namoro, vou visitá-la.

  Oração subordinada adverbial causal: Já que ela terminou o namoro.

  Veja como Ana Luísa resolveu o exercício solicitado pela professora. 

Identifique e classifique as orações adverbiais nos períodos a seguir:

a)  Mesmo que você não goste de ler, esse livro vale a pena.

Oração subordinada adverbial concessiva: Mesmo que você não goste de ler.

b)  Para uma pessoa pagar entrada de estudante, deve mostrar a carteirinha.

Oração subordinada adverbial consecutiva: deve mostrar a carteirinha. 

c)  Todos foram dormir quando a festa acabou.

Oração subordinada adverbial temporal: quando a festa acabou.

d)  Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece.

Oração subordinada adverbial proporcional: mais a assombração me aparece.
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  Ana Luísa acertou completamente dois itens, errou por completo um deles e não soube locali-
zar apropriadamente a oração subordinada adverbial em outro. Identifique os erros e acertos de 
Ana Luísa e corrija os equívocos cometidos por ela.

2.   Como se vê no exercício anterior, as orações subordinadas adverbiais podem estar à direita ou 
à esquerda da oração principal. A vírgula é obrigatória quando a oração subordinada vem à 
esquerda, ou seja, antecede a principal. Com isso em mente, coloque vírgula nas frases a seguir, 
se necessário:

a)  Quando Paulo chegar avisem-me. 

b)  Avisem-me quando Paulo chegar.

c)  Visto que você não irá comigo penso voltar mais cedo.

d)  Penso voltar mais cedo visto que você não irá comigo.

Neologismo e invenções sintáticas

1.   Encontre, no livro didático, um texto literário em que apareça um neologismo. Identifique, 
claramente, o texto, o autor, a página do livro em que esse neologismo se encontra e qual é ele. 
Escreva essas informações no caderno e dê também o significado do termo no texto.

  Alguns autores que fazem recorrente uso desse processo são Oswald de Andrade, Antônio de  
Alcântara Machado, João Guimarães Rosa, Manoel de Barros e Mia Couto. Se não encontrar exem-
plos interessantes no livro didático, recorra à internet ou à sala de leitura da escola.

2.   Observe:

[...] Uiiiiia-uiiiiia! Adriano Meli calcou o acelerador. Na primeira esquina fez a curva. 
Veio voltando. Passou de novo. Continuou. Mais duzentos metros. Outra curva. Sempre na 
mesma rua. Gostava dela. Era a Rua da Liberdade. Pouco antes do número 259-C já sabe: 
uiiiiia-uiiiiia! [...]

MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda. Laranja da China. São Paulo: Martin Claret, 2001.

  A frase “Veio voltando.” tem, no texto, o sentido de:

a)  apressou-se.

b)  retornou.

c)  fugiu.

d)  acordou.

e)  acelerou.
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Tradição e ruptura

1.  Ao ler o trecho a seguir, do escritor português José Saramago, identifique as características de 
linguagem que podem causar estranhamento ao leitor:

[...] A secretária deu-lhe passagem, Entre, e fechou a porta. Raimundo Silva disse, 
Boas tardes, duas das pessoas que ali estavam responderam, Boa tarde, a terceira, o direc-
tor literário, disse apenas, Sente-se, senhor Silva. [...]

SARAMAGO, José. História do cerco de Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 82.

3.   Após “Veio voltando.”, encontramos uma série de frases, algumas sem verbo, postas lado a lado. 
Que efeitos de sentido essas frases reforçam no texto?

I.  Alguém divide sua atenção entre ver o outro dirigindo e refletir sobre o que está aconte-
cendo.

II.  Sugere a velocidade do automóvel.

III.  Promove uma ideia de desrespeito ao leitor, confundindo-o entre tantas frases.

IV.  Revela inconsistência de emoções.

  Estão corretas:

a)  Somente I e IV.

b)  Somente I e III.

c)  Somente I e II.

d)  Somente II e IV.

e)  Somente II e III.

4.   Compare o texto de Antônio de Alcântara Machado ao Sem Botafogo, mas com etc. – Homena-
gem a Oswald de Andrade, que lemos no início desta Situação de Aprendizagem. Responda no 
caderno: Que semelhanças você encontrou entre os dois textos?

LIÇÃO DE CASA

Procure na sala de leitura da escola ou na internet (em sites confiáveis) o conto A terceira margem 
do rio, do livro Primeiras estórias, de João Guimarães Rosa. Nesse texto, assim como em grande parte 
da obra de Guimarães Rosa, palavras, frases e orações parecem não “colar” do modo como estamos 
acostumados. Ou seja, a coesão não ocorre do modo usual. Encontre exemplos de neologismos e de 
invenções sintáticas nesse conto e anote-os no caderno.
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enredo – descrições – romantismo – astrológico – subjetivo – fluxo de consciência –  
ações – prosa – lírico – teatro – estilo de época 

No que diz respeito à narrativa, alguns escritores investiram mais em explorar o uni-
verso ________________ da personagem do que o ________________, como era pró-
prio do gênero. Ao fazer assim, aproximaram o gênero narrativo do ________________, 
construindo narrativas que ganham mais pela “viagem” ao interior do ser humano que 
propõem do que pela sequência de ________________ apresentada. É o que se chama 
de valorização do ________________. No que diz respeito ao conto, esse estilo intimis-
ta modifica o gênero, aproximando-o, muitas vezes, da poesia em prosa, outro gênero 
muito difundido no século XX e que surge da aproximação entre o poema lírico e a 
________________. Alguns nomes que merecem ser lembrados são Clarice Lispector, 
Osman Lins, Lúcio Cardoso e a portuguesa Agustina Bessa-Luís.

APRENDENDO A APRENDER

Qualquer ruptura com a tradição significa um diálogo com o passado e nos obriga 
a compreendê-lo para selecionar informações e conhecimentos que serão transformados 
pelo novo que se deseja construir.

2.   Complete os espaços com os termos adequados ao sentido do texto, escolhendo entre as pala-
vras do quadro a seguir:

LIÇÃO DE CASA

Com a orientação do professor, procure um conto da escritora Clarice Lispector. No caderno, 
identifique claramente as características de linguagem desse conto que rompem com a tradição e 
depois explique de que modo se pode perceber nele o fluxo de consciência.

Escrevendo um conto

1.   Sob orientação do professor, organizados em duplas ou trios, você e seus colegas devem escre-
ver, juntos, um conto que supere o conceito tradicional desse gênero. Essa superação deverá de-
monstrar criatividade responsável, ou seja, vocês devem ser criativos, mas selecionar atentamente 
as alterações propostas ao gênero “conto” como quaisquer transgressões intencionais com a 
linguagem. Para isso, é preciso saber quais os escritores que influenciam vocês.
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2.   Finalmente, cada grupo deve escrever um conto. Para revisão, troquem-no com outro grupo, 
procurando melhorá-lo com as sugestões dos colegas. Depois, entreguem o texto alterado para 
a análise do professor. Tanto ele como vocês deverão se guiar pelo seguinte quadro:

  Primeiro, os grupos farão uma pesquisa de informações sobre as características próprias do 
conto tradicional, estudadas anteriormente, e sobre as transgressões estilísticas que os escritores 
do século XX propuseram em suas obras. Em seguida, selecionarão as informações mais inte-
ressantes.

Com base nisso, as duplas ou trios deverão completar, a seguir, este quadro-síntese:

Quadro-síntese

Características do conto 
que vamos produzir

Fonte dessas características
Bibliografia na 

qual se encontram 
explicações a respeito

Quais as características 
do conto que pretendemos 

escrever?

Como surgiram essas ideias? Que 
escritor(es) influenciou(aram) a 

escolha dessas características?

Onde estão essas 
informações?
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Critérios
Minha opinião Professor

Está o.k. Melhorar Está o.k. Melhorar

Adequação entre título e corpo do conto

Uso adequado e produtivo do  
quadro-síntese

Ruptura com a tradição do gênero “conto”

Respeito aos direitos humanos

3.   Na Situação de Aprendizagem 7, vocês vão produzir uma revista cultural. Discutam o título 
que ela terá e verifiquem a possibilidade de fazê-la por meio de um blog coletivo pertencente à 
turma e mediado pelo professor e pelo representante da turma.

APRENDENDO A APRENDER

Uma revista cultural

Os contos escritos pelos grupos poderão fazer parte de uma revista cultural. O resulta-
do final, é claro, apenas será obtido na última Situação de Aprendizagem. Uma revista com 
esse perfil tem como objetivo divulgar informações sobre arte e cultura. Neste momento, a 
turma já pode começar a discutir, com base nas atividades realizadas durante o ano letivo, 
o título que deseja dar a essa revista.

4.   Depois de o professor ter lido os contos, eles serão devolvidos a cada grupo. Comparem o 
ponto de vista do professor com o de vocês. Discutam em sala de aula aspectos da escrita que 
devem ser melhorados por todos os alunos. As mesmas duplas ou trios devem reescrever o 
conto original, seguindo as orientações dadas, e devolvê-lo para a correção final, com a pri-
meira versão. Observem que não se trata de escrever outro texto, mas de aprimorar o texto 
que vocês já fizeram.
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Consulte os cadernos, o livro didático e outros materiais de estudo e faça uma lista do que con-
siderou importante para seu aprendizado nas aulas de Língua Portuguesa. Em seguida, faça também 
uma lista das principais dificuldades encontradas nas aulas, no mesmo período. Depois, responda 
no caderno:

1.   De que modo as aulas de Língua Portuguesa são importantes para sua formação?

2.   O que pode ser feito para que as aulas de Língua Portuguesa produzam resultados ainda me-
lhores? 

3.   Que medidas você tomou para superar suas dificuldades na disciplina?

VOCÊ APRENDEU?

Vale a pena conferir o filme A vida dos outros (Das Leben der Anderen). Direção: Florian 
Henckel von Donnersmarck. Alemanha, 2006. 137 min. 12 anos.

Sinopse: Em 1984, o governo da então Alemanha Oriental mantém um cruel siste-
ma de controle e vigilância dos cidadãos. O capitão Anton Grubitz quer ser promovido 
e, para isso, dá a um fiel agente o encargo de coletar evidências contra o escritor Georg  
Dreyman. A literatura aparece com uma função bem diferente – mas complementar – da-
quela abordada nesta Situação de Aprendizagem.

Confira o seguinte site de uma revista cultural eletrônica:

Revista Aliança Cultural. Disponível em: <http://www.brasilisrael.com.br>. Aces-
so em: 3 dez. 2013.

PARA SABER MAIS
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

A ENTREVISTA E A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE SOCIAL

!
?

A entrevista televisiva

1.   Discuta em classe: 

Que programas de entrevista na televisão (ou em rádio) você conhece? 

O que eles têm em comum?

De qual deles você mais gosta? Por quê?

2.   Selecione a seguir as palavras que, em sua opinião, estão diretamente relacionadas ao gênero 
“entrevista televisiva”:

a) (     ) diálogo.

b)  (     ) monólogo.

c)  (     ) entrevistado.

d)  (     ) espaço.

e)  (     ) ficção.

f )  (     ) entrevistador.

g)  (     ) personagem.

h)  (     ) tema.

3.   Em duplas ou trios, comparem os itens selecionados do Exercício 2 e, no caderno, escrevam os 
motivos que os levaram a suas respostas.

4.   Leiam agora a transcrição de uma entrevista televisiva fictícia. Discutam:

Que importância tem o papel do entrevistador em uma entrevista?

O que marca o início de uma entrevista televisiva?
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1.

Entrevistador (Er): O Você e agora recebe, hoje, Lia Cattamero, atriz indicada para o 
prêmio de atriz revelação jovem no Festival Internacional de Cinema: pela sua participação 
no filme A hora de todos nós, dirigido por Cristiano Oliveira. Boa noite, Lia.

Entrevistada (Ea): Boa noite!

2.

Er: Muito nervosa com a indicação? Muito feliz?

Ea: Feliz?... Sim! Olha, nervosa: não!... mas é uma grande responsabilidade – quer 
dizer – eu:, representando: o Brasil:, a nossa arte... Que alegria! Já viu, né?... É forte!... 
Mas o importante é a responsabilidade de representar o nosso cinema. E o prazer... a ale-
gria... De tudo isso, isto é, a indicação significa que estão reconhecendo o valor do nosso 
trabalho:, tudo isso é motivo de grande alegria... e significa uma conquista também.

Er: Com certeza...!

3.

Er: Fale para os nossos telespectadores como foi fazer o papel de Maria da Silva, no 
filme de Cristiano Oliveira.

Ea: É sempre difícil pegar um bom papel no cinema. Isso é ainda mais difícil:... se 
você não for uma atriz de novela. Eu venho do teatro... Eu sou do teatro!... Aí, já viu, né? 
O teatro de um lado, o grande público do outro... e eu, no meio! Teatro não dá grana!... 
Ou seja, nós damos o melhor... contudo, nem sempre é suficiente. Tem... Você tem contas 
pra pagar, quer dizer, precisa de dinheiro para viver, né?... Depois, quer dizer... e este é 
meu primeiro filme importante, além disso, dirigida por ninguém menos que Cristiano 
Oliveira... Era pegar ou largar! É: quer dizer, eu aceitei na hora quando ele me convidou. 
E foi tudo muito tranquilo... Cristiano é ótimo... eu me diverti muito trabalhando com 
ele. Adoro minha profissão... Adoro ser atriz! Maria da Silva foi um papel maravilhoso. 
Adorei fazer...

Er: Mas, foi um papel difícil?

Ea: Di:difícil? Sim, claro... Maria é muito diferente de mim... Ela mora num lugar 
onde há muita dor, né? Exigiu muito... muita preparação... muito trabalho. Tinha horas 
que eu ficava louca achando que não ia dar conta... Maria da Silva é muito sofrida, muito 
enigmática... mas ela também... como dizer?... ela tem um pouco de todas nós, mulheres 
brasileiras do novo século... Maria me deixou muito feliz... Do jeito dela, assim, sabe?... 
Maria é maravilhosa porque... porque ela reflete bem a realidade do Brasil. Ela é batalha-
dora, doce:, inteligente... Ela é... a nossa cara!

Leitura e análise de texto
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5.   A entrevista é apresentada em cinco partes. Responda no caderno: Qual é a finalidade de cada 
uma dessas partes?

6.   Para realizar uma entrevista com sucesso é necessária a interação entre o entrevistador e o entre-
vistado. Responda no caderno: No texto que você leu, como ocorre essa interação?

7.   Encontre no texto o trecho que mostra que o entrevistador aceita claramente a resposta da en-
trevistada e anote-o no caderno.

8.   Há um momento, durante a entrevista, em que o entrevistador não aceita a resposta da entrevista-
da. Identifique em que parte da entrevista isso ocorre e o que o entrevistador faz. 

4.

Er: E depois de todo esse sucesso... de toda essa alegria..., da doce e inteligente Maria... 
quais são seus planos para o futuro? 

Ea: Planos:...? Sempre! Eu tive agora um convite do Agnaldo Fonseca para estrelar a 
próxima novela das oito... ainda não sei... quer dizer... eu sou do teatro, mas eu acho que 
o bom ator faz tudo... ou seja, se você ama o que faz, você vai fundo em tudo, né?... Mas 
ainda estou pensando no que vou fazer... Agora, claro, eu vou brilhar, né?... Hoje, eu sou 
tão famosa como qualquer estrela de Hollywood!

5.

Er: Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, Lia.

Ea: Obrigada a você! 

Elaborado por José Luís Landeira e João Henrique Mateos especialmente para o São Paulo faz escola. 

APRENDENDO A APRENDER

A estrutura básica de uma entrevista se constitui de três partes:

1 – pergunta do entrevistador;

2 – resposta do entrevistado;

3 – aceitação implícita ou explícita da resposta por parte do entrevistador.
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Sua tarefa é assistir a um programa de entrevista na televisão e verificar sua estrutura. Se possí-
vel, grave a entrevista para realizar a sua análise. Faça as anotações que achar necessárias sobre como 
ocorrem os turnos de fala, como os temas se alternam nas perguntas, sobre a aceitação ou não das 
respostas pelo entrevistador etc. Com base em suas anotações, procure responder à seguinte pergun-
ta: Quem controla a entrevista e como esse controle é feito? Traga a gravação e suas anotações na 
próxima aula para discuti-las com os colegas.

LIÇÃO DE CASA

LIÇÃO DE CASA

APRENDENDO A APRENDER

Em uma entrevista, as perguntas se dividem entre fechadas e abertas. As fechadas 
conduzem a uma resposta do tipo sim ou não. As perguntas também podem começar com 
o que, quando e como para extrair detalhes do assunto em discussão. As perguntas abertas 
ampliam as possibilidades de resposta do entrevistado. 

A atriz Lia Cattamero

1.   Volte à entrevista de Lia Cattamero e identifique uma pergunta fechada e outra aberta. Trans-
creva-as para o caderno. 

2.   A partir do seu próprio discurso, como a atriz Lia Cattamero demonstra ser?

a)  Feliz e ao mesmo tempo decepcionada por nunca ter trabalhado em televisão.

b)  Feliz e realizada com seu trabalho como atriz de teatro.

c)  Feliz porque sempre brilha em novelas de televisão.

d)  Feliz, mas não realizada com seu trabalho e com sua vida amorosa.

3.   Selecione e transcreva o trecho que comprova sua resposta ao exercício anterior.

4.   Considere as partes 2 e 4 da entrevista. Responda no caderno: Quais são os reais motivos que 
levam Lia a estar contente com a indicação ao prêmio de atriz revelação jovem?

Considere o seguinte período: “Maria é maravilhosa porque ela reflete bem a realidade do Bra-
sil...”. Responda no caderno:
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1.   Quantas orações tem esse período?

2.   Qual foi a palavra usada para unir as orações no período?

3.   Após reler o período, podemos dizer:

a)  As orações se ligam sempre por meio de reticências que realçam seu sentido.

b)  As orações em uma frase são independentes, ou seja, não há conexão entre suas in-
formações.

c)  Uma oração pode elaborar o sentido de outra, expandindo uma informação.

d)  Uma oração apenas explica a outra que, sozinha, não tem sentido.

4.  Em sua opinião, esse período apresenta adequada relação de causa e consequência entre as 
orações? Explique.

As relações entre elaboração e realce nas frases

Preste atenção nessas falas de Lia Cattamero:

A

(1) a alegria de tudo isso, 

isto é, 

(2) a indicação significa que estão reconhecendo o valor do nosso trabalho.

B 

(1) Você tem contas pra pagar, 

quer dizer, 

(2) precisa de dinheiro para viver.

Os conectores de orações destacados marcam a especificação ou o esclarecimento da oração 
anterior, estabelecendo a relação de elaboração no período.

 1.  Identifique os conectores nas seguintes frases e anote-os no caderno. 
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a)  “tudo isso é motivo de grande alegria... e significa uma conquista também.”

b)  “nós damos o melhor, ... contudo, nem sempre é suficiente.”

c)  “Era pegar ou largar!”

APRENDENDO A APRENDER

A elaboração de um período pode ocorrer pela extensão ou pela especificação. Os co-
nectores desempenham parte importante nessa elaboração, pois estabelecem uma relação 
entre as orações. Cada uma delas pode ser chamada de:

Aditiva: quando é marcada pelos conectores e, além disso, nem etc.

Adversativa: quando é marcada pelos conectores mas, contudo, entretanto, todavia etc.

Alternativa: quando é marcada pelos conectores ou, alternativamente, em vez de etc.

2.   Qual das duas orações de cada frase mantém a relação estabelecida entre parênteses? Su blinhe-a:

a)  Maikon veio visitar o primo, mas não o encontrou. (adversativa)

b)  Ou não saía de casa, ou saía com seus primos. (alternativa)

c)  Pedro trabalha muito e é voluntário em duas ONGs. (aditiva)

APRENDENDO A APRENDER

Além da elaboração de uma oração por meio de extensão ou de especificação, há 
também o processo pelo qual uma oração atribui diferentes qualidades possíveis a outra: 
tempo, lugar, modo, causa ou condição. Essas qualidades podem ser denominadas relações 
de realce. As principais relações possíveis são:

Temporais: com os conectores quando, depois, enquanto etc. 

Exemplo: (1) Eu aceitei na hora quando ele me convidou.

Espaciais: com os conectores onde, em que etc. 

Exemplo: (1) Ela mora num lugar onde há muita dor.
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3.  Com base nas explicações sobre elaboração e realce, sublinhe os conectores, identifique as rela-
ções mantidas nos períodos a seguir e anote-as no caderno. 

a)  Fui ao shopping enquanto minha mãe fazia o almoço.

b)  Visitei minha família no Recife; mais especificamente, visitei meus pais e minha irmã.

c)  Você lava a roupa ou vai ao cinema?

d)  Caso você saia mais tarde, eu espero.

e)  O amor é ferida que dói, mas não se sente.

Causais: marcadas pelos conectores de causa e de consequência, como visto que, uma vez 
que, já que, porque, por causa de, em consequência, tal... que etc. 

Exemplo: (1) Maria é maravilhosa porque ela reflete bem a realidade do Brasil.

Condicionais: com conectores se... então, caso etc. 

Exemplo: (1) Isso é ainda mais difícil se você não for uma atriz de novela.

Comparativas: marcadas pelos conectores como, da mesma forma etc. 

Exemplo: (1) Hoje, eu sou tão famosa como qualquer estrela de Hollywood!

LIÇÃO DE CASA

Pesquise no seu livro didático outros exemplos de relações entre orações em períodos e os co-
nectores estudados nessa Situação de Aprendizagem.

A palavra, o preconceito e as incoerências

1.  Discuta em classe:

Como o uso de certas palavras ou expressões pode gerar preconceito em relação a determi-
nada coisa ou pessoa?

Como o uso de determinadas palavras ou expressões pode gerar incoerências no discurso 
de uma pessoa?

  Durante a discussão com seus colegas, dê exemplos para ilustrar seu ponto de vista. 

2.  Agora, leia o seguinte poema de Ricardo Reis:
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1.   Pesquise no dicionário o significado da palavra caráter. Com base nessa definição, explique, no 
caderno, o que é ser uma pessoa de caráter.

2.   Em sua opinião, é importante sermos sempre “inteiros” nas relações com as pessoas? Explique 
no caderno.

LIÇÃO DE CASA

Leitura e análise de texto

Para ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda

Brilha, porque alta vive.

PESSOA, Fernando. Poemas de Ricardo Reis. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16549>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

Depois da leitura, responda: 

a)  O que o poema nos aconselha sobre o caráter de uma pessoa?

b)  Em sua opinião, viver usando uma “máscara” pode trazer que tipo de consequências?

3.  Voltando à atriz Lia Cattamero, discutam:

Ela estava sendo “inteira” na entrevista?

De quais opções ela dispunha?

Como sermos nós mesmos diante do poder da palavra?

Como “ser todo em cada coisa”?
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VOCÊ APRENDEU?

Considerando o que você estudou nesta Situação, reflita e responda no caderno:

Quais conteúdos gostou de estudar? Por quê?

Quais conteúdos foram pouco interessantes? Por quê?

Se você gostou da análise feita sobre a atriz Lia Cattamero, poderá também gostar do 
filme Quem quer ser um milionário? (Slumdog Millionaire), dirigido por Danny Boyle (EUA/ 
Inglaterra, 2008. 120 min., 16 anos). Ele conta a história de um rapaz que cresceu em uma 
favela na capital da Índia e participa do programa de auditório que leva o título do filme. 
Durante sua participação, o espectador conhece o caráter da personagem principal por 
meio da história de sua vida. 

PARA SABER MAIS
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APRENDENDO A APRENDER

O que é um blog?

Um blog é um site no qual você, individualmente ou como parte de um grupo, pode 
escrever sempre, contando novidades, expondo ideias, divulgando notícias, exibindo fo-
tos, indicando links interessantes, ensinando algo a outras pessoas etc. Você também pode 
transformar o blog em uma revista cultural eletrônica.

Contato com o conto

2.  Na Situação de Aprendizagem 5, você (reunido em dupla ou em trio) escreveu um conto que 
poderá integrar a revista cultural da turma. O conto, já revisado pelos colegas e pelo professor, 
será devolvido para que você e seu grupo possam, novamente reunidos, examiná-lo. Troquem 
ideias sobre o processo de trabalho de produção do texto. Façam anotações a respeito do apren-
dizado que se realizou com essa atividade.

3.  Cada grupo se reunirá com outro. Os dois trocarão os contos, já modificados após a revisão dos 
colegas e do professor. Os participantes de um dos grupos entrevistarão os autores do grupo 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 

O AUTOR NA MÍDIA

!
?

Pensando na revista cultural

1.  Não se esqueçam de que, nesse final de ano letivo, vocês têm a oportunidade de publicar uma 

revista cultural que vai reunir as principais atividades elaboradas. Isso exigirá que vocês selecio-

nem bem os textos que irão compor a edição porque, provavelmente, será impossível publicar 

todos. Uma boa estratégia pode ser cada aluno escolher o texto que produziu e do qual mais 

gostou. O próximo passo é a elaboração da revista. Seguem duas sugestões:

a)  Uma revista cultural eletrônica: pode ser um blog com consulta aberta a toda a comunidade 

ou apenas para a turma e convidados. Essa atividade exigirá, naturalmente, o cadastro em 

um blog. Cada aluno poderá ter a senha para acessá-lo e deverá digitar seu próprio texto. O 

professor ou o representante da turma poderá ser o mediador responsável pela aprovação 

dos textos no blog. No final dessa Situação de Aprendizagem, há alguns sites interessantes 

de revistas e blogs culturais.

b)  Outra possibilidade: orientados pelo professor, os alunos podem digitar os textos que con-

sideram os melhores, nos padrões preestabelecidos (fonte Arial, tamanho 12, com espaço 

entre as linhas de 1,5 cm, por exemplo), e depois se organizarem para publicar a impressão 

da revista, que pode ser doada à biblioteca da escola.
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com o qual se reuniram. Com base nessas entrevistas serão produzidas reportagens com o tema 
A influência literária no conto... (seguido do nome do conto analisado). Observe que cada grupo 
realizará duas atividades: uma como entrevistador, outra como entrevistado. Esse material será 
utilizado na produção da revista cultural da turma.

  Este exercício será realizado em quatro etapas:

(1)  produção do roteiro (ou projeto) de entrevista, seguindo o modelo considerado na Situação 
de Aprendizagem anterior;

(2)  elaboração da entrevista;

(3)  produção do projeto da reportagem;

(4)  elaboração da reportagem.

  Para isso, leiam mais uma vez os dois contos elaborados (o do seu grupo e o do outro) e con-
versem sobre eles, esclarecendo dúvidas e trocando ideias. Ao final, cada dupla ou trio deverá 
trabalhar separadamente, sem haver troca de informações com o pessoal do outro grupo.

Preparando a entrevista

4.   Reúna-se em dupla ou trio, seguindo a organização feita para produzir o conto da Situação de 
Aprendizagem 5. Juntos, você e seu(s) colega(s) deverão elaborar, no caderno, o projeto de uma 
entrevista utilizando o conto escrito pelo grupo com o qual se reuniram anteriormente. Para isso, 
leiam mais uma vez o conto escrito pelos colegas e encontrem os tópicos que, na entrevista, ajuda-
rão a esclarecer o público leitor. O livro didático adotado, os livros da sala de leitura e a consulta 
a sites confiáveis poderão servir de base para a pesquisa. Anotem esses tópicos centrais no caderno.

5.   A seguir, no caderno, os entrevistadores produzirão uma lista de perguntas que desejam fazer 
aos autores. Como é importante que cada entrevistador tenha fácil acesso ao roteiro de pergun-
tas, façam uma cópia desse roteiro para cada um.

APRENDENDO A APRENDER

Ao elaborar as perguntas, devemos ter em mente os seguintes aspectos:

as expectativas do entrevistado;

as possíveis expectativas dos leitores/ouvintes;

a existência de perguntas abertas e fechadas;

alternativas para eventuais fugas às perguntas;

o número de perguntas e sua ordem; 

vocabulário claro, acessível e adequado à situação comunicativa.
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1.   No texto a seguir, sublinhe as ideias que respondem às perguntas: 

  Parágrafo 1: Qual é a importância do outro para que surja o nosso estilo individual?

  Parágrafos 2 e 3: Como o nosso eu interage com os acontecimentos ao nosso redor? 

  Parágrafo 4: Qual é a diferença entre influência literária e plágio literário?

LIÇÃO DE CASA

O estilo individual e a influência no processo de escrita

(1) O estilo individual surge não apenas da essência pessoal, mas do conjunto de rela-
ções de que participa todo escritor. Todos nós somos quem somos em relação aos outros. 
Ou seja, um professor precisa dos alunos para ser professor e um aluno precisa de um 
professor para poder ser aluno. Do mesmo modo, uma pessoa só poderá dizer que ela é 
amada se, de fato, houver quem a ame. Quem somos depende muito de com quem nos 
relacionamos. Em outras palavras, o indivíduo está sempre se constituindo como identi-
dade em relação a outro(s).

(2) O tempo passa, envelhecemos, mas algo de nós sempre permanece: a nossa essên-
cia. Porém, essa essência de quem somos está sempre em diálogo com as inúmeras expe-
riências humanas que temos no correr de nossa vida. 

(3) A realidade nunca é algo fechado, mas um constante ir e vir de tempos, ações e lu-
gares. Todos nós somos influenciados pelo que ocorre ao nosso redor, mas a nossa essência 
transforma essa experiência de contato com o outro em uma experiência única.

(4) Essa é a diferença entre ser influenciado e, simplesmente, plagiar ou colar aquilo 
que os outros fizeram. Na influência literária não deixamos de ser quem nós realmente so-
mos, ao contrário, essa essência de nossa identidade enriquece e torna o resultado final algo 
ainda mais original. Assim, a influência literária não tem por que tornar os autores menos 
originais. Ao contrário, com frequência, ao passo que estabelecem bons diálogos com suas 
influências, tornam-se melhores ainda. Não se pode, assim, reduzir as profundezas da in-
fluência literária a um estado de fonte. A influência é necessariamente um estudo vital do 
estilo do autor literário como artista criador.

Texto produzido pelos autores para o blog Educablog.

2.  Elabore, no caderno, uma síntese do texto O estilo individual e a influência no processo de 
escrita.
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Oba! Chegou o dia da entrevista!

1.   Elaborado o projeto de entrevista, os contos são devolvidos aos seus autores. Junto, irá também 
a lista de perguntas. Novamente reunidos, assumam agora o papel de autores que serão entre-
vistados. Preparem as respostas do roteiro de entrevista. Pesquisem no livro didático, bem como 
em outros materiais disponíveis e adequados.

2.   No dia da entrevista, entrevistados e entrevistadores devem ficar em círculo. As entrevistas 
servirão de base para produzir uma reportagem. Por isso, cada grupo de entrevistadores deverá 
escolher pelo menos um dos participantes de sua equipe para anotar as principais ideias do en-
trevistado durante a atividade. Os entrevistadores poderão consultar papéis, mas espera-se que 
o façam o menos possível. Os entrevistados não poderão fazer nenhuma consulta. O entrevis-
tador deverá iniciar esclarecendo o objetivo da entrevista e apresentando-se de modo amigável, 
como aliado do entrevistado, e não como alguém que deseja ameaçá-lo.

APRENDENDO A APRENDER

Como alcançar melhores resultados como entrevistador? 

por meio de seus comentários e atitudes, crie um ambiente agradável para a realização 
da entrevista;

permita que o entrevistado tenha liberdade de expressão;

mostre compreensão e simpatia pelo entrevistado;

use um tom informal, de conversa, mais do que de entrevista formal;

comece com questões fáceis de responder (para deixar o entrevistado à vontade);

evite influenciar as respostas pela entoação ou pelo destaque oral de palavras;

peça exemplos que ajudem o entrevistado a se exprimir;

apresente uma questão de cada vez;

não seja duro com o entrevistado;

registre tudo o que o entrevistado diz, mantendo as mesmas palavras que foram ditas, 
evitando resumi-las;

anote, sempre que possível, gestos e expressões do entrevistado.
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3.   Repitam a atividade anterior, alternando os papéis. Os entrevistadores passam a entrevistados e 
vice-versa.

4.   A seguir, com base nas anotações feitas durante a entrevista, as duplas ou os trios passarão de en-
trevistadores a repórteres. Anteriormente, estudamos as características desse gênero textual. De 
início, escrevam juntos um projeto de reportagem. Contudo, antes será importante recapitular 
as características desse gênero. A entrevista feita servirá de base para a produção desse projeto. 

LIÇÃO DE CASA

A reportagem propriamente dita deverá ser feita no caderno, em casa, e terá como critérios de 
correção: análise dos fatos, narração da realidade e originalidade. Esses elementos são característi-
cas próprias do gênero. Antes de começar a escrever, recapitule o conceito de reportagem e as suas 
características.

APRENDENDO A APRENDER

Recapitulação

Como gênero jornalístico, a reportagem deve apresentar três características domi-
nantes:

análise interpretativa da entrevista – discutir o ponto de vista do entrevistador; 

narração da realidade – nunca se deve inventar nem dramatizar;

originalidade no tratamento e na apresentação dos fatos reais – ser original. A origi-
nalidade surge a partir de fatos já conhecidos, mas que revelam os pormenores des-
conhecidos. Por isso, é importante completar as informações dadas pelo entrevistado 
com uma pesquisa sobre o assunto.

Elaborando a revista

Vocês, sob orientação do professor, deverão discutir qual é o caminho mais apropriado para 
publicar a revista cultural com os diferentes textos produzidos ao longo do ano. 
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Sites

Seguem mais alguns endereços de revistas culturais eletrônicas e de blogs que têm 
como tema central a educação e a cultura:

<http://www.pacc.ufrj.br/>. Acesso em: 3 dez. 2013.

<http://landeira-educablog.blogspot.com.br>. Acesso em: 3 dez. 2013.

Sites que possibilitam a criação de um blog :

<http://blog.uol.com.br>. Acesso em: 3 dez. 2013.

<http://www.blog-se.com.br/blog>. Acesso em: 3 dez. 2013.

<http://blog.terra.com.br>. Acesso em: 3 dez. 2013.

PARA SABER MAIS
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Leitura e análise de texto

As duas figuras a seguir funcionam como links de internet e foram encontradas no site 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ao entrar neles, o usuário tem acesso 
aos seus serviços. Seguindo as orientações do professor, discuta oralmente com os colegas 
e faça anotações sobre essa discussão:

O que esses links divulgam?

Quais são as semelhanças e diferenças entre esses quadros que funcionam como 
links de internet e os fôlderes publicitários?

Disponíveis em: <http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx> e <http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/programa.aspx>. 

Acesso em: 3 dez. 2013.

Inscrições estão abertas: Descubra o Programa Cultura é Currículo: 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 

A LINGUAGEM CONSTRUINDONOS

!
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APRENDENDO A APRENDER

O fôlder, também conhecido como prospecto, surgiu nos meios de comunicação e 
publicidade a fim de contribuir com a realização de campanhas publicitárias. Seguindo 
o estilo norte-americano de panfleto, o fôlder apresenta uma configuração específica. 
Usam-se dobras e uma constituição de linguagens verbal e não verbal, além de estética 
tipográfica que chame a atenção do leitor: tamanho, cores, papel, imagens, quadros etc.
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1.   Leia agora o seguinte poema que trata da guerra:

2. Preencha o seguinte quadro-síntese referente ao poema:

A guerra 

Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte...

É a dramatização sangrenta e dura 

Da avidez com que o Espírito procura 

Ser perfeito, ser máximo, ser forte! 

É a Subconsciência que se transfigura 

Em volição conflagradora... É a coorte 

Das raças todas, que se entrega morte 

Para a felicidade da Criatura! 

É a obsessão de ver sangue, é o instinto horrendo 

De subir, na ordem cósmica, descendo 

À irracionalidade primitiva... 

É a Natureza que, no seu arcano, 

Precisa de encharcar-se em sangue humano 

Para mostrar aos homens que está viva!

ANJOS, Augusto dos. Outras poesias. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1773>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

Título do poema

Autor

Leitura e análise de texto
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3.   Procure no dicionário e anote no caderno o significado das seguintes palavras:

a)  avidez.

b)  volição.

c)  conflagradora.

d)  coorte.

e)  arcano.

4.   Agora, reescreva os versos que contêm as palavras do Exercício 3, substituindo-as, no caderno, 
pelo significado mais adequado encontrado no dicionário.

5.   Em duplas ou trios, façam no caderno a paráfrase do poema de Augusto dos Anjos.

Tema do poema

O poema é importante para a sociedade 
brasileira? Por quê?

Você gostou do poema? Por quê?

LIÇÃO DE CASA

Pesquise no livro didático ou na internet a biografia de Augusto dos Anjos. Faça anotações no 
caderno sobre o lugar e a data de nascimento do poeta, as características de sua obra e, se possível, 
o momento histórico em que viveu. Você precisará delas para a próxima aula (sugestão: escreva 
de 5 a 10 linhas).

Quem é esse poeta?

Discussão oral

1.   Releia o poema A guerra. Considerando seu tema, a guerra, e o que você pesquisou 
sobre o poeta, discuta em classe e faça anotações no caderno: 

Quem escreveu esse poema? 
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2.  Reveja as anotações que você fez sobre a discussão proposta no Exercício 1 da seção “Discussão 
oral”. Encontre as semelhanças existentes entre um fôlder e um poema: 

Que características comuns eles têm? 

Em que espaço esses textos circulam? 

Qual é sua importância para a vida de uma pessoa?

3.   Reúnam-se em grupos e comparem as anotações feitas durante a discussão proposta no Exercí-
cio 1 da seção “Discussão oral”. Escrevam um único texto em que vocês definam um perfil do 
poeta. 

4.   Troquem o seu texto com outro grupo para que possam ser feitas sugestões de mudança com o 
objetivo de melhorá-lo.

Que impressões visuais, auditivas, olfativas e termais o poema despertou em você? 

Que palavras você reconhece no poema que podem despertar esses sentimentos?

LIÇÃO DE CASA

Selecione e traga para a próxima aula um poema de que gosta. Antes, porém, preencha o mesmo 
quadro que você utilizou para o poema A guerra, agora com os dados do poema que você escolheu.

Título do poema

Autor

Tema do poema

Importância social do poema, isto é,  
o seu valor para a sociedade

Importância pessoal do poema, ou seja, o 
valor sentimental que você atribui  

ao poema
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Avaliando-se

1.   Em pequenos grupos, discutam como vocês desenvolveram, ao longo do ano, as habilidades 
necessárias para a leitura e interpretação de textos poéticos.

2.   Agora, individualmente, escreva no caderno um texto curto sobre a importância da disciplina 
Língua Portuguesa na sua vida durante este ano e sobre que aspectos você deve melhorar para 
o próximo ano letivo. 

3.   Em dupla ou trio, façam um fôlder apresentando a 2a série do Ensino Médio para os alunos da 
1a série. Ao fazê-lo, considerem os seguintes critérios:

o aspecto principal que deve ser destacado é a dimensão prática do aprendizado em Língua 
Portuguesa; 

a dimensão prática do aprendizado inclui a leitura literária, a formulação de opiniões e o 
registro dos pensamentos, entre outras coisas. Vocês podem apresentar no fôlder a produ-
ção da revista cultural (caso tenham optado por ela) ou realização de um sarau de poemas. 
Além disso, podem esclarecer dúvidas dos colegas da 1a série sobre o próximo ano letivo.

  Antes de elaborar o fôlder, releiam o quadro no início desta Situação de Aprendizagem sobre a 
definição de fôlder e discutam alguns aspectos para a projeção de seu trabalho:

Com que finalidade é produzido?

Como e por que é organizado em uma estrutura determinada?

O que o fôlder divulga? Qual é o seu conteúdo?

  Embora o fôlder profissional exija um suporte tecnológico específico para ser produzido, como 
computador, impressora e softwares gráficos, nesse trabalho vocês poderão fazer um fôlder ma-
nualmente. Sugestão: façam cópias para distribuir aos alunos da 1a série.

VOCÊ APRENDEU?

Estude um assunto deste Caderno que não ficou claro para você e elabore duas perguntas para 
serem respondidas pelo professor.

Para ter mais contato com textos de diferente circulação social, é importante ler jor-
nais, livros e revistas. Dessa forma, criam-se bons hábitos de leitura e expande-se o conhe-
cimento linguístico. 

PARA SABER MAIS
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Biologia: Aparecida Kida Sanches, Elizabeth 

Reymi Rodrigues, Juliana Pavani de Paula Bueno e 

Rodrigo Ponce. 

Ciências: Eleuza Vania Maria Lagos Guazzelli,  

Gisele Nanini Mathias, Herbert Gomes da Silva e 

Maria da Graça de Jesus Mendes. 

Física: Anderson Jacomini Brandão, Carolina dos 

Santos Batista, Fábio Bresighello Beig, Renata 

Cristina de Andrade Oliveira e Tatiana Souza da 

Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Mattos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior, Natalina de Fátima Mateus e 
Roseli Gomes de Araujo da Silva.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos Benedicto e Walter Nicolas 
Otheguy Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budiski de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Mauro de Mesquita Spínola
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Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Jairo Souza Design 
Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
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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