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Caro aluno,
Para chegar até aqui você percorreu vários caminhos e usou diferentes ferramentas
pedagógicas que o ajudaram a se conectar com o mundo. Nesse período, certamente
você acrescentou

à sua bagagem os conhecimentos necessários para prosseguir v ia-

gem pela leitura, compreensão de textos e conexão com o mundo surpreendente que
o cerca, e que muda velozmente, sob o signo do conhecimento e da tecnologia.
Ao planejarmos esta coleção, consideramos que você está apto a embarcar conosco
em uma nova aventura. Uma jornada que favorecerá outras experiências e novas descobertas pelo fascinan te universo da língua portuguesa.
Este curso indicará a você novos it inerários que propiciarão retomar e aprofundar
aprendizados, fazer conexões com outras disciplinas e áreas do conhecimento e explorar os vários caminhos que nos levam - ou trazem - a cada ponto de partida, ou de
chegada.
Desse modo, esperamos que, ao final do percurso, você possa:
• apropriar-se dos diferentes recursos que a língua oferece a seus falantes;
• apreciar, com emoção e sensibi lidade, a arte e a cultura, bem como as diferentes
formas de linguagem;
• expressar-se em diferent es linguagens com liberdade, clareza e criatividade;
•

defender seus pontos de vista e respeitar as opiniões do outro;

• valorizar a si mesmo e ao próximo;
• compreender as novas tecnologias e seus impactos nas mudanças da língua e da
linguagem;
• tornar-se um cidadão capaz de apresentar soluções para construir uma sociedade
mais justa e democrática.
Boa v iagem!

As autoras

conheça seu livro
Este volume é dividido em capítulos, que são acompanhados por ícones de acordo com as frentes.
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Os capítulos são compostos de seções e boxes que você vai conhecer a seguir.

No bagagem
Boxe de pré-leitura para mobilizar seu conhecimento
prévio sobre o assunto que será tratado, ou seja, sua
bagagem sobre o tema e outros aspectos do texto que
será lido.
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Nos trilhos do texto
A seção traz muitos textos verbais e não verbais para
você enriquecer seu repertório. Os textos principais
são os que aparecem nessa seção, seguidos de
atividades de interpretação e construção de sentidos.
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Boxe que indica livros,
filmes, museus, sires,
vídeos da internet,
entre outros meios,
para enriquecer os
conhecimentos sobre
os assuntos e autores
tratados.
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Boxe biográfico
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Acompanhado de uma caricatura, esse
boxe apresenta informações sobre
a vida e a obra dos autores, sejam
eles escritores ou artistas de outras
linguagens.

Conexões
- - - - - - - - - - - - --

O boxe Conexões, como
o nome revela, tem como
objetivo estabelecer
conexões entre as frentes
de cada volume. Em
alguns momentos, pode
fazer relações entre os
volumes da coleção.
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assim como
demais texto,
emp,osada
p1,melra fase
doMode<
niSmo,foram
estudaoo. no
capítulo 9. na
frente Literatura e leitura
de Imagens

Panorama
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Seção que proporciona uma visão geral
e a sistematização do conteúdo, para
que você possa refletir a respeito do que
foi estudado.
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Palavras na lupa
Atividades para aprofundar o conteúdo
linguístico e gramatical do texto lido_

Nos trilhas do texto

•

·-------___
........_
__

--

____
- _
----

._
..._

.,. .........
....... .......
......., ..
~

._

_,

Possos largos
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Possos largos
Seção de atividades para você retomar os conteúdos
sistematizados na seção Panorama. Aqui você também
encontra questões de vestibulares e do Enem, muitas
vezes com a leitura de novos textos.

•

clivo: divino.
poeta de Teos: Anacreonte.
esvazado: esvaziado.

Glossário
_____________________

colmado: coberto.
lavor. ornamento, entalhe.

O Glossário aparece ao final de alguns textos
da seção Nas trilhas do texto e, quando
necessário, em textos de outras seções. Ele
procura esclarecer o sent ido de palavras e
expressões que você possa desconhecer.

canoro: quecanta harmoniosamente.
ignoto: desconhecido.
Anocreonte: poeta grego famoso
por suas cançoes de amor irônicas e

melancólicas.
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Produção de textos
Orientações passo a passo para
produzir textos orais ou escritos.
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Boxes conceituais

- - - - - - - - - - - - - - --.Ude é o par.lgrafo lnloal que contfm, de forma resumida, as pnnopals infoonaçóes veiculadas em
uma reponagem ou no1rc1a.
Boxes com definições e

explicações que vão auxiliá-lo na
cornpreen são e na sistematização
dos conceitos abordados.

Boxss informativos
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Boxes com informações
adicionais e curiosidades que o
ajudarão a compreender melhor
os ternas ou conteúdos tratados
ou enriquecer os conhecimentos
sobre o assunto em questão.
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Alguns ícones foram criados para indicar o modo como você, com a assessoria do
professor, deverá realizar as atividades.

---_..
,•-~
Remissão para
a Assessoria
Pedagógica

atividade

atividade

atividade

individual

em grupo

oral

Este ícone indica
possível abordagem
interdisciplinar
associada a algum
conteúdo da página
em que ele aparece. Quando
inserido no início do capítulo,
refere-se ao conteúdo de forma
geral. Éacompanhado do nome
da(s) área(s) de conhecimento a
que o conteúdo se relaciona.

Quando nenhum ícone aparecer é porque sugerimos que a atividade seja realizada
individualmente e por escrito.
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Rain1undo Correia
"Assi111 procetlo. Minhn pena
Segue esta nornza.
Por te sen1ir, Deusa Serenn,
Serenn Fon11a."
Olavo Bilac
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O Realismo e o
Naturalismo foram
estudados no volume 2 desta cole ção, nos capítulos
13 e 14 da frente
Literatura e leitura
de imagens.

1~Na bagagem

-'

• Vimos que as prosas realista e naturalista rea giram ao sentimentalismo e à idealização do
Romantismo, expressando uma nova realidade de maneira racional e objetiva. Você percebeu que é comum uma nova tendência
artística romper com princípios formais e temáticos predominantes na estética anterior?
• O que é Parnasianismo? Quais seriam as características temáticas e formais da poesia
parnasiana produzida no final do século XIX
no Brasil?
• O que afastaria essa poesia da produzida no
Romantismo?

Antes de iniciar os trabalhos desre capírulo, proponha aos alunos uma discussão a respeito dos sentimentos,
imagens e reflexões que as epígrafes com versos dos poetas Raimundo Correia e Olavo Bilac suscitam neles. Discuta
a metáfora de Raimundo Correia que relaciona sonhos e pombas, que passam/voam velozmenre (céleres) pelo
1empo ou pela vida. Já a epígrafe de Olavo Bilac sugere que a estética parnasiana abandona o sentimentalismo, a
emoção, os sonhos ele. - características da estética rom~ntica - e busca cultivar a forma: a medida exata dos versos
e das rimas ricas, o ritmo etc., como se o poema (que sai da pena) fosse uma escultura minuciosamente elaborada.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Nas trilhas do texto
A poesia parnasiana se propõe a romper com características da poesia romântica, como fuga da
realidade, idealização da mulher, lirismo, sentimentalismo e subjetivismo.

!t Leia agora um soneto de Carvalho Júnior, um dos precursores do Parnasianismo, e perceba como
ele se opõe ao Romantismo.

Profissão de fé
Carvalho Júnior

Odeio as virgens pálidas, cloróticas,
Belezas de missal que o romantismo
H idrófobo apregoa em peças góticas
Escritas nuns acessos de histerismo.
Sofismas de mulher, ilusões óticas.
Raqtúticos abortos de lirismo,
Sonho de carne, complexos eróticos
Desfazem-se perante o realismo.

dorótico: muito pálido.
missal: livro de orações.
hidróíobo: irado, raivoso.
histerismo: descontrole

emocional exagerado.
sofisma: argumento
aparentemente válido que
leva à ilusão.
atrenim: massa de açúcar.
Corpos de alfenim: corpos
frágeis, delicados.

Não servem-se esses vagos ideais
Da fina transparência dos cristais;
Almas de santa e corpos de alfenim.
P refiro a exuberância dos contornos,
As belezas da forma, seus adornos,
A saúde, a matéria, a vida enfim.
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CARVALHO JÚNIOR. Profissão defé. Disponível em:
<http://www.jomaldepoesia.jor.br/carj01.html>.
Acesso em: 27 maio 2016.

Francisco Antônio de Carvalho Júnior (] 855-1 879) nasceu e faleceu no Rio de Janeiro (RJ ). Formou-se em
Direito em São Paulo, onde também trabalhava como colaborador no jornal A República. Foi promotor público
em Angra dos Reis (RJ) e juiz municipal na capital do estado do Rio de Janeiro. Éconsiderado um dos precursores
do Parnasianismo no Brasil. Seu único livro de poesia, Parisina, foi publicado em 1879. Machado de Assis (no texto
"A nova geração - 1879") vê na obra de Carvalho Júnior grande influência do poeta francês Charles Baudelaire e
afirma que •seus poemas exprimem sensualidade de maneira por vezes crua, em versos vigorosos~
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Tomando a expressão "profissão de fé" como declaração pública de princípios políticos, so. .
' .
I' ·
I'
' 1 d
.::::Je
1. Opoema declara
c1a1s, estet1cos ou re 191osos, exp 1quem o t1tu o o soneto. ~
"!íA,Z os princípios de uma
poesia que valoriza a
Identifique os aspectos da estética romântica criticados nestes versos:
mulher real e afasta-se
do Romantismo, que
a) Belezas de missal gue o romantis1no / Hidrófobo apregoa e1n peças góticas
pregava a figura feminina
Idealização da pureza feminina e o caráter religioso do Romantismo.
b)Odeio as virgens pálidas, cloróticas f. .. ] / Al1nas de santa e corpos de alfenim. idealizada, casta e pura.
Idealização da castidade, da delicadeza e da fragilidade física da mulher.
e) Escritas nuns acessos de h isterismo.
Sentimentalismo eo subjetivismo exagerados.
d ) Sofismas de 1nulher, ilusões óticas.
Fuga da realidade.
e) Sonho de carne, complexos e róticos/ Desfazen1-se perante o realismo.
Negação do corpo e do erotismo.

Qual é o ideal feminino proposto pelo soneto? Cite versos que comprovem sua resposta.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

3. uma mulher

exuberan1e real
saudável, s~nsu~I
- em oposição ao
modelo romântico
da mulher
frágil, doente e
pálida -, o que se
comprova pelos
versos da última
estrofe:"Prefiro a
exuberância dos
contornos,/ As
belezas da forma,
seus adornos,/ A
saúde, amatéria, a
vida enfim.~

--•- Panorama
Parnasianismo
A palavra Parnasianismo se originou de Parnossus (do grego), nome de um monte da Grécia
que, segundo a mitologia, era a morada do deus Apolo, de suas musas e poetas.
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Pomosa, de Rafael Sanzio, 1511. Afresco, Museu do Vaticano, Roma.
A poesia parnasiana produzida no final do século XIX opõe-se ao sentimentalismo, à idealização, ao escapismo, ao lirismo exacerbado, à liberdade formal e ao uso da linguagem coloquial
cultivados pela poesia romântica.
Assim como o Arcadismo, o Parnasianismo inspirou-se na literatura clássica. A poesia parnasiana foi marcada por objetividade, impessoalidade, gosto pela descrição pormenorizada e
pelas concepções clássicas sobre métrica e rima. Os parnasianos entendiam que a poesia não
deveria ter função catártica, emotiva, política ou social e valorizavam a função estética e impessoal da ·arte pela arte~
Dentre os poetas parnasianos brasileiros, destacam-se Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia (que formavam a chamada Trindade Parnasiana), Vicente de Carvalho, José Albano e Carvalho Júnior. ~

1-Na bagagem
• Você já leu algum poema ou verso de Olavo Bilac?
• Sabe o que esse poeta representou para o Parnasianismo e qual foi sua importância para a
literatura brasileira?

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Nas trilhas do texto
~ Leia o poema "Nel mezzo dei camin ...~ de Olavo Bilac, cujo título, inspirado pelo poeta italiano
Dante Alighieri, significa "No meio do caminho..'.'.

Nel mezzo dei camin .. .
Olavo Bilac

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha ...
E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.
Hoje, segues de novo .. . Na partida
Nem o pranto os teus olhos emudece,
Nem te comove a dor da despedida.
E eu, solitário, volto a face, e tremo,
Vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema c urva do caminho extremo.
BILA(, Olavo. ln: LAJOLO, Marisa (Sei.). Melhores poemas.
2. ed. São Paulo: Global, 2000. p. 78.

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1 918) nasceu e morreu no Rio de
Janeiro (RJ). Cursou Medicina e Direito, mas dedicou-se ao Jornalismo e à Literatura. Sua poesia é marcada pela objetividade, clareza e simplicidade, características
comuns ao Parnasianismo. Sua elegância sem preciosismo e perceptível timbre
retórico conferiram-lhe um lugar ímpar na poesia brasileira. Bastante popular,
foi eleito o ·Príncipe dos poetas brasileiros" no concurso da revista Fon-Fon, em
1913. Suas principais obras são Poesias (dividida em três partes: "Panóplias~ "Via
Láctea· e ·sarças de fogo~ 1888), Sagres (1898), Poesias (com o acréscimo de "Alma
inquieta~ "As viagens· e ·o caçador de esmeraldas~ 1902), Poesias infantis (1904),
Tarde (1919).

<i>
BILAC, Olavo. Obra reunida. São Paulo: Nova Aguilar, 1996.
Reunião da obra de um dos mais importantes poetas parnasianos, o volume inclui toda a sua poesia e algumas
crónicas, conferências e discursos, além de ensaios críticos assinados, entre outros, por Mariode Andrade e Humberto
de Campos.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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D

B

O soneto que vocês leram faz parte da lírica amorosa de Olavo Bilac. Qual é o tema desse
soneto?
•
O encontro e a separação de um homem e uma mulher. Observe com os alunos que algumas expressões estão relacionadas à
ideia de separação causada pela morte: 'Na extrema curva do caminho extremo~ ~

Identifiquem no caderno a alternativa que não está relacionada ao soneto:
a ) Controle da subjetividade, racionalismo. Alternativa e.

b) Uso de hipérbatos (inversões de termos da oração).

e) Decassílabo com rimas ricas.
d) Preocupação formal, métrica rica.
e) Uso de vocabulário erudito, influência da cultura grega.

D

O soneto que você vai ler é um dos 35 que compõem a série "Via Láctea'; segunda parte do
volume Poesias, de Olavo Bilac. •

XIII
''Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!'' E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, 1nuita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A \/ia Láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso en1 pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: "Tresloucado amigo 1
Que conversas com elas? Que sentido
Ten1 o que dizen1, quando estão contigo?''
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E eu vos di rei: "Amai para entendê-las!
Pois só que1n ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas."

pálio: manto, capa.
tresloucado: desvairado, enlouquecido.

BILAC, Olavo. ln: Parnasianismo/Simbolismo. Cadernos de poesia brasileira. São Paulo: Instituto Cultural ltaú, 1997. p. 18.
3. b) O eu poético dialoga com um interlocutor
(imaginário) que o interroga a respeito de sua
a ) Qual é o tema desse soneto?
capacidade de ouvir estrelas. O uso de aspas
A sensibilidade do poeta, que é capaz de amar, ouvir e entender estrelas. sinaliza esse diálogo. Comente com os alunos
b) No soneto há um diálogo. Justifique com elementos do texto. que esse soneto é mais intimista e subjetivo,
afastando-se da característica objetividade
parnasiana.

Responda:

a Aponte no caderno qual afirmativa não se relaciona ao que é expresso pelo eu lírico no soneto
"XIII''. Justifique sua resposta.
a ) Responde a possíveis interpelações de um interlocutor.
b) Revela sensibilidade romântica.

e) Mostra objetividade, colocando-se como espectador.
d ) Considera a sensibilidade privilégio de poucos.
e) Considera "ouvir estrelas" sinal de sensibilidade e não de loucura.
Alternativa e.
É importante que os alunos percebam que o soneto apresenta traços do Romantismo, como a expressão mais intimista e
subjetiva do eu poético.

Mais obras parnasianas em domínio público estão disponíveis para download nos sites:
Biblioteca Nacional de PortugaVDigital: <http://purl.pt/index/geral/PT/index.html>;
Universia/Biblioteca Digital: <http://livros.universia.com.br/>.
Acessos em: 18 abr. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem,_lõ :4

li-=-- - - - - - ~

• Alberto de Oliveira foi outro importante poeta do Parnasianismo.Você já leu ou ouviu algum
poema desse autor?
• Como poderia um poeta, com palavras, descrever ou "pintar" um objeto? Q)

Nas trilhas do texto
mLeia um soneto de Alberto de Oliveira.
Vaso grego
Alberto de Oliveira

Esta de áureos relevos, trabalhada
De divas n1ãos, brilhante copa, un1 dia,
Já de aos deuses servir co1no cansada,
Vinda do Olirnpo, a un1 novo deus servia.
•

Era o poeta de Teos que a suspendia
Então, e, ora repleta ora esvazada,
A taça amiga aos dedos seus tinia,
Toda de roxas pétalas colmada.
Depois ... Nlas o lavor da taça ad1n ira,
loca-a, e do ouvido aproximando-a, às bordas
Finas, hás-de lhe ouvi r, canora e doce,
Ignota voz, qual se da antiga lira
Fosse a encantada música das cordas,
Qual se essa voz de Anacreonte fosse .
OLIVEIRA, Alberto. Poesias:primeira série, edição melhorado.
Rio de Janeiro: Garnier, 1912.
divo: divino.
poeta de Teos: Anacreonte.

1

esvazado: esvaziado.

I'

colmado: coberto.
lavor: ornamento, entalhe.
canoro: que canta harmoniosamente.
ignoto: desconhecido.

-

-

Anacreonte: poeta grego famoso

por suas canções de amor irônicas e
melancólicas.

1

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Antônio Mariano Alberto de Oliveira (1857-1937) nasceu em Palrnital de Saquarema (RJ) e morreu em Niterói (RJ). Formado em Farmácia, é um expoente
significativo do Parnasianismo brasileiro. Foi secretário estadual de educação,
membro honorário da Academia de Ciências de Lisboa e fundador da Academia Brasileira de Letras. Adotou o nome literário Alberto de Oliveira no livro
de estreia. Suas principais obras são: Canções românticas (1878), Meridionais
( 1884), Versos e rimas ( 1895), Poesias (em quatro séries, de 1900 a 1927) e Poesias
escolhidas (1937).

D

Alternativa c. O predomínio do subjetivismo é marca da poesia romântica, anterior ao Parnasianismo.
Escreva no caderno qual característica não se aplica ao soneto "Vaso grego":
a) Descritivismo obj etivo e plasticidade.
b)Gosto por objeto exótico e referência à cultura clássica.
e) Predomínio da subjetividade.

d) Uso de hipérbatos (inversões de termos da oração) e versos decassílabos.

D Na última estrofe é feita uma comparação entre o som produzido pelo toque na taça (o vaso
grego) e dois outros elementos. Quais são eles? O eu lírico compara o som produzido pelo toque na taça aos
sons produzidos pelas cordas da lira antiga eà voz do poeta
grego Anacreonte.
Meridionais (1884), de Alberto de Oliveira.
Segundo livro de Alberto de Oliveira, prefaciado por Machado de Assis. Os poemas reunidos nessa obra representam
genuinamente a estética parnasiana: o culto à forma, o objetivismo, o cuidado com a linguagem, a métrica rígida.
Meridionais apresenta ainda uma característica própria de Alberto Oliveira: a valorização da biodiversidade brasileira.

22

Palavras na lupa
D

Indique sinônimos e pronomes que foram usados para se referir ao objeto descrito, colaborando para a construção da coesão. Sinônimos: vaso, taça, copa. Pronomes: a suspendia; toca-a; toda; esta;
aproximando-a, lhe ouvir etc. Veja comentário na Assessoria Pedagógica. ~

D No caderno, explique a alternativa incorreta:
a) O pronome demonstrativo esta revela que há uma proximidade entre o objeto descrito e o eu lírico.

b) Os fatos descritos ocorrem simultaneamente: não há anterioridade ou posterioridade entre eles.

Alternativa b. O eu lírico faz referência ao passado {Grécia Antiga) eao momento em que se expressa.
e) O uso do tempo presente na terceira estrofe atualiza o momento.

d) O advérbio de pois e as reticências separam dois momentos: o tempo passado (Grécia Antiga) e o presente
(momento em que o eu lírico se dirige ao leitor).

e) O pretérito imperfeito refere-se a ações repetitivas situadas no passado (Grécia Antiga).

D

Copie no caderno os adjetivos que revelam que o objeto descrito no poema foi personificado.
cansada (copa), amiga (taça).

lJ

Identifique um verso em que há uso de sinestesia. "finas (as bordas), hâs-de lhe ouvir, canora edoce[...)'

D

Explique no caderno qual das palavras ou expressões a seguir não estabelece a relação de
sentido expressa nos versos 1 2 e 14_Alternativ~ d. Os outros conectivos expressam a ideia de
comparaçao, presente nesses versos.
a)tal como
e) igual
e) tal qual
b)como

d)que
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Passos largos
D

(Unifesp/2004 - adaptada)
Leia o poema mais conhecido de Raimundo Correia, que compunha a chamada Trindade Parnasiana.

As pombas
Vai-se a prin1eira pon, ba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra ... enfi1n
[dezenas
De pom bas vão-se dos pornbais, apenas
Raia sanguínea e fresca a madrugada ...
E à tarde, quando a rígida noitada
Sopra, aos pon1bais de novo elas, serenas,
Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Voltrun todas e1n bando e en, revoada ...

Tan1bé1n dos corações onde abotoan, ,
Os sonhos, un, por u1n, céleres voan,,
Con10 voarn as pom bas dos pom bais;
No azul da adolescência as asas soltam,
Fogem .. . Nlas aos pombais as pon1bas
[voltam,
E e les aos corações não voltam 1n aL~ ...
CORREIA, Raimundo. Poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1958. p. 23.
nortada: vento frio que sopra do norte.

Raimundo Correia (1 859-1911) nasceu a bordo do navio São Luís, ancorado
no Maranhão. Foi promotor público, j uiz de direito e membro-fundador da
Academia Brasileira de Letras. Estreou com Primeiros sonhos (1879), ainda sob
forte influência do Romantismo. A partir de Sinfonias (1883) assume o Parnasianismo, publicando Versos e versões (1883/1886), Aleluias (1888/1890) e
Poesias (1898). À moda da época - cantando a natureza, a perfeição forma l
dos objetos e a cultura clássica - , destacou-se também por sua poesia de
cunho filosófico, marcada pela desilusão.
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Registre no caderno a afirmativa que apresenta características desse soneto parnasiano.
a ) Soneto em versos decassílabos, com predominância de descrição e vocabulário seleto. Alternativa a.
b) Versos livres, com predominância de narração e ênfase nos aspectos sonoros.
e) Versos sem rima, liberdade na expressão dos sentimentos e recorrência às imagens.

d) Soneto com versos livres, exploração do plano imagético e sonoro.
e) Soneto com rimas raras, com descrição e presença da mitologia.

B

(Unifesp/2004 - adaptada)
Há uma equivalência entre os dois quartetos e os dois tercetos do poema. Registre no caderno
o outro elemento da comparação com a palavra pombas. Alternativa b.
a) A adolescência.
b) Os sonhos.

e) Os corações.
d) O envelhecimento.

e ) A desilusão.

<1>
Sinfonias (1883), de Raimundo Correia.

Também prefaciado por Machado de Assis, os poemas de Sinfonias apresentam as marcas formais e temáticas
do Parnasianismo, como a exaltação da natureza, a valorização da cultura clássica, o apuro formal. Nessa obra foi
publicado o soneto•As pombas~

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

(Unifesp/2004 - adaptada)

Registre no caderno a afirmativa que melhor interpreta o que os dois últimos versos do poema

revelam· Alternativa e. Uma das características da poética de Raimundo Correia é a melancolia e o pessimismo, expressos
· no soneto'As pombas"na ideia de que·os sonhos'(eles) - como as pombas - voam, vão embora e não voltam.
a ) um enobrecimento da velhice após a realização dos sonhos de j uventude;

b) uma mentalidade conform ista em relação ao amor e às desilusões vividas na juventude;
e) uma irritação com a dificuldade de se realizarem os sonhos;
d) um relativo menosprezo para com os sentimentos humanos vividos na juventude;
e) uma visão pessimista da condição humana em relação à vida e ao tempo.

l'J

(Unirio/1999 - adaptada)

Leia este outro soneto de Raimundo Correia:

Mal secreto
Se a cólera que espuma, a dor que mora
r 'alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estan1passe;
Se se pudesse o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!

Quanta gen te que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inin1igo,
Como invisível chaga cancerosa!
Quanta gente que ri, talvez existe,
C uj a ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!
CORREIA, Raimundo. Mal secreto. ln:Antologia nacional. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1939.

Os versos do poema contêm uma oposição semântica fundamental. Registre no caderno a
alternativa que explicita essa oposição. Alrernativa d.
a) Eu lírico e o ser humano em geral.
d) O íntimo do ser humano e sua aparência.
b) Eu lírico e as pessoas que o invejam.

e ) Realidade exterior e o d esejo humano.

e) Ser que chora e os demais seres humanos.
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U

(Unirio/1999 - adaptada)

Indique e justifique no caderno as alternativas que emitem conceitos incorretos a respeito do
Parnasianismo:
a ) É a designação dada à poesia contemporânea ao Realismo, de origem francesa, marcada por um traço de
profundo subjetivismo.
b) Reagindo contra a precisão da forma do poema, os parnasianos preconizam um vocabulário mais coloquial, métrica livre e rimas comuns.

e) Os poetas parnasianos cultivavam o ideal da ·arte pela arte'; com o que entendiam que a poesia deveria
estar comprometida com o seu tempo, com suas ideologias e causas sociais.

d) Retomada dos temas clássicos; uso parcimonioso de metáforas e imagens; preocupação acentuadíssima
com a composição, com a técnica do poema; postura de impassibilidade.

e) Deleite com a descrição pormenorizada de vasos e leques chineses, flautas gregas, taças de coral, ídolos

IJ

de gesso em túmulos de mármore. s. Alternativas a, b e e. Em a: a poesia parnasiana não é marcada pelo
subjetivismo. Em b: os poetas parnasianos cultivam a precisão formal e preferem um vocabulário
Leia:
erudito. Em e: os poetas parnasianos não são comprometidos com ideologias nern fazem poesia social.

O Pa rnasianisn10 foi outra vítima da in teligência do séc ulo XIX. Foi essa In teligência que construiu a
prisão onde quis encarcerar o poeta. Preso, o poeta era obrigado a es1nagar seus sentin1en tos sublin1es, a
defom1ar ideias, cortar, diminuir, fazer o que não queria, porque à porta vigiavam carcereiros terríveis con1
pencas de chaves de ouro à cintura.
[... ]
Não há prisioneiro encarcerado, convicto, arras tando correntes, que não queira romper as cadeias,
fugir, bradando un1 grito de liberdade ...
Esse grito foi o verso livre.
MORAES, Rubens. Balanço de fim de século. K/axon. São Paulo, n. 4, 15 ago. 1922. p. 12.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Responda no caderno:

O Parnasianismo como estética repressora da poesia, com sua rigidez de regras e apego à
a)Qual é o tema desse texto? forma, e os motivosque levaram poetasa romper com essa estética.

b) Explique o uso metafórico das palavras e expressões: vítima, prisão, encarcerar, prisioneiro encarcerado,

0

arrastando correntes, rom per as cadeias, fug ir, bradando um grit o d e liberdade, v erso livre.
,
I - d
?E .
_ 6. b) Essas metáforas são usadas para mostrar que as regras formais do
e) Q ua 1e a cone usao O texto· xp1ique a. Parnasianismo limitavam a liberdade de criação do poeta. Prisioneiro
refere-se a poeta; cadelas, encarcerado e correntes referem-se às regras
do Parnasianismo. A expressão •grito de liberdade" refere-se ao verso livre.

(PUC-AJ/2016 - adaptada)

Leia:
Texto 1

6. c) O autor conclui que o verso livre veio libertar os poetas das amarras. da prisão do culto à forma
preconizado pelo Parnasianismo. Explique aos alunos que o verso livre é uma das caraaerísticas da poesia do
Pré-Modernismo e do Modernismo, que serão estudados mais adiante.

A pátria
Arna, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! não verás nenhum país como este!
Olha que céu! que mar! que riosl que floresta!
A Natureza, aqui, perpetuainente em festa,

\ lê que grande extensão de inatas, onde in1pera

É um seio de mãe a transbordar carinhos.

Quen1 com o seu suor a fecunda e umedece,
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!
Criança! não verás país nenhu1n con10 este:
Imita na grandeza a terra en1 que nasceste!

Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos,
Que se bala11çam no ar, entre os ran1os inquietos!
Vê que luz, que calor, que 1nultidão de insetos!

Fecunda e lun1inosa, a eterna primaveral
Boa terral Ja,nais negou a quem trabalha
O pão que mata a fome, o teto que agasalha ...

BILA(, Olavo. Disponível em: <hnpJ/www.literaturabrasíleira.ufsc.br/_documents/
poesias_infantis_de_olavo_bilac-1.htm#APâtria>. Acesso em: 10 jul. 2015.

Texto2

- Tio, os conceitos de nação rnudaran1. O que vale agora é o internacionalisn10. A n1ultiplicidade. Aqui
é um pedacinho. Você sorna con1 os pedacinhos que
temos por aí afora. Reservas no, Uruguai, na Bolívia,
,
pedação do Chile, na Venezuela. Cada savana na Africa, quero ser transferido para a Africa, triplica o soldo
e a gente tem casa, comida, econo1niza.
- Pois é, entregan1os o nosso e fomos colonizar outros territórios.
- Não é colonização, tio, é diferente. São reservas n1ultinternacionais. O n1undo se globaliza.
- Talvez eu seja velho, co1n ideias antigas na cabeça. Nlas queria n1eu país inteiro, não u ,n mundo de
países dentro do 1neu, con10 acontece. Eu te contei daque la viagen1. Quis chegar a Nlanaus e nunca cheguei. Não podia ir lá, fui rodeando, tive que voltar. Foi n1ais difícil atravessar a Rondônia do que conseguir
pern1issão para cruzar a Bolívia.
- Sua visão é lin1itada, tio. O senhor pensa em termos individuais, restringe-se a un1 regionalismo superado. Raciocine e1n tennos mais an1plos. Nossa econon1ia, por exen1plo, nunca esteve tão forte.
- Forte? Ninguén1 te1n dinheiro. O país endividado. 1ão há mais terras para plantio. Tudo custa os
olhos da cara, estan1os importando tudo.
- ln1portan1os pouca coisa.
- Pouquíssin1a. Sal, açúcar, minério de ferro, xisto, feijão, eletricidade, papel, plásticos. Quer a lista inteira?
- Não são importações, são acordos feitos quando das negociações co1n as terras. - Como é que você
não enxerga? In1portamos de nós 1nes1nos. Nlandamos buscar ali e1n ciina, onde antes era o norte do Mato
Grosso, o Maranhão, o Pará.
- Lembre-se que as concessões não são eternas. Tem un1 prazo.
- Eu vi. O ano passado esgotou-se o prazo da concessão para a Bélgica. E eles devolverain os trechos que
mantinhan1 en1 Goiás? Não, o Esquen1a con1prou. Con1prou uma coisa que seria dele, de graça, este ano.
- Foi diferente. Tinha n1elhorias, projetos industriais, edifícios, plantações, laboratórios.
- Ruínas, tudo ruínas.
BRANDÃO, lgnácio de Loyola. Não verás poís nenhum (memorial descritivo). Rio de Janeiro: Editora Codecri, 1981, p. 73-74.

a) A partir da leitura comparativa dos textos 1 e 2, determine os distintos sentidos de nação e/ou pátria que
aparecem em ambos. 7. b) O poema "A pátria" não segue, em seu tom retórico, os pressupostos da estética parnasiana,
pois apresenta forte sentimentalismo, nacionalismo idealizado e valorização da natureza local.
b)Olavo Bilac é tradicionalmente considerado um dos mais importantes representantes do Parnasianismo.
Apesar disso, pode-se constatar que o poema ·A pátria" não segue rigidamente os pressupostos da estética parnasiana. Comente, com suas próprias palavras, tal afirmação.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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7. a) O poema de
Bilac concentra-se na ideia de
pátria como
uma construção
idealizada e
ufanista. O
texto de Loyola
Brandão uaz uma
perspectiva oposta
ao ponto de vista
único do texto 1,
construindo-se no
diálogo/confronto
entre as opiniões
das personagens.
O autor
contemporâneo
problematiza
criticamente
o conceito de
nação/pátria e a
internacionalização
dos interesses
políticos e
econórnicos.

-...
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ARTE

l ·Na bagagem
• Você sabe o que é o Impressionismo? Conhece alguma obra impressionista?

• Sabe quem foram os artistas mais importantes dessa corrente artística?
• Qual é a importância desse estilo para a criação da arte moderna?

Nas trilhas do texto
O Impressionismo é um movimento artístico que surgiu na França, na segunda metade do século
XIX. Em 187 4, o pintor francês Claude Monet apresentou a paisagem denominada Impressão, Sol nascente. Esse trabalho - de textura retocada - foi chamado de "impressionista" por um crítico, nascendo
assim o nome da corrente artística.

9. Observe essa obra de Monet, reproduzida, na íntegra, a seguir. Analise-a e leia a legenda com atenção.
Impressão, Sol nascente
Claude Monet
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O Museu D'Orsay, em Paris, reúne a mais
importante coleção de obras impressionistas.
É possível fazer uma visita virtual ao museu e
ver, além de pinturas de Oaude Monet, obras
de diversos outros pintores fundamentais
desse período no site:
<http://www.googleartproject.com/
collection/m usee-dorsay-paris/
museumview/>.
Acesso em: 3 jan. 2016.

Impressão, Sol nascente, de Claude Monet,
1872. Óleo sobre tela, 49,S cm x 65 cm. Museu
Marmottan Monet, Paris (França).

Claude M onet (1840-1926) nasceu em Paris e faleceu em Giverny (França). O começo de
sua carreira artística foi marcado por dificuldades financeiras. Ainda jovem, cumprindo
serviço militar na Argélia, interessou-se pela luz e pela cor dos desertos do Norte da
África e, na década de 1870, começou a obter sucesso. Sua pintura Impressão, Sol
nascente acabou dando nome ao Impressionismo, movimento artístico que revolucionou a pintura moderna. Monet trabalhava de forma harmônica as cores e as
luzes, criando imagens belas e fortes. Suas obras seguiam, como temática principal,
as paisagens da natureza, em que a cor e a luminosidade criavam a forma e o espaço. Monet deixou um legado artístico reconhecido até os dias atuais. Alguns críticos
de arte o consideram um dos mais importantes pintores de todos os tempos.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Baseando-se no t ítulo da pintura, na legenda e na observação da obra, qual é seu tema?
Espera-se que os alunos percebam que aideia central são os efeitos da luz matutina do sol na superfície do mar.

2. Espera-se que os

alunos descrevam
ojogo de luz sobre
aágua do mar: está
B Descreva a paisagem representada na obra.
amanhecendo,
há pequenas
D Os elementos que aparecem na pintura são bem definidos? O pintor foi realista e objetivo ao embarcações
.
Não, as formas não estão bem definidas, os contornos não são firmes enão existe passagem (com rernadores)
retratar a paisagem? definida de um elemento para o outro. Algumas figuras ao fundo, em azul, são apenas
balançando sobre
sugeridas. Observe com os alunos que apenas o sol (vermelho, alaranjado) pode ser considerado um elemento bem definido as ondas do mar.
na cena: é o tema central da obra.
Na embarcação no
0 Como são representados os reflexos do sol?
primeiro plano um
Pequenas pinceladas de vermelho ou alaranjado íorte (cores características do sol) formam uma linha - em zigue-zague remador está em
sobre a água. Ouuas pinceladas em tons avermelhados e alaranjados cobrem o céu ao fundo.
pé. Ao fundo (no
D Em sua opinião, o pintor representou a natureza como a observou (ao vivo, no lugar de onde horizonte, com a
· tores ·1mpress1on1s
· · tas costumavam
luz ainda difusa)
a via) ou como a imaginou? Resposta pessoa I. Exp1.,que aos a1unes que os p1n
pintar ao ar livre ebuscavam capturar aimpressão do momento.
parece ha~er outras
embarcaçoes
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na superfície
1- -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , extremamente
- ~-- - --'~-"-"_..,.,'-"-~l&.l'..._,,...___________________________. nuidadoquadro.

O Impressionismo
O Impressionismo, escola ou movimento artístico que se originou na França, nos anos 1860,
veio em oposição aos temas realistas e românticos. Os pintores impressionistas valorizavam os
efeitos indefinidos da luz natural em cenas do dia a dia, deixando de lado o registro preciso das
pinturas realistas e a grandiloquência dos românticos.
Em 1874, um grupo de amigos pintores fez uma exposição em Paris. Dela fazia parte a tela de
Monet que você analisou - Impressão, Sol nascente-, que levou o crítico Louis Leroy a declarar
que "qualquer papel de parede é mais bem acabado do que esta cena marinha!''. Ele classificou,
negativamente, toda a exposição como "impressionista': o que acabou dando nome aos expositores e seguidores dessa corrente.
Claude Monet, Jean-Baptiste-Camille Corot, Pierre Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille
Pissarro, Edgar Degas e Alfred Sisley são alguns dos representantes mais conhecidos desse movimento, que contribuiu para o desenvolvimento da arte moderna.

Os pintores impressionistas e os poetas simbolistas
Os pintores impressionistas são contemporâneos dos poetas simbolistas. O Simbolismo, que
vamos estudar mais adiante, foi uma corrente literária que surgiu na mesma época do lmpress1on1smo.
Tanto os poetas simbolistas como os pintores impressionistas comungavam
da paixão pelo efeito estético da arte. Enquanto os poetas buscavam palavras
e expressões para revelar os efeitos do instante, do sentimento vivenciado por
eles, os pintores buscavam reproduzir, por meio de suas pinceladas, o efeito da
luz natural na natureza observada. Para isso, usavam pigmentos puros e pinceladas livres e preferiam pintar a natureza e as cenas do dia a dia.
Eliseu Visconti: o grande impressionista brasileiro
O Impressionismo no Brasil foi introduzido por Eliseu Visconti. Nascido em
Giffoni Valle Piana (Itália), veio para cá em 1866, com menos de um ano de
idade. Em 1884 entrou para o Liceu Imperial de Artes e Ofícios, onde foi aluno
de Victor Meirelles, Henrique Bernardelli e Rodolfo Amoedo. Morreu no Rio de
Janeiro (RJ), em 1944. Veja a reprodução do seu Autorretrato, já com marcas do
Impressionismo. ~
Autorretrato, de Eliseu Visconti, 1902. Óleo sobre tela,
64 cm x 48 cm. Coleção particular.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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ARTE
flLOSOFlA

" ''Si111bolis1110: fluidez do rit1110 +aliterações+ sinestesia."
José Valle de Figueiredo
"1\Jo,11ear 11111 objeto significa sapri111ir três quartos do gozo da poesia,
que consiste e111 adiviuhar pouco a pouco. Sugerir, eis o s011ho."
Stéphane Mallarn1é

l ·Na bagagem
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• Simbolizar é a capacidade humana de criar relações entre
elementos distintos, em que um é símbolo e sugestão do
outro. Quais poderiam ser as características de um movimento literário denominado Simbolismo?
• O que uma catedral poderia simbolizar?
1
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NÃO ESCREVA NO

Nas trilhas do texto
O Simbolismo foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX - na mesma época em que nascia a pintura impressionista - como reação à poesia do Parnasianismo e à prosa
naturalista.
Os poemas simbolistas distinguiam-se por apresentar uma visão de mundo subjetiva, simbólica e
espiritual, pela atitude reflexiva e afetiva, pela valorização da musicalidade verbal, da sutileza estética
e da sugestão. Entre as características do Simbolismo estão o uso de figuras de linguagem (como metáfora, sinestesia e personificação) e a religiosidade (consequência da vocação para a espiritualidade).

~ Leia a seguir um poema simbolista de Alphonsus de Guimaraens.

A catedral
Alphonsus de Guiniaraens

Entre brumas ao longe surge a aurora.
O hialino orvalho aos poucos se evapora,
Agoniza o arrebol.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece na paz do céu risonho
Toda branca de sol.
E o sino canta em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus 1 Pobre Alphonsus!
O astro glorioso segue a eterna estrada.
Uma áurea seta lhe cintila em cada
Refulgente raio de luz.
A catedral ebúrnea do meu sonho,
Onde os meus olhos tão cansados ponho,
Recebe a bênção de Jesus.
E o sino clarna em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
hialino: transparente.
arrebol: vermelhidão do nascer ou do pôr do sol.
ebúrneo: alvo e/ou liso como omarfim.
lúgubre: fúnebre, triste.
responso: série de palavras cantadas ou faladas nos ofícios católicos.

Por entre lírios e lilases desce
A tarde esquiva: amargurada prece
Põe-se a lua a rezar.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece na paz do céu tristonho
1'oda branca de luar.
E o sino chora em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
O céu é todo trevas: o vento uiva.
Do relâ1npago a cabeleira ruiva
Vem açoitar o rosto meu.
E a catedral ebúrnea do meu sonho
Afunda-se no caos do céu 1nedonho
Corno um astro que já morreu .
E o sino geme e1n lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
GUIMARAENS, Alphonsus de. ln: BANDEIRA,
Manuel (Org.).Antologia dos poetas brasileiros.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p. 72-73.

Alphonsus de Guimaraens (1870-1921) era o pseudônimo literário de Afonso
Henriques da Costa Guimarães, poeta nascido em Ouro Preto e que faleceu em
Mariana (MG). Ainda jovem, mudou-se para São Paulo para estudar Direito e
colaborou com vários jornais paulistas da época. Voltando para Ouro Preto, foi
promotor e depois juiz em Conceição do Serro e Mariana. Sua poesia, marcada
pela espiritualidade e pela religiosidade, valeu-lhe a alcunha de "poeta místico~
Suas principais obras são Setenário das dores de Nossa Senhora, Câmara ardente
e Dona Mística (1899), Kiriale (1902), Mendigos e Pauvre lyre (1921), Pastoral aos
crentes do amor e da morte (1923).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

31

D Qual é o tema do poema?~

Aangústia pela perda dos sonhos provocada pela passagem do tempo.

D

Uma das características do Simbolismo é a expressão por meio de símbolos. O poema "A catedral" usa esse recurso para fazer referência aos sonhos e às fases da vida. Com base nessas
informações, explique no caderno o que simbolizam as figuras de linguagem - metáforas e
personificações - nestes trechos:
a) surge a aurora; céu risonho
Nascimento de uma pessoa e dos seus sonhos, em um ambiente alegre.
b) astro glorioso; retulgente raio de luz
Juventude de uma pessoa (meio-dia): auge dos sonhos.
e) tarde esquiva; a1nargurada prece; céu tristonho
Tarde (envelhecimento cTe uma pessoa); início da perda dos sonhos.
d) O céu é todo trevas; o vento uiva; caos do céu 1n edonho; como un, astro que já morreu
Noite (morte de uma pessoa); perda dos sonhos.

D A qual

universo semântico pertencem as palavras e expressões Catedral, sino, responsos,
bênção de Jesus, eterna, prece e rezar? Ao campo da religiosidade eda espiritualidade, marcas do Simbolismo.

ll Cite algumas palavras ou expressões do poema a que podem ser associadas as ideias de:
a ) sonho, subconsciente e efemeridade da vida;

Respostas possíveis: brumas, orvalho, aurora. arrebol, evapora, paz, eterna, áurea, cintila, luz, lilases. astro.

b ) tristeza, dor e morte.

D

Respostas possíveis: agoniza, lúgubres, tristonho, cansados, pobre, amargurada, clama. chora, trevas, uiva, açoitar, afunda-se,
caos, medonho, morreu, geme.
O verso "A catedral ebúrnea do meu sonho" repete-se ao longo do poema.
a) O que a catedral simboliza?

O sonho do eu lírico: tão majestoso e imponence quanto uma catedral.
b) O que essa repetição enfatiza?
O tema do poema: a grandiosidade do sonho passando por todas as etapas do dia (e da vida).

O Como você interpreta o refrão: "Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!"? o refrão simboliza o som
produzido pelo sino, conotando tristeza desde a primeira fase da vida, a perda dos sonhos e a antecipação da morte.
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Nos versos a seguir foram usados os recursos da gradação e da personificação. Explique como
eles foram empregados e o que simbolizam.
• E o sino canta en1 lúgubres responsos Agradação e a personificação marcam a passagem do tempo e a perda
gradativa dos sonhos (canta: nascimento; clama:juventude; chora:
• E o sino clan1a em lúgubres responsos velhice; geme: morte} e revelam sintonia enue elementos inanimados
e sentimentos do eu lírico. Comente com os alunos que há gradação da
• E o sino cho ra em lúgubres responsos desesperança do eu lírico nos adjetivos risonho, tristonho e medonho,
que caracterizam a entrada da catedral no céu.
• E o sino gente en, lúgubres responsos

Simbolismo: melancolia, mistério e música
Como vimos, os movimentos artísticos fazem rupturas e retomadas, rompendo com determinados modelos da estética anterior e recuperando marcas formais e temáticas de outra(s). Os
poetas parnasianos, praticamente contemporâneos aos simbolistas, orientavam-se por objetividade, cientificismo e racionalismo, em oposição aos subjetivos poetas românticos. Já os poetas
simbolistas aliaram a paixão pela estética e a preocupação formal dos parnasianos à subjetividade e à busca pela totalidade dos românticos.
Os simbolistas buscavam o mundo transcendental, revelando seu desconforto em relação
ao mundo exterior, marcado pelo materialismo, pelo Positivismo, pela ciência.
Para os simbolistas, a beleza estava na sugestão, no mistério, no absoluto etéreo, na força do
inconsciente. O eu lírico do Simbolismo busca instituir a realidade do sonho, a fantasia e o misticismo por meio da investigação dos sentidos e da maximização das sensações.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Poetas simbolistas brasileiros
Dentre os poetas simbolistas brasileiros podemos destacar Alphonsus de Guimaraens, Cruz e
Sousa e Pedro Kilkerry, além de Emiliano Perneta, Mário Pederneiras, Eduardo Guimaraens e Homero
Prates. Alguns estudiosos costumam incluir o nome de Augusto dos Anjos entre os simbolistas
brasileiros. Nesta coleção, porém, optamos por estudá-lo mais adiante, no Pré-Modernismo.

Poetas simbolistas portugueses
Há muitas características comuns entre a poesia simbolista brasileira e a portuguesa. Alguns
dos poetas mais expressivos do Simbolismo português foram Camilo Pessanha (que estudaremos neste capítulo), Eugênio de Castro e Antônio Nobre.

Características formais do Simbolismo no Brasil
São características formais do Simbolismo brasileiro:
• Uso de termos abstratos e de linguagem indireta, evitando-se nomear o referente.
• Uso de iniciais maiúsculas para grafar substantivos comuns, a fim de atribuir-lhes sentido
simbólico e universal (característica também do Classicismo):
Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfu1ne ...
Horas do Ocaso, trên,ulas, extremas
Réquie1n do Sol que a Dor da Luz resun,e ...
CRUZ ESOUSA. Antífona. Broquéis. ln: Cruz eSousa: poesia. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1972. p. 16-18.

• Musicalidade obtida pelo uso de aliterações, onomatopeias, assonâncias, rimas e ritmos.
Além da carga semântica, os simbolistas buscavam tirar proveito da carga sonora e da capacidade que os vocábulos têm de despertar sensações e a sensibilidade do leitor/ouvinte:
Vozes veladas, veludosas vozes,
Volúpias dos violões, vozes veladas,
Vagan, nos velhos vórtices velozes
Dos ventos, vivas, vãs, vuJcanizadas.
CRUZ ESOUSA Violões que choram. Faróis. ln: Cruz e Sousa: poesia. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1972. p. 37.

• Uso de metáforas e comparações para conferir o efeito simbólico:
Ahl Toda a alina num cárcere anda presa,
Soluçando nas trevas, entre as grades
Do calabouço olhando imensidades,
Nlares, estrelas, tardes, natureza.
CRUZ ESOUSA. Cárcere das almas. Últimos sonetos. ln: Cruze Sousa: poesia. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1972. p. 73.

• Religiosidade: preocupação com o espiritual, o místico e o inconsciente:
Visões, saln,os e cânticos serenos,
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes ...
Dorrnências de volúpicos venenos
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes ...
Infinitos espíritos dispersos,
Inefáveis, edênicos, aéreos,
Fecundai o Mistério destes versos
Co1n a cha1na ideal de todos os n1istédos.
CRUZ ESOUSA Antífona. Broquéis. ln: Cruz e Sousa: poesia. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1972. p. 17.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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• Uso de sinestesia para revelar o apelo aos sentidos: mistura de cores, sons, luzes, brumas,
cheiros, perfumes:
Nasce a n)anhã. A luz ten) cheiro... Ei-la que assoma
Pelo ar sutil. .. Tem cheiro de luz, de manhã nasce ...
Oh sonora audição colorida do aron)a.
GUIMARAENS, Alphonsus de. Soneto do aroma. ln: Alphonsus de Guimarães: poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1973, p. 100.

• Uso de reticências para sugerir e deixar ideias em aberto para interpretação do interlocutor.

Passos largos
Uma das características do Romantismo (e também do Arcadismo) presente nos poemas
simbolistas é a identificação do eu lírico com a natureza. Leia outro poema de Alphonsus de
Guimaraens e tente perceber os recursos empregados para expressar a sintonia entre seres
humanos e seres inanimados:

Hão de chorar por ela os cinamomos ...
Hão de chorar por ela os cinan)On)OS,
Nlurchando as flores ao to1nbar do dia.
Dos laranjais hão de cair os potnos,
Lembrando-se daquela que os colhia.
As estrelas d irão: "- Ai, nada s01nos,
Pois ela se n)orreu silente e fria ... "

34

E pondo os olhos nela con)O pomos,
Hão de chorar a innã que lhe sorria.
cinamomo: árvore

ornamental, de
peijuenas e aromáticas flores.
Entre lírios e pétalas de rosa.
pomo: fruto.
silente: silencioso.
Os 1neus sonhos de an1or serão defuntos ...
arcanjo: anjo de
E os arcanjos dirão no azul ao vê-la,
hierarquia superior
Pensando etn n1im: .. _ Por que não vieram juntos?.. aos demais.

A lua, que lhe foi n)ãe carinhosa,
Que a viu nascer e an)ar, há de envolvê-la

e) Resposra
possível: em •os
meus sonhos
de amor serão
defuntos.. ~ o eu
lírico expressa
o desejo de ter
morrido com a
amada. Os dois
últimos versos
mostram o
contato direto
do eu lírico com
os rnensageiros
divinos (arcanjos),
expressando
misticismo e
espiritualidade.

••

GUIMARAENS, Alphonsus de. Melhores poemas de Alphansus
de Guimaraens. 4. ed. São Paulo: Global, 2001.
a)Que sentimento o eu lírico expressa?
Sofrimento pela morte da pessoa amada.

~

b ) Perceba nos versos a seguir que alguns elementos da natureza foram personificados:
A coesão e a correspondência entre rodos os seres (que dá o caráter de

Hão de chorar por ela os c inamomos totalidade do poema), pois poeta e natureza sofrem juntos a perda da mulher
' amada - no choro dos cinamomos, na fala das estrelas e no acolhimento da
• As estrelas dirão: ''- Ai, nada somos, [...]'' Lua. Comente que as ílores e os laranjais ta,nbém são personificados
no poema, pois caem 'Lembrando-se daquela que os colhia.').
• A lua, que lhe foi n1ãe carinhosa, /[ ...] há de envolvê-la/ Entre lírios e pétalas de rosa.

•

O que essas personificações simbolizam?

e) Releia o último terceto e comente os sentimentos expressos pelo eu lírico.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem1~

- --------.

• Você conhece algum poema ou verso de Cruz e Sousa?
• Sabe o que esse poeta representou para o Simbolismo e para a literatura brasileira em geral?
• O que lhe sugere o t ítulo •o Assinalado"?

Nas trilhas do texto
~ Leia o poema a seguir.

-----------------------~
~

O Assinalado
Cruz e Scn,isa

T u és o louco da imortal loucura,
O louco da louc ura mais suprema,
A terra é sempre a tua negra algema,
Prende-te nela a extrema Desven tura.
Mas essa mesma algema de amargura,
Mas essa mesma Desventura extrema
Faz que tu'alma suplicando gema
E rebente em estrelas de ternura.
Tu és o Poeta, o grande Assinalado
Que povoas o mu ndo despovoado,
De belezas eternas, pouco a pouco,
Na latu reza prodigiosa e rica
Toda a audácia dos nervos j ustifica
Os teus espasmos imortais de louco 1

João da úuz e Sousa (1861 -1898) nasceu em Desterro, hoje Florianópolis (SC). RIho de
escravos, teve a família alforriada no início da Guerra do Paraguai por seu dono, o marechal
Guilherme Xavier de Sousa, que lhe deu o sobrenome Sousa e propiciou-lhe os primeiros
estudos. Dirigiu e trabalhou em vários jornais abolicionistas, sempre enfrentando problemas de preconceito racial. Em 1897, tuberculoso e pobre após várias tragédias familiares,
procurou refúgio na cidade mineira de Sítio, onde faleceu no ano seguinte. Suas obras são
Tropos e fantasias (1885, em coautoria com Virgílio Várzea), Missal e Broquéis (1893), Evocações
(1898), Faróis (1900) e Últimos sonetos (1905).

Para ler mais poemas e obter informações sobre a obra e a vida de Cruz e Sousa, acesse:
<www.jornaldepoesia.jor.br/csousa.html>. Acesso em: 2 jan. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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2. Ao poeta
nomeado'O
Assinalado:
Comente com EI
os alunos que,
como vimos, é
característica
EI
do Simbolismo
ouso de
linguagem
indireta e
termos abstratos
para sugerir
o referente e
não o nomear
diretamente.
Pelo contexto,
o leitor é capaz
de inferir que
oeu poético
éo próprio
'Assinalado'.

rl

Qual é o tema do poema?
A loucura e a genialidade do poeta, o "grande Assinalado:

A quem o eu lírico se dirige usando o pronome pessoal tu?
A palavra assinalado pode ter o sentido de condenado, estigmatizado ou ilustre, notável.
Baseando-se nessas informações, explique o t ít ulo do poema.
O assinalado é o poeta ao mesmo tempo ilustre, especial, transcendental, mas também condenado à desventura da vida
comum, metaforizada no poema pela terra ("A terra é sempre a tua negra algema/ Prende-te nela a extrema Desventura.').

Registre no caderno as alternativas que se referem ao soneto "O Assinalado''.
a) Busca traçar o perfil do poeta por meio da metalinguagem. Alternativas a, b, e, d. Leve os alunos a inferir que

b) Refere-se à inadaptação e ao sofrimento do poeta.
e) Apresenta o poeta como um ser inalcançável.

a alternativa e está incorreta, pois a busca da
objetividade é característica da poesia parnasiana. A
poesia simbolista ·sugere:

d ) Compara o fazer poético à loucura.
e) Explica, de forma objetiva, o ofício do poeta.

l ·Na baga_gem
• Em razão da popularidade da poesia parnasiana, os simbolistas tiveram pouca receptividade
do público do fim do século XIX. Entretanto, a originalidade e a força do Simbolismo teve
influência sobre poetas modernos e contemporâneos. Você já ouviu falar em Pedro Kilkerry?

Nas trilhas do texto
36

Pedro Kilkerry, outro grande nome do Simbolismo no Brasil, foi considerado pelos modernistas um
precursor da corrente literária chamada Suprarrealismo.

~ Leia "É o silêncio''. de Pedro Kilkerry.

;

E o silêncio
Pedro Kilkerry

É o silêncio, é o cigarro e a vela acesa.
Olha-tne a estante em cada livro que olha.
E a luz nalgum volu me sobre a mesa .. .
i\llas o sangue da luz em cada fol ha.
Não sei se é mesmo a minha mão que molha
A pena, ou mesmo o instinto que a tem presa.
Penso u m presente, num passado. E enfolha
A natureza tua natureza.
J\llas é um bulir das cousas ... Comovido
Pego da pena, il udo-me que traço
A ilusão de um sentido e outro sentido.
Tão longe vai!
Tão longe se aveluda esse teu passo,

Asa que o ouvido anima ...
E a câmara rnuda. E a sala muda, muda ...
Afonrunente rufa. A asa da rima
Paira-me no ar. Quedo-me como um Buda
Novo, um fantasma ao som que se aproxima.
Cresce-me a estante como q uem sacuda
Um pesadelo de papéis acima...

E, abro a janela. Ainda a lua esfia
Ultimas notas trêmulas .. . O dia
Tarde florescerá pela montanha.
E ó minha runada, o sentimento é cego ...
Vês? Colaboram na saudade a aranha,
Patas de u rn gato e as asas de um morcego.
K!LKERRY, Pedro. ln: FIGUEIREDO, José Valle de.Antologia da poesia
brasileira. Lisboa: Verbo, [s.d.]. p. 104. (Biblioteca Básica Verbo, 24.)
enfolhar: recobrir-se de folhas.

bulir: movimentar, agitar.
cdmara: quarto de dormir.
afonamente: relativo aafonia (perda ou diminuição da voz).
rufa: toque de tambor, com batidas rápidas.
esfiar: desfazer-se em fios.
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Pedro Kilkern,, (1885-1 917) é o pseudônimo de Pedro Militão dos Santos Kilkerry, jornalista, advogado e poeta simbolista. Nasceu em Santo Antônio de Jesus (BA) e faleceu em Salvador. Nunca chegou a publicar um livro. Seus poemas circulavam por
revistas e jornais da época, como Nova Cruzada (de um grupo literário ao qual se
j untou, em 1906) e Jornal Moderno. Nesse periódico escreveu as crônicas Quotidianas-Kodaks e experimentou o poema em prosa e o verso livre. Parte de sua
produção está no livro Humilhados e luminosos (192 J), de Jackson de Figueiredo.
Seus textos encontravam-se dispersos até que o ensaísta Andrade Muricy (1895-1 984) publicou alguns no Panorama do movimento simbolista (1952) e o poeta concretista Augusto de Campos (1931) recolheu sua obra no ensaio ReVisão de Kilkerry,
incluindo manuscritos e poemas transmitidos oralmente a amigos e familiares.

<1>
Leia o ensaio "Pedro Kilkerry, um cronista da ruptura'; do jornalista, pesquisador e professor universitário baiano Gilfrancisco Santos: <www.cronopios.corn.br/site/ensaios.asp?id=3014>.
Acesso em: 2 jan. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

O que pode simbolizar o título do poema?~

D

Explique no caderno a alternativa que não está de acordo com o poema de Kilkerry.
a ) Conflito entre necessidade e dificuldade de se expressar.
1. Neste momento, acolha as respostas dos alunos e deixe
b) Busca consciente e inconsciente de inspiração. que eles expressem suas impressões sobre o poema e o título
e) Ausência da amada, impossibilitando a criação. livremente. Comente que o título pode simbolizar a angústia e a
dificuldade de expressão do eu poético: o silêncio das palavras.
que não se manifestam ao criador-poeta.
d) Cenário doméstico.

3. b) Palavras

relacionadas à
predominância
do silêncio da
noite, acentuando
a dificuldade de
expressão do eu
lírico. Arepetição
dos sons e
palavras confere
musicalidade,
ritmo e mistério.

e) Vigília noturna. Alternativa e. Embora o eu lírico evoque a amada. ele não a relaciona à sua dificuldade de criação.

D

4. b) O paradoxo

entre o silêncio
(Afonamente) e o
som (rufa) sugere
uma intensidade
de sensações
e sentimentos
que contrariam,
na subjetividade
do eu poético, o
silêncio físico do
ambiente.

Comente o uso das palavras e expressões destacadas nos versos a seguir, no contexto do poema.
a) [... ] E enfolha/ A natureza tua natureza.; E a câmara muda. E a sala muda, muda ....
Jogo de palavras que confere ambiguidade, rirmo e musicalidade ao poema.
b) E a câmara muda. E a sala 1nuda, muda ... ; Afonain ente rufa.; Tão longe se aveluda esse teu passo.
e) vela acesa; a luz na lgum vo lume sobre a 1nesa ... ; Ainda a lua esfia; as asas de um 1norcego.
Palavras e expressões relacionadas ao cenário noturno e so1Urno.

D

D

Explique o efeito do uso destas figuras de linguagem: Aceite outras respostas, desde que justificadas pelo
- Olha-1ne a estante e m cad a 1·1vro que o·1ha.texto.
a ) person1·r.icaçao:
Apersonificação sugere a identificação do eu poético com os livros e, por extensão, com a literatura.
b) paradoxo: Afonam ente rufa.
e) metáfora: [ ...] A asa da rima/ Paira-me no ar. [... ] Ametáfora é usada para comparar a rima (o poema) com uma
ave capaz de conter-se em pleno voo, como que eternizando um momento (o momento da criação).

Agora, veja como o cantor e compositor Raimundo Fagner e o poeta Abel Silva, artistas
contemporâneos, estabeleceram um diálogo intertextual com o poema "É o silêncio': de
Pedro Ki Ikerry.

Comente com
os alunos que,
para Augusto
de Campos.o
38 poeta concretista
"Kilkerry não só
compreendeu
mais
conscientemente
queouuos
simbolistas o papel"
desempenhado
na criação pelo
subconsciente
-mais tarde
supervalorizado
pelo Surrealismo
- como soube
levar mais longe
a liberdade
de associação
imagética. Por
outro lado, a
capacidade
de síntese,
assim como a
consciência das
limitações da
sintaxe ordinária,
são mais agudas
em Kilkerry do
que em qualquer
outro poeta do
nosso Simbolismo~
(CAMPOS, Augusto
de. ReVisão de
Kilkerry [Reedição
ampliada]. São
Paulo: Brasiliense,
1985. p. 14.)

Asa partida
Essa saudade
O cigarro, a luz acesa

E a noite posta sobre a 111esa
Em cada canto da casa

Asa partida e dor
Ge1nido 111orto, amor
Tão longe vai, tão longe vo u
Nuvem sem rumo é assin1 mesn10

Eu não queria
A vida desse jeito
Meu olho armando o bote se m futuro
Fun1aça, e continua o teu son·iso no meu peito
Essa saudade
O cigarro, a luz acesa
E a noite ...
FAGNER, Raimundo; SILVA, Abel. Asa Partida. ln: Raimundo Fagner ao
vivo (CD). Rio de Janeiro: EMVOrós, 2000. v. 1, n. 69657312.

Identifique na letra da canção versos ou elementos que d ialogam com o poema "É o silêncio':
de Kilkerry. ~

D

Leia outro poema de Kilkerry:

Sobre um mar de rosas que arde
Sobre un1 1nar de rosas que arde
E 1n ondas fu lvas, d istante,
Erran1 111eus olhos, diamante,
Co1no as naus dentro da tarde.

Asas no azul, n1elodias,
E as horas são velas fluidas
Da nau en1 que, oh! Aln1a, descuidas
Das esperanças tardias.
KILKERRY, Pedro. ln: MORICONI, Ítalo. Os cem melhores poemas
brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001. p. 43.

Identifique versos que:
o) sugerem o pôr do sol; "Sobre um mar de rosas que arde / Em ondas fulvas, distante'; ·como as naus dentro da tarde"
b) pro ocam amb·g
•dade· "Em ondas fulvas. distante"(ful~as:alaranjadas, amarelad~s; viole_ntas);"Erram meus olhos,
I
1
v
u
' diamante· (diamante. substantivo x de amante =locuçao ad1et1va).
e) apresentam aliteração e sinestesia; ·sobre um mar de rosas que arde"
d) apresentam rimas ricas (palavras de classes gramaticais diferentes q ue rimam entre si).
arde / tarde (verbo/ substantivo); distante / diamante (advêrbio / substantivo); melodias/ tardias (substantivo/ adjetivo);
fluidas / descuidas (adjetivo/ verbo).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem,__

~

pa.._ _ _ _ _ _

• Dentre os poetas simbolistas portugueses, destacam-se Camilo Pessanha, Eugênio de Castro e Antônio Nobre. Você conhece algum desses autores?
• Quais seriam as características comuns entre a poesia simbolista brasileira e a portuguesa?

Nas trilhas do texto
Clepsidra é uma palavra de origem grega usada para designar uma espécie de relógio de água, um
antigo instrumento empregado para medir o tempo pelo escoamento do líquido de um cone superior
para um cone inferior. O termo também dá nome ao volume em que está reunida a obra de Camilo
Pessanha, sugerindo a impotência diante do tempo, a passagem da vida em direção ao vazio, à morte.
Com forte influência do poeta francês Paul Verlaine, a poesia de Camilo Pessanha também influenciou vários poetas modernistas, como Fernando Pessoa. Sua obra mostra o mundo sob a ótica da
ilusão, da dor e do pessimismo. O exílio do mundo e a desilusão em relação à pátria também estão
presentes e passam a impressão de desintegração do seu ser.

~ Leia um dos sonetos de Camilo Pessanha, publicado originalmente em Clepsidra.

Soneto
Ca1nilo Pe!>'San11a

Imagens que passais pela retina
Dos meus olhos, por que não vos fixais?
Que passais corno a água cristalina
Por urna fonte para nunca mais! ...
Ou para o lago escuro onde termina
Vosso curso, silente de juncais,
E o vago medo angustioso do1nina,
- Por que ides sem 1nirn, não me levais?

Sem vós o que são os meus olhos abertos?
- O espelho inútil, meus olhos pagãos!
Aridez de sucessivos desertos ...
Fica sequer, sombra das minhas mãos,
Flexão casual de meus dedos incertos,
- Estranha sombra em movimentos vãos.
PESSANHA. Camilo. ln: MOIS~S, Massaud. A fieeracura porcuguesa auavés dos
textos. 35. ed. São Paulo: Cultrix, 2009. p. 410.

juncal: local com

grande quantidade
de juncos; Junqueira.
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Camilo de Almeida Pessanha (1867-1 926) nasceu em Coimbra (Portugal), onde cursou Direito e publicou o primeiro poema, "Lúbrica~ aos 18 anos. Formado, seguiu
para o Oriente (Macau, antiga possessão portuguesa em território chinês) como
professor de um liceu. Ali contraiu tuberculose e viciou-se em ópio. Ingressou
no funcionalismo público, publicou poemas em jornais da província e visitou
Portugal algumas vezes. Em uma delas, recitou seus poemas a um amigo, que
os publicou no volume Clepsidra, em 1920. Seis anos depois, já de volta a Macau,
faleceu. É de sua autoria também um volume de artigos referentes à cultura chinesa: China, publicado em 1944. Éconsiderado o expoente máximo do Simbolismo
em Portugal.

Muitas informações sobre a obra e a vida de Camilo Pessanha, assim como fotos, caricaturas, manuscritos e
correspondências digitalizadas estão disponíveis no portal da Biblioteca Nacional de Portugal:

<http//purlpt/14369/1/>.
Acesso em: 2 jan. 2016.

3. As palavras
água, fonte,
lago sugerem
a passagem do
tempo, o fluir da
vida em direção
ao fim, à morte:
•1ago escuro
onde termina'.

40

D Qual é o tema do poema?
O caos do mundo sensivel, a insegurança, a dúvida e a impossibilidade do próprio 'eu' em reter a realidade e fazer o tempo voltar.

D A quem o eu poético se dirige?
As imagens que passam por sua retina.

D O que podem sugerir os termos metafóricos relacionados à água nos versos a seguir?

,_...~ --

Que passais con10 a água cristalina
Por uma fonte para nunca n1ais! ...
Ou para o lago escuro onde tern1ina

1

.P

✓

º\

o•

e

Q •
S. A um espelho
O que podem simbolizar, no soneto, as palavras e expressões imagens, retina dos meus olhos e
inúlil, "olhos
meus olhos abertos? A palavra imagens pode simbolizar o mundo, a realidade. A expressão"retina dos meus olhos: o
pagãos: porque
ponto de contato do eu poérico com a realidade, com o mundo. A expressão ' meus olhos abertos• simboliza a consciência do
não conseguem
QOeta, o eu do poeta.
fixar as imagens.
A que o eu poético compara seus olhos na 3ª estrofe? Explique.
Comente que as
imagens fugidias
que passam
Que estrofes do poema revelam o vazio e a dor existencial do eu diante da incapacidade de
pelos olhos do
apreensão do mundo exterior e do caráter transitório da vida?
eu lírico podem
'Sem vós o que são os meus olhos abertos?/ - O espelho inútil, meus olhos pagãos!/ Aridez de sucessivos desertos... / Fica
simbolizar a vida
sequer, sombra das minhas mãos,/ Flexão casual de meus dedos incertos,/ - Estranha sombra em movimentos vãos~ (3• e 4•
que se desenrola
estrofes).
incessanremente
diante dele, que
passa a se sentir
desintegrado,'sem
sentido' no mundo
('Sem vós o que
Explique no caderno que adj etivo não deve ser atribuído à atitude do eu poético:
são meus olhos
Alternativa b. A atitude do eu poérico é
abertos?").
a) contemplativa;
d) reflexiva;
contemplativa, angustiada, reflexiva, sensível
e desencantada, e não apaixonada.
b) apaixonada;
e) sensível.

lJ
D
D

pa 1avras na lupa

e) angustiada;
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Passos largos
D

Leia o soneto a seguir, do poeta simbolista português Eugênio de Castro.

Sombra e C larão
De mãos dadas, lá vão avó e neta,
- A Saudade e a Esperança de n1ãos dadas! A neta é loi ra, a avó te1n cãs prateadas,
Uma leva a boneca, outra a n1uleta.
Uma arrasta-se e a outra salta inquieta;
Aos suspiros vai uma, outra às risadas;
A avó des fia contas desgas tadas,
E a neta colhe iriada borboleta.

Uma vai confiada, outra bisonha;
Uma lembra-se, triste, e a outra son ha;
Leves asas ten1 u1na, outra coxeia...
E eu, que as vejo passar, com n1ágoa infinda
Penso que a avó talvez já fosse li nda,
E qu e a neta, q ue é linda, há de ser feia!
CASTRO, Eugênio de. ln: De Camões a Pessoa Anro/ogia escolar da poesia portuguesa. (Org. Douglas Tufano).
São Paulo: Moderna, 1994. p. 77.
cãs: cabelos brancos.

iriado: que tem as cores do arco-íris.

Agora responda· 1. a)_Sombra, Saudade (e avó) representam_a velhice e o passado;

bisonho: inseguro, acanhado.

'
· Clarao, Esperança (e a neta) representam a Juventude.
a) O que simbolizam o títu lo •som b ra e Clarãd' e o par d e p alavras Saudade e Esperança, no segund o verso?
.
. b .
loira/prateadas; boneca/muleta; arrasta-se/salta; suspiros/risadas;
7
Q
1
I
b) ue outros pares t em o mesmo sim o smo • desfia contas desgastadas/colhe iria da borboleta; confiada/bisonha;
e) poem a ret rat a uma cena. Descreva-a.
lembra-se, triste/sonha; leves asas/coxeia; linda/feia.
A passagem, o caminhar (talvez pela rua) de uma neta (menina) e uma avó (velhinha).
d)Que sentimento a cena provoca no eu lírico?
Mágoa, por perceber que a beleza física é passageira e o processo de envelhecimento é inevitável: 'Penso que a avó talvez já
fosse linda/ Eque a neta, gue é linda, há de ser feia!'.

o

Leia o poema de Eugênio de Castro para responder às questões 2 e 3:

Epígrafe
Murmúrio de água na clepsidra gotejante ,
Len tas gotas de son1 no relógio da torre ,
Fio de areia na ampu lheta vigilante,
Leve som bra azulando a pedra do quadrante
Assin1 se escoa a hora, ass im se vive e n1orre...

Homen1, que fazes tu ? Para que tanta lida,
Tão doidas an1bições, tanto ódio e tan ta a1neaça?
Procuren1os son1ente a Beleza, que a vida
É u1n punhado infan til de areia ressequida,
Um so n1 de água ou de bronze e un1 a son1bra
qu e passa ...
CASTRO, Eugenia. Em: ANDRADE, Eugénio. Anrologia pessoal
da poesia porruguesa. Porto: Campo das Leuas, 1999.
pedro do quadrante: parte superior de um relógio de sol

D

(Enem/2003)

A imagem contida em "lentas gotas de som" (verso 2) é retomada na segunda estrofe por meio
- Alternativa b.
d a expressao: As expressões •som de bronze' e'lentas gotas de som· se equivalem.
a) tanta ameaça.

d) sombra que passa.

b)som d e bronze.

e) somente a Beleza.

e) punhado de areia.

D

(Enem/2003)

Nesse poema, o que leva o poeta a questionar determinadas ações humanas (versos 6 e 7) é a:
a) infantilidade d o ser humano.

e ) brevid ade da vida.

b ) destru ição d a nat u reza.

e) exaltação da viol ência.
d ) inutilidade do t rabalho.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Alternativa e. O eu lírico critica o trabalho excessivo e a ganância do homem (•doidas
ambições'), o õdio e as ameaças, pois a vida é breve: 'que a vida/tum punhado infantil de
areia ressequida,/ Um som de água ou de bronze e uma sombra que passa._'; e no verso 5:
'Assim se escoa a hora, assim se vive e morre...'.
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Antes de iniciar as atividades, seria
"O india11is1110 [... ] crislnou-se de 'caboclis1110'. () cocar de penas de arara passou
interessante ler com a classe a epigrafe
do escritor Monteiro Lobato e pedir sua
n c11apé11 de palha rebatido à testa; a ocara Pirou rancho de sapé; o tacape nfilo11, criou
interpretação. Leve os alunos a reíletir
gatilho e é hoje espingarda troxada; a tanga ascendeu a ca111isa aberta ao peito."
que Monteiro Lobato, nesse trecho do
livro de contos Urupés, faz referência à transformação gradativa do indígena em sertanejo brasileiro por meio do processo de M onte iro Loba to
miscigenação e aculturação.
Comente que Monteiro Loba10 é bastante criticado por responsabilizar o seu próprio personagem, a quem chamou de
ARiE
·vagabundo e indolente~ por suas precárias condições de sobrevivência. Jeca Tatu incomodou a elite intelectual da época,
SOCIOLOGIA
acostumada
a uma visão
idealizada do
homem do
campo. Em
• As obras produzidas no início do século XX são chamadas de pré-modernistas. Você já leu
1959, Jeca Ta1u
se iransformou
alguma obra desse período?
em um filme
homónimo
• Em que elas diferem das obras realistas e naturalistas?
de grande
• Você conhece autores como Monteiro Lobato, Lima Barreto e Euclides da Cunha?
sucesso,
dirigido
por Milton
Amaral e
estrelado pelo
famoso ator
Mazzaropi. $

I·Na bagagem
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Nas trilhas do texto

~ Leia o texto a seguir:

Zé Brasil
Nionteiro Lobato

I

Zé Brasil era um pobre coitado. Nasceu e sempre viveu em casebres de sapé e barro, desses de
chão batido e sem mobília nenhuma - só a mesa
encardjda, o banco duro, o mocho de três pernas,
uns caixões, as cuias ... Nem cama tinha. Zé Brasil
sempre dormiu em esteiras de tábua. Que rnais
na casa? A espingardinha, o pote d'água, o caco de
sela, o rabo de tatu, a arca, o facão, um santinho
na parede. Livros, só folhinhas - para ver as luas e
se vai chover ou não, e aquele livrinho do Fontoura com a história do Jeca Tatu.

- Coitado deste Jeca! - dizia
Zé Brasil olhando para aquelas figuras. - Tal qual eu. Tudo que ele
tinha, eu também tenho. A mesma
opilação, a mesma maleita, a mesma
miséria e até o mesmo cachorrinho.
Pois não é que meu cachorro também se chama Joli? ...

II
A vida de Zé Brasil era a mais
simples. Levantar de madrugada,
tomar um cafezinho ralo ("escolha"
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

'

.,

~-

com rapadura), com farinha de milho (quando tinha) e ir para a roça pegar no cabo da enxada. O
almoço ele o comia lá mesmo, levado pela mulher;
arroz com feijão e farinha de mandioca, às vezes
um torresmo ou um pedacinho de carne-seca para
enfeitar. Depois, cabo da enxada outra vez até a
hora do café do meio-dia. E novamente a enxada,
quando não a foice ou o machado. A luta com a
terra sempre foi brava. O mato não para nunca de
crescer, e é preciso ir derrubando as capoeiras e
capoeirões porque não há o que se estrague tão
depressa como as terras de plantação.
Na frente da casa, o terreirinho, o mastro de
Santo Antônio. Nos fundos, o c hiqueirinho com
um capadete engordando, a árvore onde dormem
as galinhas, e a "horta" - urnas latas velhas nurn
jirauzinho, com urn pé de cebola, outro de
arruda e n1ais ren1édios - hortelã,
cidreira etc. No jirau, por causa da formiga.
- Ah, estas formigas
me n1ata1n! - dizia o
Zé con1 cara de desân in10. - Comem tudo
que a gente planta.
E se alguém da
cidade, desses que
não e ntendem de
nada desta vida, vinha
con1 h istórias de ·'matar
forn1iga ", Zé dizia: ''i\ilatar
formiga!... Elas é que matam a
gente. Isso de matar formiga
.,,
.,,
.
.
e so para os n cos, e muito
ricos. A forn1icida está pela
hor~r da n1orte - e cada
vez pior, n1éüs falsificada.
E que me adianta matar
um formigueiro aqui neste sítio, se há tantos formigueiros nos vizinhos? Formiga ven1 de longe. Já vi um
olheiro que ia sair a um
quilô1netro de distância. Suponha que eu
vendo a alma, co1npro
un1a lata de formicida
e n1ato aq uele formigueiro ali do pastinho.

Que adianta? As formigas do C hico Vira, que é o
meu vizinho deste lado, vêm alegrinhas visitar as
minhas plantas".

III
A gente da cidade - como são cegas as gentes
das cidades!... Esses doutores, esses escrevedores
nos jornais, esses deputados, paravam ali e era só
crítica: vadio, indolente, sem ambição, imprestável. .. não havia o que não dissessem do Zé Brasil.
Mas ninguém punha atenção nas doenças que
derreavam aquele pobre homem - opilação, sezões, quanta verminose h á, malária. E cadê doutor? Cadê remédio? Cadê jeito? O jeito era sempre
o mesmo: sofrer sem um gemido e ir trabalhando
doente mesmo, até não aguentar mais e cair como
cavalo que afrotu,a. E morrer na velha esteira - e
feliz se houver por ali alguma rede em que o corpo
vá para o cemitério, senão vai amarrado com cipó.
- Mas você morre, Zé, e sua alma vai para o
céu - disse um dia o padre - e Zé duvidou .
- Está aí urna coisa que só vendo! Nlinha ideia
é q ue nem deixam minha alma entrar no céu. Tocam ela de lá, co1n o aqui na vida o coronel "fatuíra
já me tocou das terras dele.
- Por quê, Zé?

IV
- Eu era "agregado" na fazenda do Taq uaral. O
coronel me deu lá urna grota, fiz minha casinha,
derrubei mato, plantei milho e feijão.
- De meias?
- Sim. Metade para o coronel, metade para
mim.
- i\ilas isso dá, Zé?
- Dá para a gente ir morrendo de fo1ne pelo
caminho da vida - a gente que trabalha e planta. Para o dono da terra é o rnelhor negócio do
mundo. Ele não faz nada, de nada, de nada. N ão
fornece nem urna foice, nem um vidrin ho de quin a para a sezão - mas leva metade da colheita, e
metade bem medida - urna metade gorda; a metade que fica com a gente é magra, minguada ... E a
gente tem de viver com aquilo um ano inteiro, até
que chegue tempo de ou tra colheita.
- Mas corno foi o negócio da fazenda do Taquaral?
- Eu era "agregado" lá e ia lab utando na grota.
Certo ano tudo correu bem e as plantações ficaram
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a maior das belezas. O coronel passou por lá, viu
aquilo - e eu não gostei da cara dele. No dia seguinte me "tocou" de suas terras corno quem toca
um cachorro; colheu as roças para ele e naquela
casinha que e u havia feito botou o Totó Ururnbeva.
- Mas não há u rna lei q ue ...
Zé Brasil deu urna risada. "Lei... Isso é coisa
para os ricos. Para os pobres, a lei é a cadeia e se
resi ngar um pouquinho é o chanfalho ."
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V
- E se você fosse dono das terras, aí d um sítio
de l O ou 20 alqueires?
- Ah, aí tudo 1nudava. Se e u tivesse um sítio, fazia urna casa boa, p lantava árvores de fru ta, e urna
horta, e até um jardinzinho corno o do Giusepe.
Nlas corno fazer casa boa, e p lantar árvores, e ter
horta em terra dos ou tros, sem garantia nenhuma?
\li isso com o coronel Tatuíra. Só porque naquele
ano as minhas roças estavam urna beleza, ele não
resistiu à ambição e me toco u. E que mundo de
terras esse homen1 tem! A fazenda do Taq uaral foi
medida. Os engen heiros acharam mais de 2 mil
alqueires - e ele ainda é dono de mais duas fazendas bem grandes, lá no Oeste. E não vende nem
um palmo de terra. Herdou do pai, que já havia
herdado do avô. E o gosto do coronel é dizer que
vai deixar para o Tatuirinha uma fazenda maior
ainda - e anda em negócios com o Mané Labrego
para a compra daquele sítio da Grota F unda.
- Então não vende nem dá as terras - só arrenda?
- Isso. Também não planta nada. O que ele
q uer lá é rendeiro corno eu fui , e são hoje mais
de cem as famílias q ue vivem no Taq uaral. Desse
jeito, o lucro do coronel é certo. Se vem chuva de

pedra, se vem geada ou ventania, ele nunca perde
nada; quem perde são os rendeiros.
V1
- Mas Zé, se essas terras do Taquaral fossem
divididas por essas cento e tantas famílias q ue já
vivem lá, não acha que ficava muito melhor?
- l\ilelhor para quem? Para o coronel?
- 1 ão. Para o mundo em geral, para todos.
- Pois está claro q ue sim. Em vez de haver só
um rico, que é o coronel Tatuíra, haveria mais de
cem arranjados, todos vivendo na 1naior abundância, donos de tudo quanto produzissem, n ão só da
metade . E o melhor de tu do seria a segurança, a
certeza de q ue ninguém dali não saía por vontade
dos outros, tocado como um cachorro, corno e u
fu i. Ah, que grande felicidade! Mas quem pensa
nisso no tnu ndo? Q uem se incomoda com o pobre
Zé Brasil? Ele que morra de doenças, ele que seja
rou bado, e metido na cadeia se abre a boca para se
queixar. O mu ndo é dos ricos e Zé Brasil nasceu
pobre. 1 inguém no mu ndo pensa nele , olha para
ele, cuida de melhorar a sorte dele ...
LOBATO, Monteiro. ln: LAJOLO, Marisa (Org.). Literatura comentada. 2. ed. São
Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 123-127.

sela de animal (arreio de cavalo) muito usada, gasta.
rabo de tatu: pequeno chicote feito de couro trançado.
folhinha: calendário impresso em folhas, cada uma delas correspondente a
um dia do ano.
olheiro: formigueiro, buraco ou toca de formigas.
de meias: com osentido de "em parceria~
quina: o mesmo que quinino, substância extraída de algumas plantas que é
usada como remédio para combater a malária e abaixar febres.
se resingar um pouquinho é o chanlalho: expressão do interior
paulista cujo significado é •conformar-se com a situação~
rendeiro: que dá renda ou lucro a alguém.
arranjado: pessoa de situação financeira regular.
caco de sela:

Inserimos no glossário apenas o significado de algumas palavras e expressões que possivelmente não estão dicionarizadas. Outras palavras
provavelmente desconhecidas pelos alunos serão objeto de estudo na atividade 1.

José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) nasceu em Taubaté (SP) e faleceu em São Paulo (SP) Além de escritor, foi
bacharel em Direito, fazendeiro, ind ustrial, tradutor, ilus-

.

pés (1918) e Cidades mortas (1919), em que denuncia a miséria
e retrata a vida e a linguagem do interior do Brasil.

Mais informações sobre
esse escritor e sua obra
podem ser obtidas nos
seguintes sites:
Museu Monteiro Lobato:
<www.museumonteirolobato.corn.br/ >;
Memória Viva de Monteiro
Lobato: <www.memoriaviva.com.br/mlobato/index2.
htm>.
Acessos em: 3 jan. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1. Possibilidades de resposta: sapé: caule de planta geralmente utilizada para cobrir casas; mocho: animal a que falta algum

membro; opilação: grave anemia causada por vermes; maleita: mesmo que malária; capoeira: vegetação que surge logo após a
d
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Para entender o texto

Fontoura é uma referência ao a lmanaque de divulgação do líquido energético criado pelo farmacêutico brasileiro Cândido Fontoura. Idealizado e ilustrado originalmente por Lobato, o Almanaque Fontoura
teve sua primeira ed ição em 1920 (com 50 m il exemplares), encerrando-se em 1982 (com 100 m ilhões de
exemplares). Distribuída gratuitamente pelas farmácias do país, a revista anual tinha conteúdo recreativo
e informativo e histórias em q uadrinhos de Monteiro Lobato, protagonizadas pela personagem Jeca Tatu.
Jeca Tatu é uma personagem caricatural e estereotipada criada por Monteiro Lobato em seu livro
Urupês, de 1918, com a intenção de representar o caboclo brasileiro e sua situação. Abandonado pelos
poderes públicos às doenças, ao atraso e à ind igência, o caipira de barba rala e calcanhares rachados
(porque não gostava de usar sapatos), criado por Lobato, era pobre, ignorante e avesso aos hábitos de
hig iene urbanos.
madeira semelhante a estrado ou palanque; derreavam (derrear): machucavam, mahratavam; sezão: febre intermitente ou cíclica,
mesmo que malária; agregado: trabalhador de fazenda ou engenho que mora nas terras do proprietário; grota: encosta de serra
ou de morro; arrenda (arrendar): conceder (propriedade imobiliária) para uso provisório mediante pagamento, alugar. Incentive os
alunos a consuhar no dicionário o sentido dessas palavras, assim como o de outras que possam ter-lhes causado dúvida.
D Pesquise no dicionário as palavras a seguir. Registre no caderno a(s) acepção(ões) de acordo
com o contexto em que aparecem no texto:
sapé, n1ocho, op ilação, n1aleita, capoeira, capadete (capado), jirauzinho (jirau), derreavam (derrear) ,
sezões (sezão), agregado, grota, arrenda (arrenda r)

B

Segundo o texto, por que Zé Brasil vive essa situação de extrema pobreza?

D

ll

2. Sugestão

de resposta:
a pobreza da
O que a personagem Zé Brasil pode representar?~ Leve alunos a perceber que Zé Brasil pode
personagem
representar o trabalhador rural brasileiro que, no início do século XX. trabalhava como meeiro para os proprietários de terras. é resultado da
desigualdade
No caderno, expliquem: ..~ :::i
social provocada
a)os trechos a seguir: Fazem referência ao modo de vida da personagem, à cultura popular.
dpelas rbelações
e tra a1ho no
• Que n1ais na casa? A espingardinha, o pote d'água, o caco de sela, o rabo de tatu, a arca, o facão, u1n campo no início
santinho na parede. Livros, só folhinhas - para ver as luas e se vai chover ou não, e aquele livrinho *r~~~f~~~!~
do Fontoura com a história do Jeca Tatu.
rurais sem terra
• Na frente da casa, o terreirinho, o mastro de Santo Antôn io. Nos fundos, o chiqueirinho corn um ~;~:i~~:~os
capadete engordando, a árvore onde dorn1em as gali nhas, e a 'horta' - u1nas la tas velhas nun1 j irauzi- proprietários de
nho con1 un1 pé de cebola ou u·o de arruda e mais reméd ios - hortelã cidreira etc.
gra nd es extensões
'
'
'
de terra em uoca
b) a parte V. Faz crítica ao latifúndio e~ exploração do uabalhador e defende a pequena propriedade.
de metade da
produção.'Ele não
e) os trechos a seguir: Fazem referência às doenças relacionadas às precárias condições de vida do trabalhador rural, na época. faz nada, de nada,
• A mes1na op ilação, a mes ma m ale ita, a mes1na miséria [...].
de nada. Não
fornece nem uma
• Nlas ninguén1 punha atenção nas doenças que derreavam aquele pobre ho1nem - opilação, sezões, foice, nem um
quanta verminose há, n1alária. E cadê do utor? Cadê reméd io? Cadê jeito? O jei to era se1npre o mes- ;i~:h!~.:Oq_u~!s
mo: sofre r sem um gemido e ir trabalhando doente mesmo, até não aguentar m ais e cair como cavalo leva metade da
que afrouxa. E morrer na velha es te ira - e feliz se houver por ali algun1a rede e1n que o corpo vá para colheita, e metade
· , ·
·
d
• ,
bem medida
o ce1n1teno, senao vai amarra o com c1po.
_ uma metade

• [ ... ] ne1n un1 vidrinho de quina para a sezão [ .. .] .
·
d)o trecho a seguir: Faz crítica aos políticos e aos intelectuais, que têm uma visão preconceituosa daqueles que vivem no
campo e são negligentes quanto aos problemas por eles enfrentados, entre eles os de saúde.
A gente da cidade - com o são cegas as gentes das cidades!. .. Esses doutores, esses escrevedores nos
jornais, esses deputados , paravam ali e era só crítica: vadio, indolente, sem a n1bição, in1prestável. .. não
havia o que não dissessem do Zé Brasil. Nlas ningué1n punha atenção nas doenças que den·eavan1 aq uele
pobre home1n - opilação, sezões, quan ta ve rn1 inose há, 1nalá ria. E cadê doutor? Cadê ren1édio? Cadê jeito?
e) o trecho a seguir: Descrença na estrutura jurídica do país.

- l\llas não há un1a lei que ...
Zé Brasil deu urna risada. ''Lei. .. Isso é coisa para os ricos. Para os pobres, a lei é a cadeia e se resingar
um pouquinho é o chanfalho'·.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

gorda; a metade
que fica com a
gente ê magra,
minguada ..."
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D

Registre no caderno a alternativa que não se relaciona ao texto e justifique sua resposta.
a) Narrativa em primeira pessoa. Alternativa a.

b) Presença de diálogo.
e) 1nterlocutor não identificado.

d)Coloquialismo, com reprodução da fala do protagonista.
e) Presença de variantes históricas e/ou geográficas.

D

Registre no caderno as afirmativas que se referem à personagem Zé Brasil.
a) A personagem muda ao longo da narrativa. Alternativas a, b, e. Comente com os alunos que,ao contrário das
personagens realistas e naturalistas, Zé Brasil não é uma personagem
b) O diálogo com o interlocutor ajuda a personagem a refletir. descrita de forma caricata e ridícula. Esse texto
já apresenta características pré-modernistas ou
e) Por meio da linguagem, o protagonista toma consciência de sua situação. modernistas.

IJ Segundo alguns estudiosos, Monteiro Lobato criou a personagem Zé Brasil
(de seu último livro, publicado em 1947) para se redimir da publicação de
Jeca Tatu, personagem que aparece pela primeira vez em Urupês, escrito em
1918. Leia um pequeno trecho dessa obra: ?. Oautor busca se redimir porque culpa
a personagem Jeca Tatu por sua situação, descrevendo-o como preguiçoso ('[...) ele traz: sempre
Jeca Tatu coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de
espichar a mão e colher. Nada mais. Seu grande cuidado é espremer todas as
Pobre Jeca Tatu 1 Como és bonito no ro1nance e feio na realidade!
consequências da lei do menor esforço
, f
Jeca n1erca dor, Jeca Iavra dor, Jeca fi· 1oso o... [...).'). Já em'Zé Brasil', o trabalhador
Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz: sempre
coisas que a natureza derrruna pelo inato e ao ho1ne1n só custa o gesto de espichar
a mão e colher. sem terra é esmagado pelo latifúndio: a culpa pela miséria da personage,n é
.
atribuída à estrutura agrária, económica e social do país e não~ sua preguiça ou
Nª dª n, ais. indolência.
Seu grande cuidado é espren,er todas as consequências da lei do menor esforço - e
nisto vai longe. [... ]
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Com base nesse trecho, explique no caderno por que Monteiro Lobato teria tentado se redimir.
Capa do DVD do filme Jeca Tatu, de 1959.

Palavras
na
lupa
Os substantivos santinho (em e folhinhas (em e) não expressam diminuição de tamanho (santinho: imagem de parede;
1.

b)

folhinha: calendário).
D No texto, há vários substantivos no grau diminutivo. Releia as frases a seguir:

a ) A espingardínha, o pote d'água, o caco de sela, o rabo de tatu, a arca, o facão, um santinho na pru·ede.
b) Livros, só foll1inhas - para ver as luas e se vai chover ou não[ ...].

e) A mesma opilação, a mesma 1naleita, a mesma miséria e até o mesmo cach orrinh o .

d)

1os

fundos, o chiqueirinho com um capadete engordando [...].

Quais dos substantivos destacados nas frases anteriores não estão no grau diminutivo? Registre-os no caderno e explique o significado de cada um deles.

D

Com que objetivo esses substantivos no grau diminutivo foram utilizados? Indique a(s)
alternativa(s) no caderno. Alternativas a, e.
a ) Para mostrar a precariedade da vida.
b) Para desqualificar a vida de Zé Brasil.
e) Para expressar afetividade.

d) Para expressar diminuição de tamanho.

e) Para menosprezar Zé Brasil.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem1~

:IL----------.

• Quais seriam o tema e o enredo de um conto cujo título é "O colocador de pronomes"?
• Será que um pronome mal colocado pode interferir na vida de uma pessoa e virar tema de
um texto literário?

Nas trilhas do texto
it Leia este outro texto de Monteiro Lobato:
O colocador de pronomes
Monteiro Lobato

[... ]
Havia e1n ltaoca u rn pobre moço que definhava de tédio no fundo de um cartório. Escrevente.
Vinte e três anos. Magro. Ar um tanto palerma.
Ledor de versos lacrimogêneos e pai duns acrósticos dados à luz no "ltaoquense", com bastante
sucesso.
Vivia em paz con1 as suas certidões quando o
frec hou venenosa seta de Cupido. Objeto amado:
a fil ha mais moça do coronel Triburtino, o qual tinha d uas, essa Laurinha, do escrevente, então nos
dezessete, e a do Carmo, encalhe da família, vesga, madurota, histérica, manca da perna esquerda
e um tanto aluada.
Triburtino não era homen1 de brincadeiras. Esgoelara um vereador oposicionista em plena sessão da câmara e desd'aí se transformou no tutu
da terra.

•

Toda gente lhe tinha um vago medo; mas o amor,
que é mais forte que a morte, não receia sobrecenhos enfarruscados nem tufos de cabelos no nariz.
Ousou o escrevente namorar-lhe a filha, apesar
da distância hierárquica que os separava. Namoro à
moda velha, já se vê, pois que nesse tempo não existia a gostosura dos cinemas. Encontros na igreja, à
missa, troca de olhares, diálogos de flores - o que
havia de inocente e puro. Depois, roupa nova, ponta de lenço de seda a entremostrar-se no bolsinho
de cima e rnedição de passos na rua d'Ela, nos dias
de folga. Depois, a serenata fatal à esquina, com o
Acorda, donzela sapecado a medo num velho pinho
de empréstimo. Depois, bilhetinho perfumado.
Aqui se estrepou ...
Escrevera nesse bilhetinho, entretanto, apenas
quatro palavras, afora pontos exclamativos e reti.
cenc1as:
~

Anjo adorado!
A·,no-lhe...

48

Para abrir o jogo bastava esse movimento de peão.
Ora, aconteceu que o pai do anjo apanhou o
bilhetinho celestial e, depois de três dias de sobrecenho carregado, mandou charná-lo à sua presença, com disfarce de pretexto - para umas certidõezinhas, explicou.
Apesar disso o moço veio um tanto ressabiado,
com a pulga atrás da orelha.
Não lhe erravam os pressentimentos. Mal o pilhou portas aquém, o coronel trancou o escritório,
fechou a carranca e disse:
- A família Triburtino de Mendonça é a rnais
honrada desta terra, e eu , seu chefe natural, não
permitirei nunca - nunca, ouviu? - que contra ela
se cometa o menor deslize.
Parou. Abriu uma gaveta. ·rirou de dentro o bilhetinho cor-de-rosa, desdobrou-o.
- É sua esta peça de flagrante delito?
O escrevente, a tremer, balbuciou medrosa
confirmação.
- Muito bem! continuou o coronel em tom mais
sereno. Ama, então, minha filha e tem a audácia de
o declarar... Pois agora ...
O escrevente, por instinto, ergueu o braço para
defe nder a cabeça e relanceou os olhos para a rua,
sondando uma retirada estratégica.
- É casar! concluiu, de improviso, o vingativo pai .
O escrevente ressuscitou. Abriu os olhos e a
boca, num pasmo. Depois, tornando a si, comoveu-se e com lágrimas nos olhos disse, gaguejante:

- Beijo-lhe as mãos, coronel 1 N u11ca imaginei
tanta generosidade em peito humano! Agora vejo
com que injustiça o julgam aí fora! ...
Velhaca1nente o velho cortou-lhe o fio das expansões.
- Nada de frases, moço, vamos ao que serve :
declaro-o solenemente noivo de minha filha!
E, voltando-se para dentro, gritou:
- Do Carmo 1 Venha abraçar o teu noivo!
O escrevente piscou seis vezes e, enchendo-se
de coragem, corrigiu o erro.
- Laurinha, quer o coronel dizer...
O velho fechou de novo a carranca.
- Sei onde trago o nariz, moço. Vassuncê mandou este bilhete à Laurinha dizendo que ama-"lhe". Se amasse a ela deveria dizer amo-"te". Dizendo "amo-lhe" declara que arna a uma terceira
pessoa, a qual não pode ser senão a Nlaria do Carmo. Salvo se declara amor à minha mulher...
- Oh, corone l. ..
- ... ou à preta Luzia, cozinheira. Escolha!
O escrevente, vencido, derrubou a cabeça,
com uma lágrima a escorrer rumo à asa do nariz.
Silenciaram ambos, em pausa de tragédia. Por fim
o coronel, batendo-lhe no ombro paternalmente,
repetiu a boa lição da sua gramática matrimonial.
- Os pronomes, como sabe, são três: da primeira pessoa - quem fala, e neste caso vassuncê; da
segunda pessoa - a quem se fala , e neste caso Laurinha; da terceira pessoa - de quem se fala, e neste
caso Do Carmo, minha rnulher ou a preta. Escolha!
Não havia fuga possível.
O escrevente ergueu a<róstico: texto em versos em
os olhos e viu Do Carn10 que as letras iniciais de G1da verso,
quando lidas navertiGII, formam uma
que entrava, muito larnpalavra, um nome ou uma frase.
peira da vida, torcendo frechar: o mesmo que flechar,
acanhada a ponta do aven- atingir com uma flecha.
tal. Viu també1n sobre a tutu da terra: variedade históricosecretária uma garrucha -geográfiGI de mandachuva, homem
poderoso.
com espoleta nova ao alAcorda, donzela: com osentido
cance do maquiavélico de •música/cantoria de serenata para
pai. Submeteu-se e abra- acordar a mulher amada•.
çou a urucaca, enquanto pinho: violão, viola.
vassuncê: o mesmo que vossa seo velho, estendendo as
nhoria ou, atualmente, osenhor, você.
mãos, dizia teatralmente:
muito lampeiro da vida:
- Deus vos abençoe, expressão que tem o sentido de muito
alegre, feliz.
meus filhos! [... )
LOBATO, Monteiro. ln: COSTA, Flávio
Moreira da (Org.). Os 100 melhores
contosde humor do Jiterawra universo/.
São Paulo: Ediouro, 2001. p. 383.

secretória: mesa onde se escreve

e onde se guardam documentos
importantes.
urucaca: mulher considerada feia.

No glossário inserimos apenas o significado de algumas palavras e expressões que possivelmente não estão dicionarizadas. Outras palavras
provavelmente desconhecidas pelos alunos serão objeto de estudo na atividade 1.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Pesquise no dicionário as palavras a seguir. De pois, registre no caderno a (s) acepção(ões) de
acordo com o contexto em que aparecem· Possibilidades de resposta:definhava (definhar): debilitava(-se), extenuava(-se), perdia
· as forças; lacrimogêneos: lacrimosos, tristes; encalhe: que encalhou, encalhada;
definhava (definhar}, lacrimogêneos, encalhe, madurota, aluada, sobrecenho, enfarruscado, peão,
garrucha espoleta maquiavélico madurota: que já passou da mocidade; aluada: distraída, amalucada; sobrecenho: o conjunto das
'
'
sobrancelhas; enfarruscado: carrancudo; peão: peça do jogo de xadrez; garrucha: tipo de pistola;
espoleta: estopilha, escopim; maquiavélico: ardiloso, pérfido. Incentive os alunos a consultar no dicionário
B Responda:
o sentido dessas palavras, assim como o de outras que possam ter-lhes causado dúvida.
a)O que motivou a complicação narrada nesse trecho do texto de Monteiro Lobato?
O bilhete enviado pelo escrevente à filha mais nova do coronelTriburtino.

b)Qual foi a consequência da ação do escrevente?
2. b)Ocoronelaproveitou-sedousoinadequadodopronomelhe e
. .
I
b' . ? obrigouoesaeventea se casar com sua filha maisvelha,e não com
Q
1
)
1
e ue argumento o corone ut11zou para a cançar seu o jet,vo. Laurinha,a filha mais nova, por quem ele era apaixonado e a quem
escrevera o bilhete.

D

ll

Qual das alternativas a seguir não apresenta a temática do texto? Re gistre-a no caderno.
2. c) Ele alegou que, se o rapaz estivesse
a)Conhecimento da norma padrão da língua corno forma de poder.
declarando amor à destinatária do bilhete,
b)Confronto entre interesses de classes sociais diferentes.
Laurinha, ele teria usado o pronome de
segunda pessoa te e não o pronome de
e) Autoritarismo e oportunismo nas relações humanas.
terceira pessoa lhe. Nesse caso, segundo o
coronel, o jovem estava se declarando à filha
d) Arranjo matrimonial e casamento corno solução para a mulher.
mais velha. Quando o escrevente tentou
negar, o coronel perguntou se ele se dirigia,
e) Submissão da mulher e dos subalternos ao poder patriarcal.
então, à sua mulher ou à cozinheira.
Alternativa b. Não se trata de um confronto entre interesses de classes sociais
diferentes, mas da imposição do mais forte sobre o mais fraco.
Escreva no cade rno qual das afirmativas não apresenta uma característica formal do texto.
a) Presença de flashback e de metalinguagem.

b) Descrição caricatural das personagens.
e) Permanência de marcas do Realismo e do Naturalismo, comuns aos textos pré-modernistas.

d) Hurnor, ironia e intertextualidade. Alternativa a. O texto não apresenta
flashback (volta ao passado) nem
e) Foco narrativo de terceira pessoa. metalinguagem (explicação sobre o
processo de construção do texto ou
sobre a linguagem utilizada).

l1

Qual das alternativas a seguir não apresenta a estratégia empregada pelo coronel Triburtino
para alcançar seu objetivo? Alternativa b.
e) Autoridade natural.
a) Coação e violência psicológica. e) Posição hierárq uica.
b) Violência física.

D
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d) Honra familiar.

Em sua opinião, o coronel Triburtino agiu de forma impulsiva ou planejada? Justifique sua
resposta. .:;J O coronel planejou o "golpe~ como se pode concluir com base na leitura do seguinte trecho:"[...] depois de três dias de
sobrecenho carregado, mandou chamá-lo à sua presença, com disfarce de pretexto [..Y Parece que ele armou até mesmo
um cenàrio:"Viu também sobre a secretária uma garrucha com espoleta nova ao alcance do maquiavélico pat
Em O príncipe, livro escrito em 1513, Maquiavel expõe a tese de que, para ating ir determinado
fim, os governantes devem empregar todo e qualquer meio. Como você explica o uso do adjetivo maquiavélico no trecho a seguir: O coronel usou de astúcia, de violência psicológica, enfim, de métodos antiéticos para forçar
o rapaz a se casar com a filha mais velha.
Viu tambén, sobre a secretária uma garrucha com espoleta nova ao alcance do m aquiavé lic o pai.

Os acontecimentos narrados são simultâneos ou anteriores ao momento da narração? Justifique com uma passagem do texto. Os acontecimentos são anteriores ao momento em que foram narrados:'[...] nesse tempo não
exrst1a a gostosura dos cinemas.:

Palavras na lupa
D

Com relação ao b ilhete escrito pelo escrivão, responda no caderno:
a) A regra gramatical usada pelo coronel para interpretar o bilhete é aplicada na fala coloquial, em todas as
regiões do Brasil? Justifique. Não. Em muitas regiões do Brasil usa-se a terceira pessoa para se referir ao interlocutor.
b)Como o rapaz deveria ter escrito o bilhete para evitar que o coronel o interpretasse daquela forma? O rapaz deveria ter
usado o vocativo 'Laurinha'. o pronome da segunda pessoa te ou o pronome de tratamento você, que devem ser usados para dirigir-se ao interlocutor.
e) Em •Amo-lhe!'; há uma inadequação, de acordo com a norma padrão da língua. Identifique -a e explique-a.
O verbo amar é transitivo direto e pede objeto direto. O pronome lhe funciona como objeto indireto.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Em todos os enunciados a seguir, a palavra destacada funciona como pronome possessivo,
exceto em um deles. Registre-o no caderno e justifique sua resposta.
a)Toda gente lhe tinha un, vago 1nedo [... ]

d) - Beijo-lhe as n1ãos, coronel!

e) Não ll1e erravan, os pressentin, entos.
b) Ousou o escrevente nan, orar-lhe a filha [... ]
e) Anjo adorado! f\n,o-llie! Na alcernativa e, o pronome possessivo lhe funciona como pronome pessoal do caso

oblíquo.

E1

Considerando o seu uso no texto, o que cada uma das palavras e expressões destacadas a
seguir expressa: tempo, quebra de expectativa ou alternância?
a) Aqui se estrepou ... Expressa cempo.
b) Ora, aconteceu gue o pai do anjo apanhou o

bilhetinho celestial [...].
Expressa quebra de expec1ativa.

e) [...] ou à preta Luzia, cozinheira. Escolha!
Expressa alternância.
d) [... ] e desd'aí se transformou no tutu da terra.
Expressa tempo.
e) Mal o pilhou portas agué1n [... ]
Expressa tempo.

Passos largos
Leia alguns trechos do conto"Marabá" (1923), publicado no livro Negrinha, de Monteiro Lobato:

Marabá
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801n te1npo houve e1n gue o romance era coisa de aviar com receitas à vista, qual faz o honesto boticário
co1n os seus xaropes. [... ]
Receitas para tudo. Para começo (fónnuJa Herculano): "Era por uma dessas tardes de verão em que o
astro-rei,. etc. etc."
E para fin, (fónnula Alencar): "E a paln,eira desapareceu no horizonte... " [... ]
E a 1noça des1naiava, e o leitor chorava e a obra recebia etiqueta de histórica, se passada unican,ente
entre donos e donas, ou de indianista, se na n1anipulação entravam ingredientes do empório Gonçalves
Dias, Alencar & Cia.
Veio depois Zola com seu naturalisn10 e veio a psicologia e a preocupação da verdade, tudo por contágio
da ciência que Oar\vin, Spencer e outros demônios derramaram no espírito hun1ano. [... ]
Uma coisa 1ne espanta: que haja ainda hoje, nestes nossos atropelados dias modernos, quen, escreva
romances! E quen, os leia1•• .
Conduzir por trezentas páginas a fio un, enredo, que estafai
Nada disso. Sejan1os da época. A época é apressada, automobilística, aviatória, cine1natográfica [... ]
LOBATO, Monteiro. ln: LAJOLO, Marisa (Org.).Literacuracomentada. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 40-45.

G}

Para entender o texto

Herculano: Alexandre Herculano, escritor português de romances históricos. Autor de Eurico, o presbítero.
Alencar: José de Alencar, escritor brasileiro do Romantismo e introdutor do indianismo, que valorizava os costumes e a ling uagem indígenas em romances como /racema, O guarani e Ubirajara.
Zola: Émile Zola, romancista francês da segunda metade do século XIX. Autor de O germinal.
Darwin: Charles Robert Darwin, famoso naturalista britânico (1809-1 882) cuja teoria da evolução,
baseada na seleção natural (A origem das espécies), causou uma revolução na ciência biológica.
Spencer: Herbert Spencer, filósofo britânico (1820-1903) que aplicou a ideia de "evolução" (desenvolvimento gradual) à Biologia, assim como a vários outros campos do conhecimento. Escreveu Um
sistema de filosofia sintética.
Registre no caderno as proposições que se referem corretamente aos trechos de "Marabá" reproduzidos anteriormente. Justifique sua resposta com trechos do texto.
a)Uso de metalinguagem, paródia e ironia para criticar modelos e clichês do Romantismo.
b)Crítica ao romance naturalista influenciado pelo cientificismo· comentários
Todasasa_l1e,nanvases1ãocorretas.Veja
na Assessoria Pedagógica. ~
e) Reflexão sobre a necessidade de a literatura acompanhar os avanços tecnológicos da modernidade.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Panorama
Pré-Modernismo: das duas primeiras décadas do século XX até a
Semana de Arte Moderna (1922)
O processo de urbanização no Brasil teve início no começo do século XX. Após a abolição da
escravatura, os ex-escravos espalharam-se pelo país, muitos vivendo marginalizados em diferentes regiões. Também os imigrantes - que chegaram em busca de trabalho durante o processo
de substituição da mão de obra escravizada - viviam nos centros urbanos excluídos do restante
da população, compondo um emergente proletariado.
A desigualdade social era visível e o cenário político, econômico e social gerou revoltas populares, como a dos jagunços, em Canudos, e estimulou o surgimento de movimentos sociais
como os dos operários em São Paulo, entre outros. As obras literárias produzidas nesse período
refletem esse cenário conturbado.
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Área de produção de
fábrica de sapatos
em São Paulo, no
início do século XX.

As obras pré-modernistas também tiveram grande influência de Machado de Assis: o colo-

quialismo, o humor e a ironia machadianos estão presentes nas obras produzidas nesse período.
A prosa preserva características temáticas do Realismo e do Naturalismo, mas já aponta para as
temáticas e as marcas linguísticas do Modernismo. Entre os escritores que mais se destacaram na
época, podemos citar, na prosa, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e Graça Aranha.

Características do Pré-Modernismo
Entre as características das obras do Pré-Modernismo, destacamos:
• o regionalismo: a situação do homem do campo é apresentada sem a idealização característica do Arcadismo e do Romantismo;
• a denúncia social: as obras denunciam a realidade brasileira, destacando aspectos como
a desigualdade social, a exploração, entre outros;
• as personagens: entram em cena o sertanejo, o caipira, os funcionários públicos, os moradores do subúrbio e da periferia;
• os cenários: em foco o interior paulista, cenário das narrativas de Monteiro Lobato, o subúrbio carioca, onde circulam as personagens de Lima Barreto, o sertão nordestino, de
Os sertões, de Euclides da Cunha;
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

• os temas: os fatos políticos, a economia, a cultura do povo, os movimentos populares. A
obra Triste fim de Policarpo Quaresmo, de Lima Barreto, por exemplo, tematiza o governo
de Floriano Peixoto. A obra Os sertões, de Euclides da Cunha, relata a Guerra de Canudos.
Em 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna, em São Paulo, encerra-se esse período
conhecido como pré-modernista e inicia-se o período chamado de Modernismo.

l "Na bagagem
• Você já leu alguma obra de Lima Barreto?
• Sabe que esse autor do Pré-Modernismo brasileiro ainda influencia autores contemporâneos?
• Você já viu algum filme baseado em uma das obras de Lima Barreto?
• Sabe quem foi a personagem Policarpo Quaresma?

h
as
d
o
texto
Nas tr
·11

Comente co,n os alunos que o major Policarpo Quaresma era
uma personagem idealista, nacionalista, que pregava a reforma
da cultura, da agricultura e da política brasileiras. Uma das marcas
dessa obra é o coloquialismo, que já antecipava características
modernistas.

Triste fim de Policarpo Quaresmo, romance mais conhecido de Lima Barreto, foi publicado em folhetins
do Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro, entre agosto e outubro de 1911. O protagonista é um major
perseverante, disciplinado, nacionalista, um estudioso que sonhava com a autonomia do povo brasileiro. O pano de fundo histórico é o governo do marechal Floriano Peixoto e o cenário é o Rio de Janeiro.
Defensor da República, Policarpo Quaresma apoia Floriano Peixoto contra um movimento denominado
Revolta da Armada, mas acaba se decepcionando com as atitudes ditatoriais do "marechal de ferro~

~ Leia alguns trechos desse romance:
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Triste fim de Policarpo Quaresma
Litna Barreto

Trecho 1
[... ] De acordo com a sua paixão do1ninante,
Quaresma estivera muito tempo a meditar qual
seria a expressão poética musica l característica da
aLna nacional. Consultou historiadores, cronistas
e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha
acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade,
não teve dúvidas: tratou de aprender o instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos
da modinha. Estava nisso tudo a quo, mas procurou saber quem era o primeiro executor da cidade
e tomou lições com ele. O seu fün era disciplinar
a modinha e tirar dela um forte motivo original de
arte. [...]

Trecho 2
[... ] - O Senhor Ricardo há de nos desculpar,
disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar.

Eu lhe quis fazer um frango com petit-pois, mas
Policarpo não deixou. Disse-me que esse tal petit-pois é estrangeiro e que eu o substituísse por
guando. Onde é que se viu frango com guando?
Coração dos Outros aventou que talvez fosse
bom, seria uma novidade e não fazia mal experimentar.
- É uma mania de seu amigo, Senhor 'Ricardo,
esta de só querer coisas nacionais, e a gente tem
que ingerir cada droga, chi! [... ]

Trecho 3
[...] Quase todas as tradições e canções eram
estrangeiras [... ]. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação
da nossa terra e dos nossos ares.
Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás; e, como uma ideia traz outra, logo ampliou
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

o seu propósito e eis a razão por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos,
de cerimônias domésticas e festas , calcado nos
preceitos tupis.
Desde dez dias que se entregava a essa árdua
tarefa, quando (era domingo) lhe bateram à porta,
em meio de seu trabalho. Abriu , mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar
os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou
um filho. A irmã correu lá de dentro, o Anastácio
também , e o compadre e a filha, pois eram eles,
ficaram estupefatos no limiar da porta.
- i\ilas que é isso, compadre?
- Que é isso, Policarpo?
- Nlas, meu padrinho ...
Ele ainda chorou um pouco. Enxugou as lágrimas e, depois, explicou com a maior naturalidade:
- Eis aí! Vocês não têm a mínima noção das
coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse
a mão ... Isto não é nosso! l osso c umprimento é
chorar quando encontramos os amigos, era assim
que faziam os tupinambás.
O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se, sem saber o que dizer. O
homem estaria doido? Que extravagância! [... ]

Trecho 4
[... ] Policarpo era patriota. Desde moço, aí
pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo
inteiro. Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente.
Nada de ambições políticas ou administrativas; o
que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro
do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus
recursos, para depois então apontar os remédios,
as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa.
BARRETO, Lima. Trisce fim de Policarpo
Quaresma. 23. ed. São Paulo: Ática, 1999.
p. 22; 26; 37.
modinha: depois de 1850, gênero de canliga popular urbana acompanhada

peloviolão.
a quo: expressão do latím que significa •na ignorância".
petit-pois: do francês, ervilhas.
guando: omesmo que andu, guandu ou feljão-guando, espécie de feijão-branco.
Corasão dos Outros: refere-se ao seresteiro Ricardo Coração dos Outros,
contratado por Policarpo para lhe ensinar modinhas.
estupefato: assombrado, atônito, pasmo, pego de surpresa.
palrador: pessoa que fala muito, tagarela.
Incentive os alunos a consultar o dicionário caso tenham dúvidas
quanto ao significado de outras palavras presentes nesses trechos.
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Afonso Henriques de Lima Barreto (J 881 -1922), outro grande escritor representativo do Pré-Modernismo brasileiro, escreveu contos, crônicas, sátiras, narrativas humorísticas, memórias e crítica literária. Entre suas obras, destacam-se os romances Recordações do Escrivão Isaías Caminha (1909), Triste fim de Policarpo Quaresma (1915) e Clara dos Anjos (publicado postumamente, 1948). São temáticas
de suas obras a injustiça com relação aos moradores das periferias cariocas, a
indiferença dos políticos diante dos problemas do país, a falta de caráter de uma
sociedade escravocrata, preocupada com futilidades, entre outras. Lima Barreto
nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Mulato como Cruz e Sousa, também teve uma
vida marcada por perseguições e preconceitos raciais.

-

f

2. a) Ele tinha na estante obras de escritores brasileiros, incluindo os românticos, cujos escritos revelam o sentimento nacionalista, a busca de raízes
históricas, exaltando o indígena e a pátria, ideias com as quais o protagonista se identifica e as quais defende com entusiasmo.

D

Quais são os temas presentes nos trechos que você acabou de ler?
Aversão à cultura estrangeira {xenofobia), nacionalismo ufanista, defesa da cultura nacional e reíer~ncia a costumes dos
indígenas tupinambás.

D

Leia este outro trecho de Triste fim de Policarpo Quaresma:

[... ] Na ficção, havia unica111ente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento Teixeira, da Prosopopeia;
: o Gregório de l\llatos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar (todo), o Macedo, o Gonçalves Dias (todo), além de muitos oun·os. [ ...]
a) Considerando as características do protagonista, estabeleça relações entre as obras de sua estante e
suas ideias. 2.. bl O uso do anigo definido antes do nome dos autores("(...] o Gregório [...]. o Basílio (...], o José de Alencar,
o Macedo [...]') confere coloquialidade ao texto e revela a intimidade do narrador com esses escritores.

b) Explique o uso do art igo definido antes do nome dos autores citados.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Leia o requerimento que a personagem Policarpo Quaresma enviou à Câmara dos Deputados
e que lhe causou muitas contrariedades e problemas:

Era assi m concehida a petição:
"Policarpo Quares1n a, cidadão brasileiro, fu nc io nário púhlico, certo de que a língua portuguesa é emp restada ao Brasil; certo tarnhérn de q ue, por esse fato, o falar e o esc rever e m geral, sohretudo no campo
das letras, se vee1n na hu1n ilhante contingê ncia de sofrer conti nua1n ente cens uras ásperas dos proprietários
da língua; sahendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gra1náticos, não se entendem no tocante à correção gra1natical, vendo-se, diariamente, surgir azedas polê1nicas
e ntre os 1nais profu ndos estudiosos do nosso idio1na - usando do direito que lhe confere a Constituição, vem
pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani co1no língua oficial e nac ional do povo hras ileiro.
O suplicante, deixando de parte os argun1entos históricos qu e militam em favor de sua ideia, pede vênia
para lembrar que a língua é a n1ais alta tnanifes tação da inte ligência de um povo, é a sua cria o n1ais viva
e original; e, portanto, a e1nancipação política do país requer corno cornple1nento e consequência a sua
e mancipação idio1n ática.
Den1ais, Senhores Congressistas, o t up i-guarani, língua originalíssima, aglu ti nan te, é verdade, mas a
que o polissintetis1n o dá n1ú ltiplas feições de riqueza, é a única capaz de trad uzir as nossas helezas, de
pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais,
por ser criação de povos q ue aq ui viveram e ai nda vivem, portanto poss uidores da organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se suplicante: pessoa que faz o
dessa forn1a as es téreis controvérsias gra1naticais, oriundas de u1na difícil requerimento.
adaptação de u1n a língua de outra região à nossa organização cerehral e ao vênia: permissão, consentimento.
nosso apare lho vocal - controvérsias que tan to e rnpecern o progresso da nos- polissintetismo: fenômeno morfológico em que uma palavra sofre
sa cultura literária, científica e filosófica.
supressão de uma ou mais sílabas.
Seguro de que a sabedoria dos legisladores saherá encontrar meios para
empecer: impedir, dificultar.
realiza r semelh ante 1nedida e cô nscio de que a Câmara e o Senado pesarão
P. e E. deferimento: abreviatura
o seu alcance e utilidade
para •Pede e Exora deferimento~
P. e E. deferi111ento".
isto é, pede aprovação imediata do
requerimento.
BARRETO. Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. 23. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 52-53.
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a ) Com que obj etivo Policarpo Quaresma enviou esse requerimento à Câmara? Para pedir à Câmara que
estudasse a possibilidade de decretar o tupi-guarani como a língua oficial do Brasil.

b) Reg istre no caderno as características de Polica rpo Quaresma que podem ser inferidas a partir da leitura
do requerimento. Todas as características se referem a Policarpo Quaresma, exceto a da alternativa IV: pragmatismo.
1. voluntarismo
IV. pragmatism o

4. Alrernativa a.

De acordo com
a personagem,
nossa
língua seria
'emprestada'. o
que conferiria
ao Brasil uma
condição
humilhante.
Apenas o tupi-guarani
poderia
refletir as
características
da população
brasileira, 'por
ser criação de
povos que aqui
viveram e ainda
vivem:

li. ingenuidade
Ili. idealism o

V. nacionalismo e ufanism o exacerbado

• , . d ,
? Os portugueses. Comente com os
Q
e) Segund o uaresma, quem sao os propnetanos a 11ngua portug uesa. alunos que, em meados do século XVIII,
o Marquês de Pombal proibiu o ensino
de tupi-guarani nas escolas brasileiras.

0 (Uerj/2014 - adaptada)

A história narrada em Triste fim de Policarpo Quaresma se passa no momento de implantação
do regime republicano no Brasil. Sua personagem principal, o Major Quaresma, defende alguns projetos de reforma, um deles relatado no trecho que você leu. A justificativa da personagem para a adoção do tupi-guarani como língua oficial brasileira baseia-se na associação
entre nacionalidade e a ideia de:

D

a) va lo rização da cult ura local.

e) preservação da identidade territorial.

b) defesa da d iversidade étnica.

d) independência da população autóctone.

Leia mais estes trechos de Triste fim de Policarpo Quaresma:
Trecho 1

-

O Quaresma es tá do ido.
l\~as... o qu ê? Q uen1 foi qu e te disse?
Aq ue le hon1e rn do violão. Já es tá na casa de saúde...
Eu logo vi, disse Albernaz, aq ue le requerimento era de doido.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

- l\llas não é só, general, acrescentou Genelício. Fez un, ofício em tupi e mandou ao n1 inistro.
- É o que eu dizia, fezAl bernaz.
- Que m é? perguntou Florê nc io.
- Aquele vizinho, en1pregado do arsenal; não conhece?
- Um baixo, de pince-nez?
- Este n1esn10, confirmou Caldas.
- Ne m se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florêncio. Aq ueles livros, aquela man ia de leitura ...
- Pra que ele lia tan to? indagou Caldas.
- Telha de n1 enos, disse Florênc io.
Gene lício atal hou com autoridade:
- Ele
não era fonnado, para q ue 1neter-se e1n livros?
,
- E verdade, fez Florêncio.
- Isto de livros é bom para os sábios, para os doutores, observou Sigisn1undo.
- Devia até ser proibido, disse Genelício, a que1n não poss uísse un, título "acadên1 ico.. ter li vros.
Evitavan1-se assi m essas desgraças. Não acham?
Trecho2

pince-ner. do francês,

Dona l\llaricota apareceu na frente e falou agas tada: [ ...]
- Aquele Quaresma podia estar bem, mas foi 1ne ter-se con, livros ... É isto1 Eu, há bem quarenta anos, que não pego en, livro...
Trecho 3

[...] e a única desafeição q ue merecera fora a do doutor Segadas, um c línico afamado no lugar,
qu e não podia adn, itir que Quaresma tivesse livros: ''Se não e ra forn,ado, para quê? Pedantisn10!"
BARRETO, Lima. Trisce fim de Policarpo Quaresma. 23. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 19; 50-51; 91.

órulos sem haste preso ao
nariz por uma mola.
ogastodo: irritado,
aborreàdo, zangado.
pedantismo: caracteristíca de pessoa pedante, que
se expressa exibindo conhecimentos que realmente não
possui; pretensão.

Qual das ideias a seguir não está implícita na conversa dos amigos (Trecho 1), na fala de Dona

Maricota (Trecho 2) e na opinião do Dr. Segadas (Trecho 3)? Registre-a no caderno.
e) Visão elitista e equivocada da leitura.
a ) Desprezo pelas pessoas que não frequentam os
meios acadêmicos.

d) Valorização do hábito de ler. Alternativa d.

b) Asso ciação d o hábito d e ler à arrogância e à
loucura.

IJ

Nenhuma das falas revela valorização do hábito de ler.
e) Preco nceito contra pessoas que têm ideias di-

ferentes.

Leia este outro trecho:

Para lsmênia, era como se todos os rapazes casadoiros tivesse1n deLxado de existir. Arranjar outro era
proble1na insolúvel, era trabal ho aci ma de suas forças. Coisa difícil[ [...] Decididan, ente, estava condenada
a n ão se casar, a ser tia, a suportar durante toda a existência esse estado de solteira que a apavorava [... ].
E ra un, castigo. A Quinota ia casar-se, o Genelício já estava tratando dos papéis; e ela qu e esperava tanto,
e fora a pri1neira a noivar-se, ia ficar maldita, rebaixada diante de todas.
BARRETO, Lima. Trisce fim de Policarpo Quaresma. 23. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 70.

, ·d ·
1
I ,.,,. A situação de lsménia, que representava a mulher no século XIX: ela
Qua1e a I eia centra expressa ne e 7· ..., dependia do casamento e sofria com a possibilidade de ficar solteira.

D

Leia mais este trecho:

Olga pôde ver tudo isso bem à vontade, andando de um para outro lado[ ...]. O que n1ais
a impressionou no passeio foi a 1niséria ge ral, a falta de c ultivo, a pobreza das casas, o ar
tris te, abatido da gente pobre . Educada na c idade, ela tinha dos roceiros ideia de que era1n
felizes, saudáve is e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por q ue as casas não eran, de
t ijolos e não tinha1n telhas? Era sempre aq uele sapê sinistro e aq uele sopapo que deixava ver
a tra1na das varas, como o esqueleto de uma doente.

sopê: espécíe de capim de folhas

BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresmo. 23. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 102.

A que aspecto da realidade do povo brasileiro o trecho faz referência?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

duras muito usado para cobrir casas
simples, humildes.
sopapo: habitação de pau a pique
(estrutura de parede feita com varas
de madeira trançadas e coberta com
barro atirado com a mão, a sopapo).

As dificuldades da vida no campo e
das pessoas que viviam na área rural.
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Passos largos
D

Leia um trecho de Diário íntimo, outra obra de Lima Barreto:
[... ] Fui a bordo ver a esquadra partir. i\llul tidão. Contato pleno com n1eninas aristocráticas. Na prancha, ao embarcar, a ninguén1 pedian1 convite; n1as a n1im pediran1. Aborreci-me.
É triste não ser branco.
[... ]
Hoje, con1igo, deu-se um caso que, por repetido, mereceu-me reparo. Ia eu pelo corredor afora, daqui
do n1inistério, e un1 soldado dirigiu-se a min1, inquirindo-n1e se era contínuo. Ora, sendo a terceira vez, a
coisa feriu-me un1 tanto a vaidade, e foi preciso tomar-me de muito sangue-frio para que não desn1entisse
corn azedurne.
BARRETO, Lima. Diário íntimo. Rio de Janeiro: Mérito, 1953.

G)

Para entender o texto

Contínuo era como se chamava o empregado de repartições ou estabelecimentos que levava e trazia
papéis, transmitia recados e fazia outros pequenos serviços, o chamado office boy.
Note-se que o cargo que Lima Barreto ocupava no Ministério da Guerra era o de amanuense: escrevente
que fazia a correspondência, organizava e registrava os documentos, sendo esse cargo, portanto, superior
ao de contínuo.
a) O que as passagens anteriores revelam a respeito da sociedade brasileira do início do século XX?
A existência de preconceito e de discriminação em relação aos afrodescendentes.

b) Em sua opinião, fatos como esse que foi narrado ainda acontecem hoje?
Resposta pessoal. Comente com os alunos que ainda hoje existe preconceito em relação aos afrodescendentes, mas que hã
leis que preveem punições contra esse e outros tipos de discriminação.

EI

(UFU-MG/1999)

Leia os textos 1 e 2:
Texto 1
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Pobre terra da Bruzundanga 1 Ve lha, na sua n1aior parte con10 o planeta, toda a sua n1issão ten1 sido
criar a vida e a fecundidade para os outros, pois nunca os que nela nasceram, os que nela viveram, os que
a an1aram e sugaran1-lhe o leite, tivera m sossego sobre o seu solo!
BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000023.pdf>. Acesso em: 15 set 2012.

Texto2
Senhora Dona Bahia,
nobre e opulenta cidade,
madrasta dos Naturais.
E dos Estrangeiros madre.

Dizei-111e por vida vossa,
em que fundais o dita111e
de exaltar os que aí vêm,
e abater os que ali nascen1?
MATOS, Gregório de. Poesias selecionados.

Lima Barreto e Gregório de Matos estão cronologicamente distantes, na literatura brasileira,
mas podem ser aproximados pelo teor satírico que imprimiram às suas obras. Retome os
fragmentos citados e, no caderno, identifique o tema que aproxima os dois textos.
A valorização do estrangeiro em detrimento do povo nativo.

11

(Enem/201 O)
Leia os textos 1 e 2:
Texto 1

Eu an10 a rua. Esse sentin1ento de natureza toda íntima não vos seria revelado por 111in1 se não julgasse,
e razões não tivesse para julgar, que este amor assÍln absoluto e assin1 exagerado é partilhado por todos
vós. Nós so1110s innãos, nós nos senti111os parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não
porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor
.
.
da rua. E este 111esn10 o sentimento imperturbável e indissolúve l, o único que, como a própria vida, resiste
às idades e às épocas.
JOÃO 00 RIO. A rua. ln: Aalma encancadora das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Texto2
A rua dava-lhe u1na força de fisionom ia, n1ais consciência dela. Con10 se sen tia estar no seu reino,
na região en1 que era rain ha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das n1ulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. Dirigiu-se para a Rua do Catete con1 o seu
passo mi údo e sólido. [ .. .] No cami nho trocou cumprin1ento com as raparigas pobres de uma casa de
cômodos da vizinhança.

[...l
E debaixo dos olhares 1naravilhados das pobres raparigas, e la continuou o seu caminho, arrepanhando a saia,
satisfeita que nem uma duquesa atravessando os seus don1ínios.
BARRETO, lima. Um e outro. ln: Clara dos Anjos. Rio de Janeiro: Mérito (fragmento).
Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000048.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012.

A experiência urbana é um tema recorrente em crônicas e romances brasileiros do final do
século XIX e do início do século XX, muitos dos quais elegem a rua por meio da qual explorar
essa experiência. Nos fragmentos 1 e 2, a rua é vista, respectivamente, como lugar que:
a ) desperta sensações contraditórias e o desejo de reconhecimento. Alternativa d. Explique aos alunos que os dois
b)favorece o cultivo da intimidade e a exposição dos dotes físicos.
e) possibilita vínculos pessoais d uradouros e encontros casuais.
d ) propicia o sentido de comunidade e a exibição pessoal.
e) promove o anonimato e a segregação social.

textos caracterizam o ambiente urbano e têm
a rua como local de observação. No entanto,
suas finalidades ou objetivos são diferentes.
No texto l, a rua ê vista com um sentimento
de irmandade, em que o valor comunitário
é mais forte. No texto 2, é colocada como
um meio: local onde a personagem pode se
exibir aos olhares alheios, enquanto caminha
'desfilando: num exercício de exibicionismo.

l"-Na bag(lgem~ L..___ _ _ _ _ ____,
• Você já ouviu falar em Antônio Conselheiro7
• E na Guerra de Canudos?
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• Em que parte do Brasil estariam localizadas as ações e as personagens de Os sertões, famoso
romance de Euclides da Cunha?
• Seriam locais e personagens imaginários ou reais?

Nas trilhas do texto
mLeia, a seguir, um trecho de Os sertões:
Os sertões
E11clides da Cu-n.1ia
,

Como se faz um monstro

E desconhecida a sua eJástê ncia duran te tão lar-

[ ... ] E surgia na Bahia o anacoreta sombrio,

go período. Um velho caboclo, preso ern Canudos

cabelos crescidos até aos ombros, barba inculta
e longa; face escaveirada; olhar fulgurante; mon struoso, d e ntro de um hábito azul de brim america-

nos últimos dias da campanha, disse-m e algo ares-

no; abordoado ao c lássico bastão, em q ue se apoia
o passo tardo dos peregri nos ...
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

peito, mas vagamente, sem precisar d atas, sem pormenores característicos. Conhecera-o nos sertões
de Pernambuco, um ou dois anos d epois da partida
do Crato. Das palavras desta testem unha, concluí
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que Antônio t\~aciel, ainda rnoço, já impressionava vivamente a itnaginação dos sertanejos. Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo, errante.
Nada referia sobre o passado. Praticava em frases
breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e
aos perigos, alimentando-se mal e ocasionalmente,
dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa
penitência demorada e rude ...
Tornou-se logo alguma coisa de fantás tico ou
mal-assombrado para aquelas gentes simples. Ao
abeirar-se das rancharias dos tropeiros aquele velho singular, de pouco mais de trinta anos, fazia
que cessassem os improvisos e as violas festivas .
Era nat ural. Ele surdia - esquálido e macerado - dentro do hábito escorrido, sem relevos,
mudo, como uma sombra, das chapadas povoadas
e duendes ...
Passava, buscando outros lugares, deixando
absortos os matutos supersticiosos.
Dominava-os , por fim, sem o querer.
No seio de uma sociedade primjtiva que pelas
qualidades étnicas e influxo das santas missões
malévolas compreendia melhor a vida pelo incompreenrudo dos milagres, o seu viver misterioso rodeou-o logo de não vulgar prestígio, agravando-lhe,
talvez, o ternperamento delirante. A pouco e pouco
todo o domínio que, sem cálculo, derramava em
torno, parece haver reflu ído sobre si mesmo. Todas
as conjeturas ou lendas que para logo o circundaram fizeram o ambiente propício ao germinar do
próprio desvario. A sua insâ1úa estava, ali, exteriorizada. Espelhavam-na a admiração intensa e o
respeito absoluto que o tornaram em pouco tempo

árbitro inconrucional de todas as divergências ou
brigas, conselheiro predileto em todas as decisões.
A multidão poupara-lhe o indagar torturante acerca do próprio estado e motivo, o esforço dessas interrogativas angustiosas e dessa intuspecção delirante, entre os quais evolve a loucura nos cérebros
abalados. Remodelava-o à sua imagem. Criava-o.
An1pliava-lhe, desmes uradamente, a vida, lançando-lhe dentro os erros de dois mil anos.
Precisava de alguém que lhe traduzisse a idealização indefinida, e a guiasse nas trilhas misterio,
sas para os ceus ...
O evangelizador surgiu, monstruoso, mas autômato.
Aquele dominador foi um títere. Agiu passivo,
como uma sombra. Mas esta condensava o obscurantismo de três raças.
E cresceu tanto que se projetou na História ...
CUNHA. Euclides da. Osserrões: campanha de Canudos. São Paulo: Abril
Cultural, 1982. p. 122-123.
anacoreta: religioso que viveem retiro, na solidão.
barba inculta: barbil sem cuidado, rude.

face muito magra, macilenta.
hábito: vestimenta; túnica parecida coma usada por monges.
peregrina: que faz peregrinação; romeiro.
campanha: guerra, batalha; série deoperações mílitares que visam à consecução deum objetivodefinido, em determinada época, numa mesma área
geográfica.
praticar: expor ideias, dizer.
esquálido e macerado: magro e mortificado.
absorto: extasiado, enlevado, embevecido.
matuto: que vive no mato, na roça; caipira.
influxo: influência.
evolver: evoluir.
aut6mata: pessoa semraciodnio e sem vontade própria, quese deixa dirigir
poroutrem.
foce escaveirada:

Euclides Rodrigues da Cunha (1866-1909) nasceu em Cantagalo, Rio de
Janeiro, e morreu assassinado na mesma cidade. Ainda jovem, ingressou na
Escola Militar, de onde foi expulso por suas ideias republicanas. Iniciou sua
carreira como jornalista no jornal Província de São Paulo (atual O Estado
de S. Paulo), escrevendo artigos em que pregava a derrubada da Monarquia. Após a proclamação da República, foi reincorporado ao Exército
como tenente e depois nomeado engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1896, abandonou o Exército novamente e voltou a escrever reportagens para o mesmo jornal, cobrindo a rebelião de Canudos,
a tempo de assistir aos últimos dias de combate e à queda do arraial. Desses
fatos, nasceu sua obra mais famosa: Os sertões.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

3. 'Aquele
dominador foi
um títere~;'Agiu
passivo.como
uma sombra~;"A
pouco e pouco
todo O domínio
que, sem cálculo,
derramava em
torno, parece
haver refluído
Qual é o sentido da palavra monstro no título "Como se faz um monstro"? Relaciona-se à ideia
sobre si mesmo~;
de um ser criado pelo imaginário popular. Asua figura extravagante levou o povo a criar uma lenda em torno de Antônio Conselheiro,
·o evangelizador
conferindo-lhe poderes sobrenaturais.
surgiu,
li Identifique e registre no caderno trechos que revelam que, nesse momento da narrativa, An- monsuuoso,
mas autômato~;
tônio Conselheiro não tinha consciência de ser um guia espiritual.
"Dominava-os,
por fim, sem o
IJ Registre no caderno as hipóteses levantadas pelo narrador para explicar o fascínio exercido querer.·.
por Conselheiro sobre os sertanejos. Alternativas a, b, c, d.
6. ·No seio de
uma sociedade
a) A aparência física do místico.
d)O imaginário popular.
primitiva que
pelas qualidades
b) O determinismo biológico e a miséria do povo.
e) A fluência verba l do m ito.
étnicas e
e) A necessidade de um guia messiânico, místico.
influxo das
santas missões
malévolas
l1 Identifiquem um trecho do texto em que se justifica o apelido de Conselheiro, dado a Antônio compreendia
Maciel · .::;;J - • O apelido'Antônio Conselheiro'deve-se ao fato de que'(...) o tornaram em pouco tempo melhor a
· ~ ._~
árbitro incondicional de todas as divergências ou brigas, conselheiro predileto em todas vida pelo
incompreendido
as decisões~
dos milagres,
D O escritor Euclides da Cunha segue princípios dos movimentos realista e naturalista. Nos ro- o seu viver
mances dessas estéticas, predomina o Determinismo, segundo o qual o homem é influen- misterioso
rodeou-o logo
ciado pelas condições geográficas, sociais, econômicas, assim como pela herança genética. de não vulgar
' .
pres11910,
Identifique no caderno uma passagem do texto que ilustre essa influência.
agravando·lhe, talvez, o
temperamento
11 Leia, a seguir, outro trecho de Os sertões:
delirante."
.
_
, .
Incentive os alunos a consultar o dicionário, caso tenham dúvidas a respeito de
Peregnnaçoes e mart1r10s palavras desse texto que não estão no glossário.

D

Registre no caderno o sentido das palavras destacadas em:
a ) [... ] abordoado ao clássico bastão [... ] Apoiado;cajado.
• d r •
,
F
h
b ) Aque Ie d 0111111a or 101 u1n títere. antoc e.
. t
- d 1·
t [ ] Observação (interna) do próprio observador; introspecção;•exame de nós
e) [.. .l e dessa 1n uspecçao e tran e .... mesmos~
d) Ele surdia [... ] Emergia, surgia. De surdir. emergir, sair, aparecer, irromper (de algum lugar). Incentive os alunos a
consultar o dicionário caso tenham dúvidas a respeito de outras palavras que aparecem no texto.

n

Assiln se apresentou o Conselheiro, em I 876, na vila do ltapicuru de Cima. Já tinha grande reno1n e.
Di-lo documento exp ressivo publicado aquele ano, na Capital do Império. (*)
"Apareceu no sertão do norte i11n indi11íduo, qu.e se diz cha,nnr Ant.ônio Conselheiro,
e que exerce grande influência no espírito das classes populares seroindo-se de seu exterior 111isterioso e cost111nes ascéticos, cotn que i111:põe à ignorância e à sitnplicidnde.
Deixoit crescer a barba e cabelos, veste u111a túnica de algodão e ai itnenta-se tenue111ente. sendo q11ase 11111.a niihnia. Ac,nn.panhado de d11as professas, vive a rezar
terços e ladainhas e a pregar e a dar conselhos às 111ultidões, que reúne, onde lhe
pennite111 os párocos; e, ntovendo sentin1entos religiosos, vai arrebanhando o
po110 e guiando-o a seu gosto. Re11ela ser ho1n.e1n inteligente, ,nas se-,11 cultura ...
Estes dizeres, rigorosa1nente verídicos, de u1n anuário i1npresso centenares de léguas de d istância, delatam bem a fan1a que e le já granjeara."
(• ) O documento referido é a "Folhi11lw Laem,uert", de 1877.

CUNHA. Euclides da. Os senões: campanha de Canudos. São Paulo:
AbrilCultural, 1982. p. 124.
Sim. Como ensaísta e repórter,
ascético: contemplativo; devoto, místico.
Euclides da Cunha se apoia em
tenuemente: pouco.
documentos escritos para conferir
professa: seguidora de sua fé; relativo a freira ou padre.
objetividade e veracidade a seu
relato: •Estes dizeres, rigorosamente
granjear: conquistar, atrair.
verídicos (_t

Muitos estudiosos classificam Os sertões como um misto de ensaio e reportagem. O trecho
contém elementos que justificam essa classificação? Explique sua resposta.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

(
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,

Panorama
Os sertões: Canudos e Antônio Conselheiro
Os sertões é um ensaio/reportagem em que Euclides da Cunha narra os fatos que observou
como repórter de um jornal, pelo qual foi enviado para cobrir a Guerra de Canudos.
O autor dirige seu olhar para um aspecto da realidade brasileira do final do século XIX e do
início do século XX: o interior da Bahia e o sertão nordestino. Assim, revela e contrapõe, ainda no
Pré-Modernismo, os contrastes existentes entre essa região, a zona rural do interior paulista (de
Monteiro Lobato) e o litoral urbano carioca (de Lima Barreto).
A obra se divide em três partes. Nas duas primeiras, é descrita a relação entre o homem e o
meio ambiente, valendo-se das teorias científicas da época: Positivismo, Determinismo, Cientificismo. Na terceira parte, Euclides da Cunha descreve a Guerra de Canudos e denuncia os massacres
que as tropas do Exército brasileiro impuseram aos sertanejos, liderados por Antônio Conselheiro.

Antônio Conselheiro
Antônio Vicente Mendes Maciel (1828-1897) foi um líder religioso brasileiro. Em 1859, começou a cruzar os sertões nordestinos ganhando fama de milagreiro. Em 1893, passou a pregar o
não pagamento de impostos e acabou preso. Depois disso, estabeleceu-se no arraial de Canudos,
na Bahia, onde organizou uma comunidade na qual a posse de bens obedecia a princípios socialistas. Conselheiro se tornou um problema para os governantes com boatos de que era a favor
da restauração da Monarquia. Foi morto enquanto fazia uma greve de fome, na frente de batalha.
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Passos largos
(Enem/2015)

Texto 1
Canudos não se rendeu. Exemplo único en1 toda a história, resistiu até o esgotamento con1pleto. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus ú ltimos defensores, que todos morreran1. Eram quatro apenas: um velho, dois hon1ens fe itos e urna criança,
na frente dos quais rugiam raivosamente cinco n1il soldados.
CUNHA, E. Os serrões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.

Texto li
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era un1
velho, coxo por ferin1ento e usando uniforme da Guarda Católica, un1 rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto
e magro, e un1 caboclo. Ao seren1 intin1ados para deporen1 as armas, investiram com enorn1e fúria. Assin1
estava terminada e de 1naneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatisn10 trazian1
acesa por longos meses, naque le recanto do território nacional.
SOARES, H. M.A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902.

Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representaçõesque se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude
dos sertanejos, respectivamente, como fruto da: Alternativa e.
a) manipulação e incompetência.
d) esperança e valentia.
b) ignorância e solidariedade.

e) bravura e loucura.

e) hesitação e obstinação.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Inicie as atividades deste capítulo levando os alunos a
refletirem a respeito dos versos da epígrafe, que fazem parte
AJIJE
do poema "Versos íntimos: de Augusto dos Anjos. Esses
SOClOLOGlA
versos tematizam, de forma sarc.lstica e amargurada, o fim
da vida e negam os ideais de solidariedade do ser humano.
'Versos íntimos• é o soneto rnais conhecido de Augusto dos Anjos e um dos mais
populares da literatura brasileira.

"\lês?! lVing11éu1 assistiu ao fonnidável
E11terro de s1111 1ílti11111 q 11i111er11.
So,nente a lngrntidão - esta p1111ter11
Foi tua co111p11nheir11 insepnrável!''
Augusto dos Anjos

I·Na bagagem__..
• Quais seriam as características da poesia pré-modernista?

• A poesia pré-modernista teria as mesmas características da prosa produzida nesse período?
• Você já leu algum poema de Augusto dos Anjos?
• Qual seria o tema de um poema que tem como título "O morcego"?
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Nas trilhas do texto
~ Leia o soneto a seguir:

O morcego
Aiigusto dos Anjos

Meia-noite. Ao meu quarto tne recolho.
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:
Na bruta ardência orgânica da sede,
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho.
'Vou mandar levantar outra parede .. .''
- Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho,
Circularmente sobre a minha redei
Pego de urn pau. Esforços faço. Chego
A tocá-lo. Minh'alma se concentra.
Que ventre produziu tão feio parto?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

A Consciência Humana é este morcego!
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra
Imperceptivelmente em nosso quarto!
ANJOS, Augusto dos. ln: Parnasianismo/Simbolismo. Cadernos de poesia
brasileira. São Paulo: Instituto Cultural ltaú, 1997. p. 38.

da natureza e/ou da cor do fogo.
escaldante: líquido fervente, que queima.
ferrolho: tranca de ferro com a qual se fecham portas e janelas.

ígneo:
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~

1

Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos (1884-1914) nasceu no engenho Pau d~rco,
em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba. Fez seus primeiros estudos no Liceu Paraibano,
em João Pessoa, e aos 17 anos já começava a publicar poemas nos jornais O Comércio, A União, O Norte e na revista Terra Natal. Bacharelou-se em Direito em Recife
e depois se transferiu para o Rio de Janeiro, onde foi professor de Geografia no
Colégio Pedro li e na Escola Normal. Em 1912, publicou seu primeiro e único livro
de poemas, Eu, ao qual foram acrescentados, em outras edições, poemas inéditos.
Em 1914, mudou-se para Leopoldina (MG), onde foi diretor de um Grupo Escolar e
colaborador da Gazeta de Leopoldina. Faleceu nesse mesmo ano.

-

<i>
As reproduções de algumas edições de Eu, de Augusto dos Anjos, estão disponíveis para leitura e download em:
Domínio Público: <www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>;
Brasiliana/USP : <www.brasiliana.usp.br>;
Acessos em: 19 mar. 2016.

D

No soneto que você leu, o termo morcego é uma metáfora. O que simboliza essa metáfora?
Justifique sua resposta com elementos do texto. A'Consciencia Humana'e a razão: "AConsciência Humana é
este morcego!'.

B

Releia os versos a seguir e indique os sentimentos do eu poético que eles expressam.

D

a) ''\fou mandar levantar outra parede ... "
- Digo. Ergo-me a tren1er. Fecho o ferrolho
Esses versos expressam medo, terror, pânico, tormento
Leia: do eu lírico diante de sua consciência (o•morcego').
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b) Por n1ais que a gente faça, à noite, ele entra
1111perceptivelmente en1 nosso quarto!
Esses versosexpressam aimpotênciado eu lírico diante
do 'morcego' (que simboliza aconsciência, a razão).

E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a u111 olho,
a)Que termo o pronome o retoma? O termo morcego.

b) Esse verso apresenta uma analogia, uma comparação. Qual é ela?
O eu lírico compara o morcego - metáfora da consciência humana - a um olho.
5. Leve os alunos a

perceber que o eu
lírico conclui que
nenhum ser humano
consegue escapar
da ansiedade do
tormento da razão,
que, segundo ele,
pode colocar limites
à livre expressão
do indivíduo. A
razão, ou seja,
a"Consciência
Humana:éo
morcego que, à
noite, se alimenta
do sangue das
pessoas: "Por roais
que a gente faça,
à noite, ele entra/
Imperceptivelmente
em nosso quarto!~

Ili

Explique o uso da expressão a gente e do pronome possessivo nosso nos dois últimos versos:
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra Aexpressão agente eo pronome possessivo nosso generalizam
o sentimento experimentado pelo eu lírico: o sofrimento diante da
In1perceptivelmente e1n nosso quarto!
consciência, segundo o eu lírico, é próprio da condição humana.

D

Qual é a conclusão do eu lírico a respeito desse tormento da "Consciência"? Justifique sua resposta citando versos do poema.

D

Explique o uso de iniciais maiúsculas em: O uso das iniciais maiúsculas procura expressar o caráter absoluto da
consciência.
A Consciência H un1ana é este 111orcego!

G}

Algumas características formais do Simbolismo em "O morcego"
O soneto que você leu apresenta algumas características formais do Simbolismo, como jogos de

palavras ou paronomásia ("E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho"), além de aliterações e assonâncias, para construir o ritmo e a sonoridade do poema. ("Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede"
"Fecho o ferrolho [...]").
Analise com os alunos que o poema "O morcego" apresenta alguns recursos poéticos e imagéticos empregados em
'É o silênciO: de Pedro Kilkerry, poema visto no capítulo 3, dedicado ao Simbolismo.$
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

-

-

Panorama

Augusto dos Anjos: poeta singular
,

Unico livro de poemas publicado por Augusto dos Anjos, Eu veio a público em 1912, em um
momento em que a poesia parnasiana se opunha à simbolista. A poética de Augusto dos Anjos
situa-se nesse momento de transição que antecede a Semana de Arte Moderna e apresenta características tanto do Parnasianismo quanto do Simbolismo.
No entanto, muitos estudiosos preferem considerá-lo pré-modernista, por conseguir sintetizar em uma única obra todas as tendências desse período e, ao mesmo tempo, antecipar alguns
traços da vanguarda modernista que se firmaria em 1922, como a incorporação do prosaico e
do insólito ao texto poético.
Os poemas que compõem a obra Eu apresentam as seguintes características parnasianas e
simbolistas, respectivamente:
• preferência pelo soneto, uso de vocábulos eruditos e de rimas ricas, frieza e objetividade
do eu lírico para falar da morte e da decomposição do corpo;
• exploração da sonoridade das palavras, por meio do uso de assonâncias, aliterações, jogos de palavras, paronomásia (emprego de palavras semelhantes no som, porém diversas na significação).
Augusto dos Anjos introduz na poesia brasileira um vocabulário novo, composto de palavras
consideradas não poéticas, como goela, vermes, escarro, vômito etc. Com o uso de termos
científicos e filosóficos e de imagens impressionantes, linguagem dramática e forte sonoridade, o eu lírico de seus poemas expressa descrença, ceticismo e uma visão negativa do mundo,
apontando para a inevitabilidade da dor e do sofrimento.
Pode-se perceber ainda em sua obra influências de correntes filosóficas do final do século
XIX, como o pessimismo do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. É uma obra singular que,
ainda hoje, atrai o interesse da crítica e dos leitores.

('Ã)
"O poeta do futuro", por Bráulio Tavares. Em: Carta Fundamental, coluna Aprendiz. Out. 2012, p. 66.
No texto•o poeta do futuro: Bráulio Tavares faz referência a aspectos da vida e da obra de Augusto dos Anjos, destacando a
comemoração do centenário da publicação do livro Eu, em 2012.
A última quimera, de Ana Miranda. São Paulo: Companhia das letras, 2000.
Nesse romance, a escritora Ana Miranda tematiza a vida, a obra e as inquietações metafísicas do jovem poeta Augusto dos Anjos.
A obra está ancorada em pesquisa histórica e dessa forma constrói um painel da vida cultural e política do Brasil no início do
século xx_
Transubstancial, com direção de Torquato Joel. Brasil, 17 min, 2003.
Nesse curta-metragem, o universo existencial do poeta Augusto dos Anjos é apresentado a partir de fragmentos de seus
poemas. Vencedor dos prêmios de melhor curta da crítica (Festival de Brasília), melhor curta e direção (Prêmio BNB), melhor
fotografia (Cine PE e Festival de Belém, PA), melhor curta (Curta SE), melhor trilha sonora musical (Vitória Cine Vídeo).

Passos largos
(Enem/2009 - adaptada)

Releia o poema "O morcego", de Augusto dos Anjos. Depois, leia este comentário:
O luga r-comu1n en, que se converteu a Ílnagem de u1n poeta doentio, con, o gos to do macahro e do
horroroso, dificu lta que se veja, na ohra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico, o co1nportamento ana lítico,
até 1nes1no certa frieza, certa impessoalidade científica.
CUNHA, F. Romantismo e modernidade na poesia. Rio de Janeiro: Cátedra, 1988.Texto adaptado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Alternativa d.
Comente com os
alunos que o poema
temaciza dilemas
humanos universais
de forma analítica e
distanciada. O senso
comum, que rotula
o poeta de "doentio
e macabro: não se
aplica ao poema •o
morcego• e nem ao
restante de sua obra.
Comente também
que a obra do
poeta em questão
pode ser mal
interpretada quando
se focaliza, de forma
descontextualizada,
o uso de termos
incomuns e até
considerados
agressivos como
escarro, verme,
podridão etc. Esses
termos, na época,
eram vistos como
antipoéticos e de
mau gosto. O poeta
era chamado de "o
poeta da morte~

Em consonância com o comentário anterior, acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema "O
morcego" apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma estética capaz de:
o) reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos na poesia.

b) expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro.

e) representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho existencial.
d) abordardilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano.
e) conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elemen tos das histórias de horror e suspense na estrutura
lírica da poesia.

• Na baga_gem.l: '.4~'~

Q-b•
........

-----------.

• Você já leu algum poema de Gilka Machado7
• Quais seriam os temas abordados por essa poeta, considerada uma das primeiras feministas

brasileiras?
• Em sua opinião, o que é ·ser mulher•?

Nas trilhas do texto
~ Leia o soneto a seguir, escrito por Gilka Machado aos 22 anos e publicado em Cristaispartidos.
64

Ser mulher...
Gilka Machado

Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada
para os gozos da vida; a liberdade e o amor;
tentar da glória a etérea e altivola escalada,
na eterna aspiração de um sonho superior...
Ser mulher, desejar outra alma pura e alada
para poder, com e la, o infinito transpor;
sentir a vida triste, insípida, isolada,
buscar um companheiro e encontrar um senhor...

Ser mulher, calc ular todo o infin ito curto
para a larga expansão do desejado surto,
no ascenso espiritual aos perfeitos ideais .. .

etéreo: celestial.

que voa alto.
insípido: desagradável, tedioso.
surto: impulso repentino, ímpeto.
ascenso: ascensão, elevação.
tantófico: relativo a, ou próprio de lãntalo, figura lendária cujo suplício, por
haver roubado os manjares dos deuses para dá-los a conhecer aos homens,
era estar perto da água que se afastava quando tentava bebê-la e sob árvores
que encolhiam os ramos quando lhes tentava colher os frutos.
grilhões: correntes, algemas.
altlvolo:

Ser mulher, e, oh! atroz, tantálica tristeza!
ficar na vida qual urna águia inerte, presa
nos pesados grilhões dos preceitos sociais!
MACHADO, Gilka. ln: Parnasianismo/Simbolismo. Cadernos de poesia
brasileira. São Paulo: Instituto Cultural ltaú, 1997. p. 44.

Gilka da Costa de Melo Machado (1893-1 980) nasceu e faleceu no Rio de Janeiro. Sua
família era composta de artistas: o avô materno e seu pai eram poetas, a mãe foi atriz
de rádio e de teatro, o marido era poeta e sua filha, Eros Volúsia, foi uma dançarina brasileira que se projetou internacionalmente com coreografias próprias, inspiradas na
cultura brasileira. Considerada uma das primeiras poetas feministas do Brasil, Gilka fez
parte do grupo que, em 1910, fundou o Partido Republicano Feminino. Em 1979, ela
recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Publicou várias
obras cuja temática é a condição social da mulher. Entre elas destacam-se Cristais partidos (1915),Mulhernua (1922), Carne e alma (1931),Sublimação (1938) e Meu rosto (1947).

D

Qual é o tema central do poema?
Acondição das mulheres.

D

O poema revela uma contradição enfrentada pelo eu lírico. Identifique-a.
Acontradição emre seus ideais (e das mulheres em geral) e a realidade imposta pela sociedade.

D
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Releia as estrofes a seguir:
Ser mul her, vir à luz trazendo a altna talhada
para os gozos da vida; a liherdade e o amor;
tentar da glória a etérea e altívola escalada,
na eterna aspiração de um sonho superior. ..
Ser mulher, calcular todo o infinito curto
para a larga e:-.pansão do desejado surto,
no ascenso espiritual aos perfeitos ideais...
O que esses versos do soneto expressam?
Esses versos expressam os ideais de liberdade. de amor, de realização pessoal da mulher.

E

Releia mais alguns versos do soneto de Gilka Machado:

[... l
sentir a vida triste, insípida. isolada,
buscar um companheiro e encontrar um senhor...

o que esses versos expressam?

Ser 1nulher, e, oh! atroz, tantálica tristeza!
ficar na vida qual u1na águia inerte, presa
nos pesados grilhões dos preceitos sociais!

Esses versos expressam a realidade da m~lher, que tem de se submeter à vontade
do homem ('senhor') e aos preceitos sooa,s.
5. b) Ametáfora

11 Explique o uso das seguintes metáforas:
mostra a
, e a1tivo
, 1a esca1ada; na eterna asp1raçao
· - de um son ho supenor
. ... ; [...] alma pura e aIada; no de
impossibilidade
a )[...l eterea
ser livre, de ter
ascenso espiritual [... ]. A metáfora revela o desejo de voar, de ter liberdade.
b ) [... ] uma águia inerte, presa; nos pesados griJhões dos preceitos sociais!
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

vida própria.

~

Panorama

Gilka Machado: uma poeta feminista entre o Simbolismo e o
Modernismo
A poesia de Gilka Machado apresenta concepções da estética simbolista - emprego de sinestesia, aliterações - e incorpora referências temáticas e formais modernistas. São temas de sua
obra poética o inconformismo diante da sociedade repressora, a condição feminina e a aspiração de liberdade da mulher contra os preconceitos sociais.
Seus sonetos, bem construídos, passam para uma fase de versos livres. Os poemas se caracterizam pela forma ousada, pelo ritmo livre e pessoal, pela liberdade de inspiração em que
predomina um forte sensualismo. Na época em que foram publicados, seus livros causaram
admiração e escândalo devido à expressão do erotismo feminino.
São ainda temas de sua poesia a espiritualidade, a reflexão a respeito da morte e da velhice
e a saudade do passado. A professora Nádia Battella Gotlib sintetiza bem a importância dessa
poeta na literatura brasileira:

Se é intensiva a experiência de Gilka Nlachado, como poetisa e mulher reivindicadora,
há outras barreiras a vencer entre a militância poética e a militância doméstica. I-lavia uma
distância, na sua época, entre o campo da sacralidade da arte e certos aspectos da vida
rotineira, que o Simbolismo intensifica, o l\ilodernismo desenvolve e autoras 1nais contemporâneas, como Adélia Prado, consumam. Gilka Machado, a viúva do poeta Rodolfo
Machado, a mulher dona de pensão que cozinhava para tantos poetas de sua época, como
Tasso da Silveira e Andrade Muricy, por exemplo, enquanto fazia poesia, esta ainda habita
os porões do cenário poético. Já fizera emergir dos porões, no entanto, um dos "monstros"
proibidos: o modo de representação da ansiedade erótica que delineia um projeto novo ou
um novo jeito de querer ser mais mu lher; e que justifica, penso eu, o considerar a poesia
de Gilka Nlachado como precursora na luta pelos direitos de acesso à representação do
prazer erótico na poesia feminina brasileira.
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GOTUB, Nádia Battella (1982]. Com dona Gilka Machado, Eros pede a palavra: poesia erótica feminina brasileira nos inícios do século XX.
Polímica: Revisea de Crítica e Criação. p. 46-47.

Passos largos
D

(Enem/2011 - adaptada)

Leia alguns trechos de outro poema de Gilka Machado:

Lépida e leve
Língua do meu Amor velosa e doce,
que me convences de gue sou frase,
que me contornas, gue n1e vestes quase,
como se o corpo n1eu de ti vindo 1ne fosse.
Língua gue me cativas, que rne enleias
os surtos de ave estranha,
em linhas longas de invisíveis teias,
de que és, há tanto, habilidosa aranha ...

[...l
Amo-te as sugestões gloriosas e funestas ,
an10-te con10 todas as mulheres
te amam, ó língua-lan1a, ó língua-resplendor,
pela carne de som que à ideia e1nprestas
e pelas frases mudas que proferes
nos silêncios de An1or! ...
MACHADO, G. ln MORICONI, 1. (Org.). Os cem melhores poemas
brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. (Fragmento.)
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

A poesia de Gilka Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o
texto selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas, já que, nele, a poeta:

a) procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado formal.
b)concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder da palavra.

e) questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso livre.
d) propõe um modelo novo de erotização na lírica amorosa e propõe a simplificação verbal.
e) explora a construção da essência feminina a partir da polissemia de "língua" e inova o léxico.

D (Enem/2012 _ adaptado)

Alternativa e. O poema de Gilka Machado explora a construção da essência feminina
fazendo uso polissémico da palavra língua. Sendo a palavra língua •feminina: a poeta
constrói um verdadeiro hino de amor a ela. O poema também apresenta inovações
lexicais, com neologismos, como •1íngua-lama•; "língua-resplendor~

Os papéis sociais tradicionalmente destinados à mulher, que foram questionados por Gilka
Machado, continuam a ser tema de poetas da atualidade. Leia este poema de Sonia Queiroz,
poeta mineira contemporânea:

Das irmãs
os meus irmãos sujando-se
na lama
e eis-me aqui cercada
de alvura e en,xovais
eles se p rovocando e provando
do fogo
e eu aqui fechada
. provendo a con1ida

eles se la1nbuzando e arrotando
na mesa
e e u a ten1perada
servindo, contida
os rneus irmãos jogando-se na can1a
e eis-n1e afiançada
por dote e rnarido
QUEIROZ, S. Osacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980.

O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida
do homem ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que: Alternativa e. $
a) A mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que podem se jogar na lama.
b)A palavra fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres.

e) A luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres.
d) A cama, como sua "alvura e enxovais", é um símbolo da frag ilidade feminina no espaço doméstico.

e) Os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais.

<i>
Eu, estranho personagem, com direção de DeraIdo Goulart. Brasil, TV Senado, 2009.
Documentário sobre Augusto dos Anjos da série Tela Brasil, produzida pela TV Senado. Disponível em:
<www.senado.gov.br/noticias/tv/hotsites/augustos_dos_anjos/index.html>.
Eu, Augusto.
Página de internet criada em homenagem aos 100 anos de lançamento do livro Eu. Conta com seleta de poemas
declamados por artistas como Arnaldo Antunes, Othon Bastos e Elba Ramalho. Disponível em:
<http//jornaldaparaiba.com.br/euaugusto/>.
Gilka Machado, as múltiplas faces: o desejo, o amor, a angústia e a dor.
Página que contém dados sobre a vida e a obra de Gilka Machado, além de poemas da autora e informações
sobre sua fortuna crítica. Disponível em: <http//www.elfikurten.eom.br/2013/05/gilka-machado-as-multiplasfaces-o.html>.
Volúpia do vento, de Samanta Choos e The Parallel Octave's.
Curta-metragem de animação em stop motion feito a partir da última estrofe do poema •volúpia do vento~ de
Gilka Machado. Integra o projeto do The Parallel Octave's, coro de Baltimore (EUA) que musica e grava poemas em
áudio e vídeo. Disponível em: <http://paroct.com/anthologyii/>.

Acessos em: 19 abr. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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As vanguardas
Modernismo brasileiro
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Antes de iniciar os trabalhos deste capítulo, proponha aos alunos uma discussão inicial a respeito dos sentimentos, imagens ou reílexões
propiciados pela epígrafe do artista espanhol Salvador Dali (1904-1989), na página anterior. Explique que Dali, um dos grandes expoentes da
arte moderna europeia, era considerado por algumas pessoas como louco, em virtude de representar em seus quadros, telas, esculturas
e instalações
'""'

~~!~~~~ª~~~ações
padrão considerado,

I ºNa bagagem
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até então, como
• Você já ouviu falar da Semana de Arte Moderna de 19227
normal. Em suas
obras, podem ser
• Conhece a obra de Anita Malfatti?
observadas imagens
absurdas como
• Sabe da importância dessa artista para o movimento modernista no Brasil?
seres humanos com
corposdeanimaise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
insetos (e vice-versa);
relógios derretidos
como ovos fritos,
sofás com lábios
humanos,caramujos
pedalando bicicletas,
elefantes com
Em 1914, a artista brasileira Anita Malfatti voltou de uma temporada na Alemanha trazendo consipernas finas e
quebradiças, lagostasgo o Expressionismo, corrente artística que se destacou naquele país no início do século XX. A pintura
falando ao telefone
. .
•
1 O ·
·
· ·
· d
etc. Leve-os a reíletir express1on1sta era intensa, pessoa . pintor expressava seus sentimentos 1nt1mos por meio e cores
que, na epigrafe, o puras, contrastantes, e de pinceladas fortes. Ao contrário dos chamados "acadêmicos''. os artistas exartista nega o rótulo
. .
- . h
b. • d
1·d d fi 1
de louco, pois tem press1on1stas nao t1n am o o jet1vo e retratar a rea I a e 1e mente.
consciência do seu A Observe a reprodução, na íntegra, da obra O homem amarelo, de Anita Malfatti.
fazer artístico e do i::\I
objetivo de seu
uabalho.

Nas trilhas do texto

O homem amarelo
Anita Malfatti

Anita Catharina Molfotti
(1889 -1964) nasceu e faleceu
em São Paulo. Foi pintora,
desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Trouxe
o Expressionismo para o Brasil
em 1914, quando retornou "('~.,.'~-~
da Alemanha, onde estagiou ·~ .•
na Academia de Belas-Artes de
Berlim e no Museu de Dresden. Seu
trabalho revela aspectos acentuadamente renovadores, o
que deu origem a uma fértil polêmica em torno da arte
moderna. Muitas vezes, a importância histórica de Anita
Malfatti acaba sendo resumida a essa polêmica, tida por
muitos críticos como o ponto de partida do movimento
que culminaria na Semana de Arte Moderna de 1922, embora seja inegávelo valor de sua obra.

!
fita

Mais informações sobre a vida e a obra dessa artista podem
ser obtidas em:
<http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/
seculoxx/modulo2/modernismo/artistas/malfa/index.htm>.
Acesso em: 17 fev. 2016.
Ohomem omarelo, de Anita Malfatti, 1915-1916. Óleo sobre
tela, 61 cm x 51 cm. Coleção Mário de Andrade/Instituto de
Estudos Brasileiros da USP, São Paulo (SP).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

1. Resposta

Segundo a pintora Anita Malfatti, o homem que serviu de modelo para a pintura reproduzida an- pessoal
teriormente era um imigrante italiano pobre, que tinha um semblante desesperado. Na sua opinião, Comente com

os alunos que
em obras como
Ohomem
Os pintores ditos acadêmicos preocupavam-se em retratar fielmente a realidade. A representação amarelo, Anita
Malfani utilizava
do modelo deveria ser o centro da obra. Em O homem amarelo, pode-se dizer que o modelo foi como modelos
privilegiado? Essa obra possui traços acadêmicos? Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que, na pessoas comuns,
que posavam
obra, a representação da figura humana torna-se secundária em relação à exploração da técnica, como mostram a explosão de
cores e as pinceladas firmes. Comente com a turma que a obra de Anita Malfatti é consideravelmente expressionista. A principal na lndependenc
Schoo/ o(Art
,....._característica dessa obra é a operação cromática, o que a diferencia da arte pictórica brasileira produzida naquela época.
e,n uocade
alguns dólares. E
importante que
eles percebam
que não
• Você conhece alguma obra de Tarsila do Amaral?
podemos dizer
que o homem
• Quais são as características das obras dessa artista?
teve suas
• Você sabe qual foi a importância de sua obra para a Semana de Arte Moderna e para o moca, aaerísúcas
físicas retratadas
vimento modernista no Brasil?
fielmente como
mostram a
valorização da
cor e da técnica
e o uso de certa
deformação.
Nesse
momento,
interessava à
Veja, a seguir, a reprodução de três pinturas modernistas de Tarsila do Amaral. Observe com aten- Anita retratar
ção os elementos que as compõem, como linhas e cores, além das legendas que as acompanham. oestado
psicológico de
seus modelos.

essa descrição feita pela pintora corresponde à imagem retratada em O homem amarelo? Explique.

B

l ' Na bagagem

Nas trilhas do texto
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A negra, de Tarsila do Amaral, 1923. Óleo
sobre tela, 100 cm x 180 cm. Museu de Arte
Contemporânea da USP (MAC), São Paulo (SP).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Abaporu, de Tarsila do Amaral, 1928.
Óleo sobre tela, 85 cm x 73 cm. Coleção
particular: Eduardo Costantini.
Museu de Arte Latino-Americana de
Buenos Aires, Malba (Argentina).

Antropofagia, de Tarsila do
Amaral, 1929. Óleo sobre
tela, 126 cm x 142 cm.
Coleção particular.
São Paulo (SP).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Paulista de Capivari, Tarsila do Amaral (1886-1973) foi pintora e desenhista. Sua
obra é um dos melhores exemplos da arte moderna no Brasil. Ela foi ativa participante da Semana de 22, ao lado de Anita Malfatti e dos escritores Menotti dei Picchia,
Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Estudou em Barcelona e depois em Paris,
onde conheceu os grandes mestres do movimento cubista. Sua obra é o resultado
da harmonia entre o Cubismo e os temas nacionais. Faleceu em São Paulo (SP).
1. b) A obra Abaporu

D

Descreva as figuras humanas presentes em:
a)A negra;
b)Abaporu;

1. a) A pintura A negro representa uma figura feminina de frente, com as pernas cruzadas e um dos seios em
destaque. Explique aosalunos que essa obra representa a presença dos africanos e afrodescendentes na
formação do povo brasileiro.

1. c) Ajude os alunos com essa resposta.A obra Antropofagia pode ser entendida como a fusão de A negro
e) Antropofagia. com Abaporu, pois nela se mesclam as duas figuras humanas anteriormente retratadas. Explique que o nome
Antropofagia (costume ou ritual de comer carne humana, canibalismo) é uma referência metafórica à•anrropofagia modernista'. que se
propunha a deglutir a cultura estrangeira e a adaptá-la à realidade brasileira, como vamos estudar no próxirno capítulo.

B

Que elementos da natureza tropical estão presentes nessas obras?
Uma fatia de laranja substitui o Sol, em Antropofagia. Em Abaporu, o Sol é representado por uma
fatia de abacaxi. O verde da folha de bananeira e dos cactos, o azul do céu, as cores fortes das figuras
e das listras horizontais, ern A negra, são inspiradas na natureza tropical brasileira.

<i>

Mais informações sobre a vida e a obra de Tarsila do Amaral podem ser obtidas em:
<www.tarsiladoamaral.eom.br/>.
Acesso em: 17 fev. 2016.

A antropofagia modernista brasileira e as vanguardas europeias
Na pintura Antropofagia, de Tarsila do Amaral, há uma fusão de imagens em alusão ao Movimento Antropofágico, que consistiu em assimilar criticamente ideias e modelos europeus para
criações artísticas do Modernismo brasileiro. A base das figuras é maior para mostrar como elas
estão enraizadas em solo brasileiro. Éimportante observar a luz e as cores fortes e naturais, como o
azul do céu, o amarelo do Sol, o verde da vegetação presente nos cactos e na bananeira, elementos associados à paisagem tropical brasileira.
Em A negro, o tamanho desproporcional do seio constitui uma alusão à ama de leite. Com essa obra, Tarsila
faz uma homenagem à cultura negra e, principalmente,
à ama que a amamentou. O modelo utilizado pela pintora foi uma foto antiga. As linhas paralelas e coloridas
representam a escada onde a mulher estava sentada no
retrato.
Assim como as telas de Tarsila do Amaral e a de Anita
Malfatti, muitas obras desse período buscavam incorporar as cores, a luminosidade e as paisagens brasileiras re presentando a cultura nacional, tropical e miscigenada,
e ressaltando a mescla de brancos, negros e indígenas
como elemento constitutivo da identidade brasileira.
Foto que serviu de modelo para a pintura A negra,
de Tarsila do Amaral.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

RotrwloRaldtll/T.a,sila do Amaral EmpreendlmtfllOS ltda

representa uma
figura humana com
a cabeça pequena
apoiada na mão
esquerda, em
atitude pensativa
ou reflexiva. Os
membros inferiores
são grandes,
bem destacados.
Explique que a
palavra Abaporu
vem dos termos,
emrupi, aba
(homem), pora
(gente) e ú (cOlner),
significando
"homem que come
gente:
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Para entender melhor o Modernismo antropofágico da arte brasileira, é necessário saber o
que acontecia na Europa na época. O termo vanguarda, originário do francês avant-garde, costuma nomear um grupo de pessoas que, por seus conhecimentos ou por uma tendência natural, são pioneiros em determinado movimento cultural, artístico ou científico. As duas primeiras
décadas do século XX, na Europa, foram marcadas por movimentos de vanguarda, tais como
Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo, que idealizavam o abandono dos
meios convencionais de expressão artística e o rompimento com uma arte mais acadêmica,
mais tradicional. A seguir, vamos conhecê-los um pouco melhor.

Expressionismo
O Expressionismo surgiu na Alemanha, no início do século XX. Os artistas expressionistas
usavam a tela para expressar seus sentimentos mais íntimos. Aplicavam, livremente, pinceladas
vibrantes, utilizando cores violentas e criando formas distorcidas. O pintor holandês Vincent van
Gogh inspirou muitos expressionistas com sua paleta colorida. Eles também foram influenciados pela arte primitiva e popular da Oceania, da África e da América pré-colombiana. Entre os
representantes desse movimento, destacaram-se também Edvard Münch e Erich Heckel.
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Terraço do café à noite, de
Vincent van Gogh, 1888. Óleo
sobre tela, 81 cm x 65,5 cm.
Museu Krõller-Müller, Otterlo,
Holanda.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Cubismo
Essa corrente estética, própria da pintura, propunha decompor as formas em seus elementos
geométricos, com o propósito de representar os objetos em diferentes ângulos. Entre os principais representantes do Cubismo podemos destacar Pablo Picasso, Georges Braque e Fernand
Léger, na Europa, e Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro que vivia no Brasil.
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Daniel-Henry Kahnweiler, de Pablo Picasso, 1910. Óleo sobre tela, 101, 1 cm x 73,3 cm. Instituto de Arte de Chicago.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Futurismo
As obras futuristas propunham reflexões sobre o progresso e o desenvolvimento tecnológico e também sobre a influência das máquinas na vida moderna.
Para divulgar suas ideias, os futuristas produziram mais de trinta manifestos. Antonio Sant'Elia,
Umberto Boccioni e Luigi Russolo foram alguns dos representantes desse movimento.
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1Solidez da névoa, de Luigi Russolo, 1912. Óleo sobre tela, 100 cm x 65 cm. Coleção de Gianni Mattioli.
Empréstimo a longo prazo para a Coleção Peggy Guggenheim.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Dadaísmo
O Dadaísmo foi um movimento de reação radical contra os critérios artísticos da virada do
século XX. Rejeitava os padrões de beleza e a organização social burguesa, pregava o irracionalismo, a anarquia artística, e refutava qualquer tipo de arte comercial ou institucionalizada.
O movimento publicou seu primeiro manifesto em 1916 e, depois da Primeira Guerra Mundial
(1914-1 918), espalhou-se por grandes centros artísticos europeus e estadunidenses.
Na França, o Dadaísmo foi apropriado - literariamente - pelo Surrealismo do poeta André
Breton que, por sua vez, influenciou grandes escritores como James Joyce, autor do romance
Ulisses. Entre os nomes mais notáveis do Dadaísmo podemos citar Marcel Janco, Tristan Tzara,
Man Ray, Marcel Duchamp, Jean (ou Hans) Arpe Max Ernst.
Explique aos alunos que Hans Peter Wilhem Arp (1886-1966), pintor e poeta, nasceu na cidade alemã de Estrasburgo, mas em 1926
adquiriu a nacionalidade francesa e passou a usar o nome Jean Arp. ~
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l Objeto indestrutível (ou objeto a ser destruído), 1923/1965, de Man Ray. MoMA, Nova York (EUA).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Veja como o francês Marcel Duchamp (1887-1968), um dos grandes artistas da vanguarda
europeia daquela época, transformou um objeto do cotidiano em "obra de arte·:
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A fonte, de Marcel Duchamp, 1917. Ready-made, Tate Gallery, Londres.

Essa obra é um objeto industrializado, um mictório de porcelana comprado em uma loja
de encanamentos de Nova York. Duchamp o assinou com o pseudônimo de "R. Mun• e o
inscreveu em uma exposição em 1917, desafiando preconceitos sobre a definição de arte.
Ele afirmou que não importava se o "Sr. Mutt• havia feito ou não a obra com suas próprias
mãos. O importante era que ele a havia escolhido. Portanto, o que importava não era a
criação da obra de arte, mas a ideia e a seleção. Essa obra ilustra a ideia de deslocar um objeto comum para um novo contexto, trans formando-o em uma manifestação artística. Foi
Duchamp quem criou o conceito de ready-made.

Ready-made: expressão criada em 1913 por Marcel Duchamp que significa confeccionado, pronto.
Essa expressão foi usada para designar qualquer objeto manufaturado, de consumo popular, que fosse
tratado como objeto de arte por opção do artista. Segundo essa concepção, qualquer objeto de uso
comum podia ser tirado de seu contexto original e tratado como obra artística.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Surrealismo
Influenciados pela psicanálise, os surrealistas tinham como objetivo integrar o subconsciente e o inconsciente à criação artística. A obra artística deveria resultar da livre associação de
ideias, da lógica e da fantasia, do real e do irreal, à semelhança dos sonhos. Os estados de alma, a
fantasia, a melancolia e a tristeza estão presentes nas obras surrealistas. Os artistas influenciados
pelo Surrealismo buscavam a liberdade de imaginação e tudo aquilo que está acima do real ou
da realidade. São alguns representantes do Surrealismo:
• na pintura: Salvador Dalí, Juan Miró, René Magritte e, no Brasil, Ismael Nery;
• no cinema: Luis Bunuel;
• no teatro: Antonin Artaud;
• na literatura: Paul Éluard, André Breton.
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O encontro, de Ismael Nery, 1928. Óleo sobre cartão 46,6 cm x 55,S cm. Coleção Chaim José
e Regina Hamer.

Todos os movimentos chamados de vanguarda tiveram em comum a busca da integração
entre diferentes manifestações artísticas. Como você põde ver nas obras reproduzidas neste
capítulo, os artistas plásticos modernistas brasileiros, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e
Ismael Nery, foram influenciados por essas correntes da vanguarda europeia. Nos próximos capítulos, veremos como essas vanguardas também influenciaram a produção literária modernista.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Passos largos
Responda às questões a seguir no caderno.

D

(Enem/2002 - adaptada)
O autor da tira a seguir utilizou os princípios de composição de um conhecido movimento
artístico para representar a necessidade de um mesmo observador aprender a considerar, simultaneamente, diferentes pontos de vista.

•

O TRADICIONAL UNICO PONTO 0€ VISTA
FOt A6ANOON;.OOJ ;, PERSPECT1v;, FOI
FMTURAON

TUDO COMEÇOU QUANDO C'-LVIN
PARTICIPOU OE UM PEQUENO 0€6'-TE
COM O SEU PAU LOGO C.A.LVIN P001;. VER
OS 0015 LADOS DA QUEST.ÃOI ENTÃO O
POBRE CALVIN COMEÇOU A VER OS DOIS

Lo---- -- ;. .____,....

~

l

LADOS OE TUDO!
Adaptado de WATTERSON, Bill. Os dez anos de Calvin e Haro/do V. 2. São Paulo: Best News, 1996.

Das obras reproduzidas a seguir, todas de autoria do p intor espanhol Pablo Picasso, aquela em
cuja composição foi adotado um procedimento semelhante é:
a)
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Alternativa e.
Explique aos alunos
que, nesse quadro
de Picasso, não há
como estabelecer
'os dois lados da
questão" (como
afirma Calvin). O
rosto de Marie-Therese pintado
pelo autor é
propositalmente
deformado (os dois
lados se juntam
ou se separam,
conforme o olhar
do espectador), de
forma que não há
como estabelecer
a noção de
perspectiva ou de
profundidade.

Retrato de Françoise (1946).

A tragédia (Os pobres na
praia) (1903).

e)

Familia de saltimbancos (1905).

Marie-Therese apoiada no
cotovelo (1939).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

~

B

(Enem/201 O)

Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para
mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de
criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas:
a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade
e os temas nacionais. Alternativa a.$
b)defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação
artística nacional.

e) representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática
educativa.
d) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à
tradição acadêmica.

e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando os limites dos temas abordados.

D

(Enem/201 O)
Observe a imagem:
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Omamoeiro, de Tarsila do
Amaral, 1925. Ôleo sobre tela,
65 cm x 70 cm. Coleção de
Artes Visuais do Instituto de
Estudos Brasileiros da USP,
São Paulo (SP).

O Modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de
Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O mamoeiro, identifica-se que, nas artes plásticas:
a) a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas.

b) a forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano.
e) a natureza passa a ser admirada como um espaço utópico.

d) a imagem privilegia uma ação moderna e industrializada.
e) a forma apresenta contornos e detalhes humanos.
Alternativa b. Chame aatenção dos alunos para a representação de uma cena do cotidiano e o uso de linhas retas e cores
primárias, marcas da obra de Tarsila do Amaral.

<e;.>
Viajando pelo Modernismo, com direção de Roberto Moreira. Brasil, 17 min, 1993.
O documentário expõe as manifestações políticas e artísticas da década de 1920 no Brasil, destacando o movimento
modernista.
1922: A semana que não terminou, de Marcos Augusto Gonçalves. Companhia das Letras, 2012.
Mesclando linguagem jornalística e relato histórico, a obra descreve a Semana de 22 O livro tem base em ampla
pesquisa e conta com entrevistas de especialistas, além de fotos e reproduções da época.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Modernismo (1) Primeira fase - Poesia
lnicieotrabalhocomocapitulo levando "() verdadeiro novo nasce do velho, resulta de sua superação e transforn1açiio; por isso
os alunos a reílelir sobre a epígrafe do _poeta_ Ferreira Gullar,
,nesnio tein raízes profundas na cultura na história, na /; nouage,11 . "
segundo o qual novas propostas estéticas nao se constituem
'
.0
em novidade ou modismo imposto por determinada teoria: são resultado da recuperação,
Fe rreira Gullar
superação e transformação de concepções artísticas anteriores. Comente com os alunos que a citação de Ferreira Gullar dialoga
com o conceito de Antropofagia. Esse termo deu nome ao movimento brasileiro de vanguarda que, no fim dos anos 1920,
ARiE
H ISTÓRIA
defendeu uma combinação de modernização e nativismo na Literatura e na Arre, pregando a assimilação de
FltoSOFIA
elementos do passado e do presente, nacionais e estrangeiros, para produzir uma nova forma de expressão artística nacional.

1~Na bagagem~

~ - - - - - ---,

• Você sabe quais são as características da poesia modernista?
• Conhece algum poema do escritor modernista Mário de Andrade?
• Sabe o que é uma ode?
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Nas trilhas do texto
~ Leia, a seguir, "Ode ao burguês~ de Mário de Andrade.

Ode ao burguês
Mário de Andrade

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel,
o burguês-burguês!
A digestão bem feita de São Paulo 1
O homem-curva! o homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco!
Eu insulto as aristocracias cau telosas!
Os barões lampeões 1 os condes Joões 1 os duques zurros!
que vivem dentro de muros sem pulos;
e gemem sangue de alguns 1nil-réis fracos
para dizerem que as fil has da senhora falam o francês
e tocam o "Printemps" com as unhas!

Eu insu lto o burguês-fu nesto!
O ind igesto feijão com toucinho,
[dono das tradições!
Fora os que algarismam os amanhãs!
Olha a vida dos nossos setembros!
Fará Sol? C hoverá? Arlequinal!
Mas à ch uva dos rosais
o êxtase fará sempre Sol!
Morte à gordura!
Morte às adiposidades cerebrais!
Morte ao burguês-mensal!
Ao burguês-cinema! ao burguês-tílburi!
Padaria Suissa! Nlorte viva ao Adriano!
·'- Ai, fi lha, que te darei pelos teus anos?
Um colar.. . - Conto e quin hentos!!!
Mas nós morremos de fome!"

Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma!
Oh! piirée de batatas morais!
O, h! cabelos nas ventas! oh! carecas!
Ocüo aos temperamentos regu lares!
Ó, dio aos relógios
mu sculares! Morte à in fâm ia!
,
O, dio à soma! Odio aos secos e molhados!
Odio aos sem desfalecimentos nem arrepencümentos,
sempiternamente as mesmices convencionais!
De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia!
Dois a dois! Primeira posição! Nlarcha!
para a Cen, tral do meu rancor
inebriante!
Todos
,
,
O dio e insulto! Odio e raiva! Odio e mais ód io!
Nlorte ao burguês de giolhos,
cheirando
religião, e q ue não crê, em Deus!
,
O dio vennel ho! Odio fec undo 1 Ocüo cíclico!
Ódio fu ndamento, sem perdão!
Fora! F u! Fora o bom burguês!. ..
ANDRADE, Mário de. Poesiascompleras. 6. ed.
São Paulo: Martins/Belo Horizonte: Itatiaia, 1980. v. 1. p. 37-39.

Para mais informações
sobre a vida e a obra
desse autor, acesse:
<www.releituras.com/
marioandrade_bio.asp>;
<www.historiaecultura.no.br\
modernosdescobrimentos/
dex/mario/frame.htm>.
Acessos em: 18 fev. 2016.

D

""6rio Raul de Morais Andrade (1 893-1945) nas-

ceu e faleceu em São Paulo. Pesquisador reconhecido, foi também pianista, folclorista, crítico de
arte, historiador e filósofo. Entre suas principais
obras poéticas, podemos destacar Há uma gota
de sangue em cada poema (1917), Pauliceia desvairada (1922), Losango cáqui (1926), Clã do jabuti
(1927) e Remate de males (1930). Publicou também
os romances Amar, verbo intransitivo (1927) e Macunaíma: o herói sem nenhum caráter (1928).

Leia estes conceitos:

Ode é um poema lírico, um canto composto de versos alegres para exaltar alguém ou algum feito.
Burguês é uma palavra que pode se referir aum indivíduo de situação econômica e social privilegiada. Éusada
também para indicar, de forma pejorativa, uma pessoa apegada a bens materiais, de valores e hábitos conservadores, resistente a novas ideias ou à inovação de costumes, critérios artísticos e visões sociais.
Com base nessas definições, explique o título do poema.
O título é uma ironia, uma paródia, pois o eu lírico, em vez de exaltar a figura do burguês, a satiriza.

D

Leia:

Paronomásia ou trocadilho é um jogo de palavras parecidas quanto à forma e/ou ao som, mas diferentes
quanto ao sentido.
Explique o recurso da paronomásia presente no poema, na relação entre as palavras ode e
ódio. O jogo com as palavras ode e ódio, que aparecem em vários versos do poema, tem como objetivo
reforçar os sentimentos negativos do eu lírico em relação ao burguês e seus hábitos.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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d
. 3. a) Veja a resposta
Re 1eia
o poema e exp 1que no ca erno os versos e expressoes a seguir. na Assessoria Pedagógica. ~
a) Eu insulto as aristocracias cautelosas!/ Os barões lampeõesl os condes Joõesl os duques zurros!
Faz crítica à extrema valorização do dinheiro à ideologia da acumulação de
b) l...] aJgarismam os aman hãs!
riquezas: os burgueses transformam o futuro em dinheiro, em algarismos.

ll

D

e) Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma!; Fora! Fu! Fora o bom burguês!. .. Por meio dessas frases
imperativas, o eu lírico demonstra agressividade e,n relação ao burguês, criticando sua aparencia e atribuindo a ele falta de
d) para dizere m que as filhas da senhora falam o francês/ e tocam o ·Printemps· com as un has! inteligência.
Faz crítica ao fato de os burgueses valorlzarern excessivamente a cultura francesa e estrangeira.
Veja comentário na Assessoria Pedagógica. ~
O neologismo giolho é derivado de geolho (forma arcaica do latim vulgar genuculu), termo
que significa joelho. Sabendo disso, explique os versos a seguir:
l\llorte ao burguês de giolhos,/ cheirando religião e que não crê em Deus 1 Os versos denunciam a hipocrisia
religiosa do burguês, que se ajoelha no genuflexório e propaga os dogmas da Igreja mas não aaedita verdadeiramente em Deus.
Registre no caderno as alternativas que interpretam adequadamente o poema "Ode ao
burguês".
a) Expressa sátira, desprezo e indignação contra os costumes da aristocracia e da burguesia paulista.
b) Faz uma crítica social, em tom irônico. Alternativas a, b, d, e.
Comente com os alunos que o poema 'Ode
ao burguês' mosl!a a revolta, a coragem e a audácia
e) Valoriza a classe trabalhadora.
de criticar os burgueses, mas não v.iloriza a classe
d) Faz referência à cidade de São Paulo.
trabalhadora.

e) Ironiza a submissão em relação à influência francesa.

Palavras na lupa
Comente com os alunos que o Futurismo - que iníluenciou o Modernismo no Brasil- pregava o abandono dos adjetivos e da pontuação regular.
D Autores da estética modernista criticavam o uso de adjetivos, porque valorizavam a carga semântica dos substantivos para expressar ideias. Explique no caderno o uso de substantivos na
descrição do burguês feita por Mário de Andrade em:
a) burguês-níquel Crítica à valorização excessiva do dinheiro; pode ser uma referência aos donos de bancos.
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b) burguês-burguês Crítica ao modo de vida do burguês: luxo, ostentação, obesidade etc.
e) ho,nem-curva; ho1ne1n-nádegas Referência à obesidade do burguês.

d) burguês-tílburi Referência ao hábito burguês de usar carruagem puxada por cavalos (tílburi) para ostentar luxo e riqueza.
e) burguês-cinema Referência ao cultivo de hábitos modernos. Nessa época, as salas de cinema eram frequentadas, em
geral, pelas classes privilegiadas e não pelo povo.

D

Explique o uso dos pontos de exclamação no poema.

Os pontos de exclamação são usados para enfatizar o sentimento de cólera do eu lírico contra o burguês. Comente com os alunos
que, nos textos em geral, o ponto de exclamação é usado para enfatizar sentimentos e emoções do locutor.

Testamento de Mário de Andrade e outras reportagens, de Francisco de Assis Barbosa. Coleção "Os Cadernos
de Cultura''. Serviço de documentação do MEC, 1974.
Coletânea de entrevistas e reportagens feitas pelo escritor e jornalista Francisco de Assis Barbosa. A última
e polémica entrevista com Mário de Andrade, em 1944, abre o volume. Disponível em: <www.dominiopublico.
gov.br/pesqu isa/DetalheObraForm.do7select_action=&co_obra=25916>.
Mário de Andrade: reinventando o Brasil. TV Escola, Série "Mestres da Literatura'; 31 min.
Esse episódio da série •Mestres da Literatura· mostra como se deu a formação pessoal e académica de Mário de
Andrade, um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922. Revela também as relações interpessoais entre
os artistas modernistas brasileiros, nessa época de forte efervescência social, política, cultural e econômica. Com a
colaboração de estudiosos da Literatura Brasileira como Maria Augusta Fonseca, José Antônio Pasta Júnior e Telé
Ancona Lopes. Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/mestres-da-literatura-mario-de-andradereinventando-o-brasil>.
Acessos em: 18 fev. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem
• Em que época surgiram as primeiras manifestações do Modernismo no Brasil?

• Que movimentos da vanguarda europeia influenciaram o Modernismo literário brasileiro?
• O que foi, afinal, a famosa Semana de Arte Moderna de 19227 Quem participou dela?
• Você sabe o que é um manifesto?

Nas trilhas do texto
Um manifesto é uma declaração pública na qual uma instituição, um partido político, um grupo
de pessoas ou uma pessoa, individualmente, apresenta determinada posição, programa ou concepção política, religiosa, estética, científica, entre outras. A primeira fase do Modernismo brasileiro foi
marcada pela publicação de vários manifestos.
~ Leia, a seguir, trechos de dois manifestos escritos por Oswald de Andrade.

Manifesto Pau-Brasil ( 1924)
Osivald de Andrade
A poesia existe nos fatos . Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul
cabralino, são fatos estéticos.
O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso
da raça. Pau-Brasil. Wagner su bmerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozinha.
O vatapá, o ouro e a dança.
[... ]
,
A poesia Pau-Brasil. Agi! e cândida. Como uma
criança. [...]
A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural
e neológica. A contribuição milionária de todos os
erros. Como fa lamos. Como somos. [...]
Só não se inventou uma máquina de fazer versos - já havia o poeta parnasiano. [... ]
O trabalho contra o detalhe naturalista - pela
síntese; contra a morbidez romântica - pelo equilí-

~~

brio geômetra e pelo acabamento técnico; contra a
cópia, pela invenção e pela surpresa.
Uma nova perspectiva. [... ]
A Poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, urn sujeito magro compondo
uma valsa para flau ta e a Maricota lendo o jornal.
No jornal anda todo o presente.
Nenhuma fórm ula para a contemporânea expressão do mundo. Ver corri olhos livres. [... ]
ANDRADE, Oswald de. Manifesto Pau-Brasil. ln SCHWARTZ, Jorge (Org.).
Lirerarura comencada. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 129-133.

Wagner: Wilhelm Richard Wagner (1813-1883), grande compositor clássico

alemão. Areferência ao seu nome é usada no poema como contraponto ao
Gimaval carioca.
cordão: grupo de carnavalescos ou de participantes de folguedo popular que
saem juntos, muitas vezes usando a mesma indumentária ou fantasia.
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Manifesto Antropófago (1928)
Oswald de Andrade
Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.
,

LJnjca lei do mundo. Expressão mascarada de
todos os individualismos, de todos os coletivismos.
De todas as religiões. De todos os tratados de paz.
Tupi, or not tupi that is the question.
Contra todas as catequeses. [ ... ]
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do ann·opófago. [ ... ]
Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem
coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos
o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil.
U1na consciência participante, uma rítmica
religiosa.
Contra todos os importadores de consciência
enlatada. A eristência palpável da vida. E a mentalidade pré-lógica para o Sr. Lévy-BruhJ estudar.
Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a
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Se considerar necessário, peça aos alunos que pesquisem e elaborem
um glossário com as palavras e expressões presentes nos dois
manifestos cujo significado eles desconheçam.

Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Se1n nós a
Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos
direitos do homem. [ ... ]
N unca fomos catequizados. Fize1nos foi Carnaval. O índio vestido de Senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar
cheio de bons sentimentos portugueses. [... ]
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o
Brasil tin ha descoberto a felicidade. [ ... ]
ANDRADE, Oswald de. Manifesto Antropófago. ln: SCHWARTZ, Jorge (Org.).
Uteratura camencado. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 135· 140.

Antropólogo: aquele que come carne humana
Antropologia: costume ou ritual, entre alguns povos ditos primitivos, de

comer carne humana; canibalismo.
Tupi, or not tupi thot Is the questlon: aforismo que parodia a célebre
frase de Hamlet, personagem de Shakespeare:"To be or not to be, that is the
question.• (Ser ou não ser, eis a questão.).
Sr. lévy-Bruhl: lucien lévy-Bruhl (1857-1939), filósofo que estudou a
mentalidade pré-lógica dos povos denominados primitivos.

José Oswald de Sousa Andrade (1890-1954), idealizador dos principais manifestos modernistas, nasceu e faleceu em São Paulo. Em 1912, foi para a Europa,
onde teve contato com o Futurismo e com as novas ideias que surgiam nas
artes em geral. Depois disso, tornou-se personagem fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira da primeira metade do
século XX. Polêmico, irônico, contraditório, teve uma vida atribulada nas
artes, na militância política e no âmbito pessoal. Entre suas obras podemos destacar Pau-Brasil (poesia, 1925), Primeiro caderno do aluno de poesia
Oswald de Andrade (1927), Poesias reunidas (1945), Memórias sentirnentais de
João Miramar (romance, 1924), Serafim Ponte Grande (romance, 1933), O rei da
vela (peça teatral, 1937).

Para mais informações sobre a vida e a obra desse autor, acesse:
<www.itaucultural.org.br/apficExternas/enciclopedia_lit/index.dm?fuseaction=biografias_
texto&cd_verbete=494S&cd_item=35>; <www.releituras.com/oandrade_bio.asp>.
Acessos em: 18 fev. 2016.
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Com base na leitura dos trechos dos dois manifestos, no caderno, relacione os itens de a a f às
ideias explicitadas:

1. no Manifesto Pau-Brasil;
li. no Manifesto Antropófago;
Ili. nos dois manifestos.
a) Propõe uma literatura brasileira que absorva o individual e o coletivo, apropriando-se das influências europeias.

b) Defende a liberdade linguística, as marcas da oralidade na escrita, a cultura popular.

11

111

e) Propõe o cotidiano e a simplicidade como matérias de poesia. 1
d) Valoriza o elemento primitivo.

11

2. b) Resposta
pessoal.
Incentive os
alunos a ler
criticamente as
ideias expressas
pelo Manifesto
doVerde-Amarelismo,
confrontando-as
com a realidade
atual. Eles
provavelmente
concluirão
que muitos
preconceitos
ainda persistem
no país e que
a sociedade
continua a lutar
contra eles.
As ideias dos
'verde-amarelistas'
são utópicas e
revelam uma
visão idealizada
do país.

e) Defende a assimilação da cultura do outro para a criação da cultura nacional. li

f) Critica as manifestações literárias anteriores, como o Parnasianismo, o Romantismo.

B

111

Leia um trecho do Manifesto do Verde -Amarelismo, em que Menotti dei Picchia, Cassiano
Ricardo e Plínio Salgado assumiram uma posição nacionalista e ufanista, com o objetivo de
defender a grandeza do país:

Manifesto do Verde-Amarelismo (1929)
Não há entre nós preconceitos de raças. Quando foi o 13 de Maio, havia negros ocupando já altas
posições no país. E antes, como depois disso, os fi lhos de estrangeiros de todas as procedências nunca
viran, os seus passos tolhidos.
Tambén, não conhecemos preconceitos religiosos. O nosso catolicisn10 é demasiada1nente tolerante, e tão tolerante, gue os próprios defensores extren,ados dele acusam a Igreja Brasileira de ser u1na
organização sen1 força combativa[ ...]
Não há ta1nbé111 no Brasil o preconceito político: o que nos in1porta é a administração, no gue andamos acertadíssin10s, pois só assin, consultan,os as realidades nacionais.
DEL PICCHIA. M.; RICARDO, Cassiano; SALGADO, Plínio. Correio Paulistano, 17 maio 1929.

a)Qual é a visão expressa nesse trecho do manifesto a respeito da existência de preconceitos étnico-raciais,
religiosos e políticos no Brasil? No Manifesto do Verde-Amarelismo, os autores afirmam que não havia (e nunca
houvera) no Brasil preconceitos étnico-raciais, religiosos e políticos.

b)Você concorda com as ideias expressas nesse trecho do manifesto?

Modernismo: primeira fase
Entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, ano
em que se comemorava o centenário da Independência do Brasil, foi realizada no Teatro Municipal, em
São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Artistas de
diferentes áreas apresentaram obras que absorviam
tendências estéticas influenciadas e pautadas pelos
movimentos de vanguarda ocorridos na Europa em
anos anteriores e que marcavam uma grande ruptura
com as experiências artísticas consideradas tradicio nais no Brasil.

Capa do catálogo da Exposição da Semana
de Arte Moderna de 1922.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Entre os artistas cujas obras foram expostas durante a Semana de Arte Moderna, podemos
citar Guiomar Novaes e Villa-Lobos na música, Anita Malfatti, Victor Brecheret, Oi Cavalcanti e
Vicente Rego nas artes plásticas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Menotti dei Picchia, Raul Bopp e Ronald de Carvalho na literatura.
Esses artistas buscavam criar um novo modo de compor, pintar, esculpir e escrever, rompendo com as concepções realistas e clássicas da arte acadêmica brasileira. $

Características do Modernismo
O movimento modernista buscou a liberdade de expressão, a valorização da identidade,
da história e da cultura nacionais e a aproximação das manifestações culturais, políticas e
socioeconômicas da época. Esse movimento deixou marcas profundas na cultura brasileira
e ainda hoje são realizadas discussões sobre a arte e a literatura produzidas sob influência
da Semana de Arte Moderna.
A chamada primeira geração modernista explorou a liberdade de criação, incorporando temas, vocabulário e sintaxe inovadores à literatura nacional. Valorizou a linguagem coloquial, a
gíria, o cotidiano. Foi contra as convenções e criticou a sociedade, principalmente a burguesa,
na maioria das vezes de forma irônica e bem-humorada.
Com relação à incorporação da linguagem coloquial na literatura pelos modernistas, é interessante observar que, no final do século XIX, Machado de Assis já antecipava esse uso que
viria a se tornar uma das marcas do Modernismo. Leia:

Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades
dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de quin hentos é u1n erro igual ao
de afirmar q ue a sua transplantação para a América não lhe inseriu riquezas novas. A este
respeito a infl uência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções
novas, que de força entram no do1nínio do estilo e ganham direito de cidade.
88

MACHADO DE ASSIS. Instinto de nacionalidade. ln: Quedo que os mulheres rfm poro os ralos e ourros rexros.
Belo Horizonte: Crisálida, 2002. p. 57.

As gerações modernistas na poesia
Da chamada primeira geração modernista (1922-1930), são expoentes do movimento, na
poesia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Há, entretanto, outros grupos e autores (como
Manuel Bandeira) que apresentam diferentes tendências.
Na segunda geração modernista (1930-1945), destacam-se os poetas Carlos Drummond de
Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinicius de Moraes, Mário Quinta na e Cecília Meireles.
Na terceira geração modernista (1945-1962), destaca-se o poeta João Cabral de Melo Neto.

A influência das vanguardas europeias
Assim como ocorreu nas artes plásticas, a produção literária modernista brasileira também foi
influenciada pelas vanguardas europeias.
Na literatura, a influência do Expressionismo é marcada por:
• subjetividade do escritor;
• análise minuciosa do subconsciente das personagens e uso de metáforas exageradas ou
grotescas;
• linguagem, em geral, direta, com frases curtas;
• estilo abstrato, simbólico e associativo;
• uso, na poesia, de verbos incisivos, neologismos e versos independentes do posterior e
do anterior.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

As características do Cubismo que podem ser associadas à literatura são o ilogismo (a falta de
lógica, o absurdo) e a linguagem caótica para representar a realidade com imagens multifacetadas, sempre com algum humor.
O Futurismo, por sua vez, propunha um projeto literário mais agressivo, com o intuito de fazer
o leitor reagir, saindo da zona de conforto. Algumas de suas propostas eram:
• acabar com a sintaxe;
• valorizar o uso do substantivo e abolir o uso de adjetivos, advérbios, conjunções;
• usar versos livres, brancos (sem métrica e sem rima) e linguagem próxima da coloquial;
• eliminar a pontuação.
Leia um trecho do primeiro Manifesto Futurista, publicado por Filippo Tommaso Marinetti
(1876-1944) em 1909:

Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade.
Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta.
Tendo a literatura enaltecido até aq ui a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós
queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febri l, o salto mortal, a bofetada e o
soco. [ ... ]
MARINITTI, F. T. Manifesto futurista. ln: TELES, G. M. Vanguardas europeias
eModernismo brasileiro. 7. ed. Petrópolis:Vozes, 1983. p. 91-92.

A vanguarda formada pelos dadaístas tinha uma proposta ainda mais radical que as estéticas anteriores: não propor nada. O Dadaísmo pretendia acabar de vez com a lógica e substituí-la pela magia, o nonsense e o absurdo, com o objetivo de protestar contra a Primeira Guerra
Mundial e o estado de coisas do mundo. A literatura dadaísta sugere a invenção de palavras,
explorando as letras e os sons, sem preocupação com o significado, a livre associação de ideias
e o lúdico, a aproximação com o universo infantil.
Já o Surrealismo, que tinha como maior representante e teórico o francês André Breton, buscava a escrita automática e a liberação do inconsciente, a partir de um estado receptivo capaz
de captar as vozes impessoais de seu tempo como uma atividade coletiva (em que um escreve
e o outro complementa), sem se preocupar com a sequência lógica.

Passos largos
D

--1
........
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Nesta coleção, você já leu trechos de lll-Juca Pirama'; poema épico que narra o conflito
de um jovem guerreiro indígena que nega sua cultura ao pedir ao chefe da tribo inimiga
para libertá-lo, a fim de cuidar do pai idoso e enfermo que, no entanto, não aceita a atitude do filho e o recrimina.
Leia agora alguns versos do poema uJuca Mulato': do modernista Menotti dei Picchia, em que
ele tematiza o conflito do mestiço, descendente de negro e branco, que se apaixona pela
filha da patroa e, para esquecê-la, resolve ir embora de sua terra, abandonando suas raízes.

Juca Mulato
E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:
"Queres tu nos deixar, 6lho desnaturado?"
E u1n cedro o escarneceu: 'Tu não sabe, perverso,
Que foi de un1 galho meu que fizeran1 teu berço?"
E a torrente que ia rolar para o abisn10:
"Juca, fui eu quen1 deu a água do teu batismo...
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Trechos do
poema épico
de Gonçalves
Dias foram
estudados
no volume2
desta coleção,
no capítulo 9
da frente Literatura e leitura
de imagens.

Unia estrela, a fuJgir, disse da etérea altura:
"Ftú eu que ilun1inei a tua choça escura
no dia e1n que nasceste. Eras franzino e doente.
E teu pai te abraçou chorando de contente...
- Será doutor! - a n1ãe disse, e teu pai, sensato:
- Nosso filho será um caboclo do n1ato,
forte como a peroba e livre con10 o vento! -

,
•

•

Desde então foste nosso e, desde esse n1on1ento, nós
te aman1os, seguindo o teu incerto trilho,
com carinhos de mãe que defende seu filho!"
Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços,
pareciam querer apertá-lo entre os braços:
''Filho da n1ata, ven1! 1ão fomos nós, ó J uca,
o arco do teu bodoque, as grades da arapuca,
o varejão do barco e essa lenha sequinha
'
que de noite estalou no fogo da cozinha?
Depois, hon1em já feito, a tua mão ansiada
não fez, de urn galho tosco, um cabo para a enxada?"

-

.

''Não vás" - lhe disse o azul. "Os meus astros ideais
nun1 forasteiro céu tu nunca os verás mais.
Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas
hão de relampejar como pontas de espadas.
Suas irn1ãs daqui, em vão, ansiosas, logo,
irão te procurar con1 seus olhos de fogo ...
Calcula, agora, a dor destas pobres estrelas
correndo atrás de que1n anda fugindo delas ... "
Juca olhou para a terra e a terra muda e fria
pela voz do silêncio ela também dizia:
''J uca Mulato, és meu! Não fujas que eu te sigo ...
Onde estejam teus pés, eu estarei contigo.
Tudo é nada, ilusão! Por sobre toda a esfera
há urna cova que se abre, há meu ventre que espera...
Nesse ventre há uma noite escura e ilimitada,
e nela o n1esmo sono e nele o n1esn10 nada .

••
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Por isso o que vale ir fugitivo e a esmo
buscar a n1esma dor que trazes en1 ti mesn10?
Tu queres esquecer? Não fujas ao tormento ...
Só por meio da dor se alcança o esquecimento.
Não vás. Aqui serão teus dias mais serenos,
que, na terra natal, a própria dor dói menos ...
E fica, que é 1nelhor n1orrer (ai, ben1 sei eu!)
no pedaço de chão en1 que a gente nasceul"
PICCHIA, Menotti dei. Juca Mularo.
Belo Horizonte: Itatiaia, 1982. p. 42-44.

-

Se achar interessante, peça aos alunos que pesquisem e elaborem um glossário com as palavras e expressões desse poema que são
desconhecidas por eles.

Registre no caderno as proposições corretas a respeito dos versos lidos. Escolha a(s)
Alternativas a, b, c. Veja comentário
alternativa(s) de acordo com sua interpretação do poema.
na Assessoria Pedagógica. ~

o) O poema "Juca Mulatd' filia-se ao Movimento Verde-Amarelo, que prega o nacionalismo.

b) A natureza representa a pátria, que sofre com a possível ausência do filho.
e) Juca Mulato representa aquele que busca outras terras para fugir de seus problemas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Identifique e expliq ue no caderno a alternativa que não interpreta corretamente os versos de
"Juca Mulato": Alternativa d. A natureza está sempre presente na vida do homem.

a ) A natureza acompanha o homem do berço ao t úmulo.
b) A terra natal minimiza o sofrimento do homem.

e) O homem leva o seu sofrimento para onde vai.
d) A natureza se esquece daquele que a abandona.

e) A natureza é a personificação da mãe protetora.
Paulo Menotti dei Picchia (1892-1 988) nasceu e fa leceu em São
Paulo. Fez parte do Movimento Verde-Amarelo, cuja postura nacionalista e ufanista negava tudo o que fosse estrangeiro, com o
objetivo de mostrar a grandiosidade do Brasil. Foi poeta, jornalista, político, romancista, contista, cronista e ensaísta. Entre suas
obras, a que mais se destacou foi o poema ·Juca Mulato· (1917),
considerado precursor do Modernismo. Segundo os estudiosos,
sua origem estética ainda está no Parnasianismo, evidente pela
grandiloquência e pelos fioreios verbais.

Para mais informações sobre Menotti Dei Picchia, acesse:
<www.casamenotti.corn.br/>; <wwwJornaldepoesiaJor.br/mpicchia.html>;
<www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.dm?íuseaction =biografias_texto&cd_verbete
=52SO&lst_palavras=>.
Acessos em: 18 fev. 2016.

D

Leia um poema de outro modernista, o poeta Cassiano Ricardo:
3. a) Trata-se de

Pralapracá
E co1neça a longa história
do navio que ia e vinha
pela estrada azul do Atlântico:

la, levando un1a esperança;
vinha trazendo foragidos de outras pátrias
para a ilha da Bem-aven turança.

la, levando pau-brasil
e ho1nens cor da n1anhã, fi lhos do n1ato,
cheios de sol e de inocência;
vinha trazendo degredados ...

la levando u1n grito de surpresa;
da terra criança;
e vi nha abarrotado de saudade
portuguesa ...
Degredados: exilados.

RICARDO, Cassiano.Martim Cererê. 21. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2001. p. 40.

a) Explique o título do poema.

b) De acordo com o poema, o intercâmbio que ocorria era positivo ou negativo para o BrasiJ? Justifique.

D

Estão presentes no poema de Cassiano Ricardo algumas características formais e temáticas
do Modernismo, exceto: Alternativa a.
a) referência à escravidão;

d) ufanismo;

b) uso de versos livres;

e) referência à História do Brasil.

e) coloquialismo;

D
D

O poema "Pralapracá" faz alusão à formação do povo brasileiro. Identifique versos que se referem:
'vinha trazendo foragidos de outras pátrias';
b) aos indígenas. •e homens corda manhã, filhos do
a ) aos brancos; 'vinha trazendo degredados..~;·e vinha
mato/ cheios de sol e de inocência:
abarrotado de saudade/ portuguesa.. ~
A que episódios da história do Brasil o poema "Pralapracá" faz referência?
Ao comércio de pau-brasil e à vinda de degredados, foragidos de Portugal e de outros países.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

um neologismo
usado para
mostrar o
intercâmbio de
pessoas e de
mercadorias entre
Europa e Brasil na
época colonial.
3. b) Negativo.

Vinha trazendo
degredados,
foragidos,
saudade. la
levando pau·brasil, homens
cor da manhã,
esperança,
surpresa.
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Cassiano Ricardo Leite (1895-1974} nasceu em São José dos Campos
(SP} e fa leceu no Rio de Janeiro (RJ}. Foi um dos fundadores do Movimento Verde-Amarelo. Poeta de caráter lírico-sentimental, parnasiano em seus primeiros livros, mais tarde aderiu ao movimento modernista de 1922. Sua obra incorpora os valores da prosa, com definições e explicações frequentes, mas sem prejuízo da linguagem
poética. Entre sua produção, destacam-se Dentro da noite (1915), A

flauta de Pâ (1917), Vamos caçar papagaios (1926}, Borrões de Verde
eAmarelo (1927}, Martim Cererê ( 1928), Marcha para Oeste (1940),Jeremias sem-chorar (1964} e Os sobreviventes (197 1). Acompanhou de
perto as experiências do Concretismo e do Praxismo, movimentos da
poesia de vanguarda ocorridos nas décadas de 1950 e 1960.

Para mais informações sobre a vida e a obra de Cassiano Ricardo, acesse:
<wwwJornaldepoesiaJor.br/cricardo.html>; <www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.
cfm ?fuseaction=biografias_texro&cd_verbete= 5095&cd_item=35>. Acessos em: 18 fev. 2016.

D

(Enem/2004 - adaptada)
Leia o poema a seguir:

Brasü
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O Zé-Pereira chegou de caravela
E preguntou pro guarani da n1ata virgem
- Sois cristão?
Não. Sou hravo, sou forte, sou filho da Morte
Teterê tetê Quizá Quizá Quecê!
Lá longe a onça resn1ungava Uul ua! uul
O negro zonzo saído da fornalha
Tomou a palavra e respondeu
- Si1n pela graça de Deus
Canhen1 Babá Canhe1n Babá Cum Cu1nl

Zé-Pereira: tradiàonal brincadeira carnavalesca

de origem porlllguesa, na qual os foliões desfilam
fantasiados tocando bumbos, zabumbas e tambores.

E fizeram o Carnaval
Oswald de Andrade.

Esse poema apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, mostrando-a como
uma junção de elementos diferentes. Registre no caderno a alternativa que caracteriza corretamente essa v isão.

Alternativa a. Veja comenrârio na Assessoria Pedagôgica. ~

a) Ambígua, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, quanto parece sugerir que
esse processo, apesar de tudo, acaba bem.
b)lnovadora, pois mostra que os três povos formadores - portugueses, negros e indígenas - pouco contribuíram para a constituição da ident idade brasileira.

e) Moralizante, na medida em que aponta a precariedade da formação cristã do Brasil como causa da predominância de elementos primit ivos e pagãos.
d)Preconceituosa, pois critica tanto indígenas quanto negros, representando de modo positivo apenas o
elemento europeu, vindo com as caravelas.

e) Negativa, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e defeituosa, resultando em anarquia e falta
de seriedade.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

(Enem/2004 - adaptado)

Registre no caderno a alternativa que descreve as vozes presentes no poema "Brasil'; de
Oswald de Andrade.

a ) As vozes do poeta e do colonizador.

d) As vozes do colonizador, do poeta e do negro.

b)As vozes do colonizador e do negro.

e) As vozes do poeta, do colonizador, do indígena

e) As vozes do negro e do indígena.

0

e do negro.
Alternativa e.

(UFF/1999 - adaptada}

Leia os textos a seguir:

Texto 1
Houve vários modernismos, enfeixados sob a n1esn1a denorninação geral, digladiando-se en1 escolas e
manifestos. Houve o Modernismo os,.valdiano, condensado na teoria antropofágica, mas houve un1 Nlodernismo folclórico, un1 Nlodernistno social e nacionalista e un1 Nlodernisrno por assi1n dizer coloqtLial,
que visava a depor - e conseguiu - o beletrisn10 da literatura praticada até então.
Folha de S.Paulo. São Paulo, 28 jun. 1998. Caderno Mais.
digladiar-se: discutir acaloradamente; disputar, combater, lutar entre si.

beletrismo: cultivo das 'belas letras: da literatura valorizada.

Texto li

[... l
Nesta hora de sol puro eu ouço o Brasü.
Todas as tuas conversas, pátria morena, corren1
[pelo ar...
a conversa dos fazendeiros nos cafezais,
a conversa dos rnineiros nas ga lerias de ou ro,
a conversa dos operários nos fornos de aço,
a conversa dos garimpeiros peneirando as bateias,
a conversa dos coronéis nas varandas das roças ...
Mas o que eu ouço, antes de tudo, nesta hora
de sol puro

paln1as paradas
pedras polidas
claridades
brilhos
faíscas
cintilações
é o canto dos teus berços, Brasil, de todos esses
[teus berços, onde dorme, com
a boca escorrendo leite, moreno, confiante,
o hon1en1 de amanhã!
CARVALHO, Ronald de. Toda a América.

De acordo com a classificação apresentada no texto 1, a que tipo de Modernismo - oswaldiano,
folclórico, social e nacionalista ou coloquial - se filia o texto li? Justifique sua resposta.
Ao Modernismo social e nacionalista, pois o eu poético evoca os diferentes personagens da cultura brasileira.

11:J (PUC-SP/2003 - adaptada)
Leia um poema de outro grande nome do Modernismo, Guilherme de Almeida:

A saudade das folhas

Alternativa d. Comente com a turma que o poerna estabelece uma analogia entre a passagem
do tempo, o processo de envelhecimento (que provoca saudades) com a queda das folhas
das árvores. Ele atribui o mesmo sentimento à árvore: que sofre com as folhas caídas.

Sobre o rneu banco ancião, junto às árvores tortas,
venho sofrer o outono da alarneda.
Há u,n ranger enervante e born de folhas mortas
na paisage1n finíssima de seda.

E estende-se a meus pés a tristeza de tudo
que fui , que foste, do que sou, do que és ...
E as árvores ta1nbém têm, no chão de veludo,
a saudade das folhas a seus pés ...
Guilherme de Almeida.

Registre no caderno o termo da segunda estrofe do poema que permite estabelecer uma relação semântica entre o eu lírico e a natureza.
a ) estende-se

d ) també1n

b ) tristeza

e) saudade

e) tudo
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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m(PUC-SP/2003 - adaptada)
Copie no caderno o verso em que o eu lírico de"A saudade das folhas" declara, metaforicamente seu sentimento. Alternativa b. Comente com os alu~os que o outono é uma
'

metáfora do processo de envelhecimento.

a) Sobre o 1neu banco ancião, junto às árvores tortas, d) E as árvores também têm, no chão de veludo,

b) venho sofrer o outono da ala1neda.

e) a saudade das folhas a seus pés ...

e) na paisagen, finíssin, a de seda.

ln

(PUC-SP/2003 - adaptada)

No poema de Guilherme de Almeida, a tristeza decorre:
a)do outono, quando as folhas caem lentamente;
b)do confronto estabelecido entre o presente e o passado;
e) do contexto externo, que se apresenta melancólico;

Alternativa b. O eu poético expressa tristeza
ao lembrar-se, com saudade, do passado.

d) do aspecto adverso da paisagem;

e) da solidão em que vive o eu lírico.
13. Alternativa
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e. As outras
alternativas estão
incorretas porque:
a) as vanguardas
europeias
iníluenciaram
fortemente os
autores brasileiros
da primeira fase
do Modernismo;
b) o Dadaísmo foi
a vanguarda mais
radical e pregava a
anarquia artística;
d) Mário de
Andrade e Oswald
de Andrade foram
fiéis representantes
dos conceitos
das vanguardas
europeias,
adaptando-os ao
contexto brasileiro;
e) o Futurismo e
o Cubismo não
compartilhavam
dos mesmos
interesses e
objetivos.

11] (UPE/2015 - adaptada)
As vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais com repercussão em muitas
escolas literárias brasileiras. Pode-se, inclusive, afirmar que elementos constitutivos das vanguardas estão presentes em autores e obras da estética literária modernista. Registre no caderno a alternativa correta:
a ) As chamadas vanguardas europeias foram importantes para os movimentos culturais do início do século
XX. No entanto, no Brasil, há um consenso entre os estudiosos da literatura que essas vanguardas em nada
nos influenciaram.

b) O Dadaísmo, uma das chamadas vanguardas europeias, defend ia que somente a associação entre todas
as tendências vanguardistas poderia resultar em avanços importantes para as artes e para a cultura de
um modo geral.
e) Temáticas oriundas dos estudos freudianos como fantasia, sonho, ilusão, loucura estão presentes em obras
surrealistas. Nas artes plásticas, Salvador Dalí (1904-1989) é um dos principais representantes dessa vanguarda.
d) Mário de Andrade e Oswald de Andrade, participantes da Semana de Arte Moderna, em muitas ocasiões,
negaram a relação existente entre as vanguardas europeias e os valores e as motivações das obras modernistas brasileiras.

e) Há uma relação intensa entre Futurismo e Cubismo. Tanto uma quanto a outra têm os mesmos interesses
e objetivos e em nada se diferenciam, exceto quando se relacionam com a arte literária.

('ã_)
Nos links indicados a seguir, consulte mais informações sobre a vida e a obra de importantes autores da primeira fase do Modernismo:
Guilherme de Almeida
<www.casag uilhermedealmeida.org.br/>; <h ttp:// educacao.uol.com.br/biografias/guilherme-de-almeida.jhtm>
Ronald de Carvalho
<www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_rexto&cd_
item=35&cd_verbete=5336>
RaulBopp
<http://educacao.uol.eom.br/biografias/raul-bopp.jhtm>; <www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_
1it/index.dm ?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=S 325>
Graça Aranha
<http://educacao.uol.eom.br/biografias/graca-aranha.jhtm>; <www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/
index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_item=35&cd_verbete=8696>
Sérgio Milliet
<www.jornaldepoesia.jor.br/sm.html>; <www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_lC/index.
cfm ?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=331 S&cd_id ioma=28555>
Acessos em: 18 fev. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Inicie o trabalho com o capitulo levando os alunos a refletir sobre
a epigrafe. Os versos do poeta modernista português Mário de
Sá-Carneiro expressam a indefinição do ser, a angústia de não
ser pleno, a insatisfação com a existência medíocre e relativa, o
sentimento doloroso de viver pela metade.

I·Na bagagem.__

A.Rlf
HlSIÓR!A
FJLOSOFI.A.

"Eu niio s011 eu 11e111 s011 o outro,
Sou qualquer coisn de inten11édio:
Pilar da po11te de tédio
Que vni de 111i111 pnra o Outro."
Mário d e Sá-Carneiro

• Como você já sabe, o eu poético ou eu lírico é uma criação do autor do poema. Em sua opinião, os sentimentos expressos em um poema foram necessariamente vivenciados pelo autor?

Nas trilhas do texto
Fernando Pessoa é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. Você vai ler um dos
poemas mais conhecidos do autor, assinado pelo chamado Fernando Pessoa "ele mesmd'.

~ Leia o poema.

Veja orientações para o trabalho com o poema na Assessoria Pedagógica. ~

Autopsicografia
Fernando Pessoa

O poeta é um fi ngidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
:E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem
Não as duas que ele teve,
Mas só as que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.
PESSOA, Fernando. Cancioneiro. ln: Fernando Pessoa: obra poética. Rio de
Janeiro: José Aguilar, 1972. p 164-165.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Fernando Antônio Nogueira Pessoa (1888- 1935), um dos maio-

res poetas da língua portug uesa, nasceu em Lisboa. órfão de
pai, aos 5 anos fo i levado para Durban, na África do Sul, onde
cursou os antigos primário e secundário. De volta a Lisboa,
em 1915, com Mário de Sá-Carneiro, fez parte do grupo de
artistas que lançou o Modernismo portug uês, com a publicação da revista de vanguarda futurista Orpheu. Além
de assinar poemas com o próprio nome, Fernando Pessoa
usava heterónimos para identificar a autoria de seus trabalhos, sendo os mais conhecidos Alberto Caeiro, Ricardo Reis
e Álvaro de Campos. A produção poética de cada heterónimo
apresenta características temáticas e forma is próprias.

Para mais informações sobre a vida e a obra de Fernando Pessoa, acesse:
<http//casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/>.
Acesso em: 19 fev. 2016.

D

B
3. Auto: prefixo
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grego que
significa a si
mesmo. Psic(o):
radical grego
que significa
alma. Grafia:
o mesmo que
escrita. Assim,
'Autopsicografia•
significa escrita
sobre a própria
alma, análise
psicológica de si
mesmo.

D

Acriação do poema como resultado do fingimento poético. Comente com
Qual é o tema desse poema? os alunos que se trata de uma reflexão sobre o fazer poético por meio da
metalinguagem: o poema discuce o próprio processo de construção do poema.
De acordo com o poema, qual é o impasse vivenciado pelo poeta no processo de criação?
Fingir que está sentindo o que sente de verdade.
Baseando-se nos processos de formação de palavras, explique o título "Autopsicografia''.

a Que alternativa não se relaciona ao poema? Justifique sua resposta.
a) Uso de redondilhas menores, forma poética popular em Portugal. Alternativa a. Os versos têm sece sílabas
poettcas: redond1lhas maiores.
b) A primeira estrofe apresenta a relação entre autor e obra.

e) A segunda estrofe apresenta a relação entre leitor e obra.

d) A terceira estrofe mostra a consequência da relação entre autor, leitor, obra, emoção e razão.
e) O mundo fictício criado pelo poeta é percebido pelo leitor como verdade.
5. Alternativa a. Leve os alunos a reíletir que a

IJ

Que alternativa não está de acordo como o poema?

consrrução do poema se dá pelalinguagem
poética e não pela pura
a)O poema expressa os sentimentos rea is e imediatos vivenciados pelo poeta.
experiência vivenciada. o
,
. _
.
fingimento poético consiste em
b)O poema e fruto da cnaçao e do trabalho de linguagem elaborado pelo poeta.
representar O vivido

e) "Autopsicografia" é um poema metalinguístico, pois tematiza o processo de criação.

e_tamb_édm
o naov1v1 o.

d)Há um diálogo entre o eu do escritor (ser criador, rea l) e o eu poético (personalidade fictícia).

e) Cada leitor vivencia a dor fingida pelo poeta de acordo com sua experiência pessoal.

a

Na primeira estrofe, qual é a função dos três versos que vêm após:"O poeta é um fing idor:'?
Eles têm a função de explicar e confirmar o tema do fingimento poético.

D

A seaunda estrofe faz referência à experiência da dor. Exoliaue-a.
Respol;'ta pessoal. Ajude os alunos a perceber que a estrofe refere-se à dor rea1mer\te sentida pelo poeta, à dor fingida pelo
119eta, à dor real do leitor e à dor rnotivada_pela ação intelec;ual da leitura e da reflexão poécica.
I] LJe acordo com a terceira estrote, qual é o eteito do poema no leitor? E no criador?
Ambos se abstraem da dor real e se entretêm com a dor fingida. Essa estrofe é uma conclusão, que faz referência à função
P.'11 lvdica e catártiep do poema, ao prazer 90 criador e dp leitoç d
d
..,. A que se reterem as expressoes a seguir, retira as o poema.7
9. a) Refere-se à razão, ao intelecto, ao raciocínio, ao juízo. Na terceira estrofe, a razão está relacionada ao
a ) cali1 as de ro da trabalho intelectual, ao ato de pensar, à criação do poema por meio da linguagem.
b)coinboio de corda 9. b) Re'.er~se ao_coração, às se~sações, aos : encimentos reaise inventados Na terceira_ estrofe,
o coraçao simboliza a 1mag1naçao, as sensaçoes (de dor, por exemplo) que podem motivar o ato
criativo.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

paIavra S na IUpa

1. A repetição das palavras fingidor/ finge/a fingir ajuda a reforçar a ideia
de fingimento poético, ou seja, de autoengano. O uso repetido das palavras
dor {três vezes), sente, sentem deve-se ao fato de a dor e assensações
serem tomadas como ponto de partida para a criação poética. A repetição
constrói a sonoridade e o ritmo do poema.

D

Um dos recursos poéticos empregados em "Autopsicografia" é a repetição de palavras. Identifique exemplos desse recurso e explique-o no caderno.

B

Preste atenção à pronúncia das palavras fingidor e completamente e observe que outras palavras
podem ser identificadas no interior desses termos. Identifique-as e relacione-as ao tema do poema.

O

Em fingidor. finge + dor. Em completamente: completa + mente. Esses termos reforçam as ideias de que o poeta finge a
Identifique as rimas presentes no poema. dor que sente e de que mente completamente.
Fingidor/dor; completamente/ sente; escreve/teve; bem/têm; roda/corda; razão/coração.

Confira alguns poemas de Fernando Pessoa e de seus heterónimos em releituras de artistas portugueses e
brasileiros:
• "Opiário~ de Álvaro de Campos, porWordsong, grupo multimídia português. Disponível em:
<www.youtube.com/watch?v=tdoeehDtTSO>.
• "Poema do menino Jesus~ de Alberto Caeiro, por Maria Bethânia e Antônio Abujamra. Disponível em:
<http//mais.uol.com.br/view/ao2o4ld5alx2/maria-bethania- poema-do-menino-jesus-de-fernando-pessoa-0402983362C89163C67typeS=A> e <www.youtube.com/watch7v=pG7-kSc00TA>.
• •Aniversário~ de Álvaro de Campos, por Antônio Abujamra. Disponível em:
<www.youtube.com/watch?v=ouKHuxPek?Y&featu re=fvwrel>.
Acessos em: 19 fev. 2016.

I·Na bagagem
• Você já leu ou ouviu algum poema do poeta modernista português Mário de Sá-Carneiro?
• Qual seria o tema de um poema com o título "Fim"?
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Nas trilhas do texto
Os poemas de Mário de Sá-Carneiro são até hoje muito conhecidos em Portugal e no Brasil.

~ Leia um deles:

Fim
Mário de Sá-Carneiro

Quando eu morrer batam em latas,
'Rompam aos saltos e aos pinotes,
Façam estalar no ar chicotes,
Chamem palhaços e acrobatas!
Q ue o meu caixão vá sobre u m burro
Ajaezado à andaluza ...
A um morto nada se recusa,
E u q uero por força ir de burro!
(Paris, 1916.)
SÁ-CARNEIRO, Mário de. ln: MOIS~S. Massaud. A literatura portuguesa
através dos textos. 28. ed. São Paulo: Cultrix. 1968. p. 413.
ajaezado à andaluza: {animal) enfeitado, ornado à moda de

Andaluzia {regíão ao sul da Espanha que faz divisa com Portugal).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) nasceu em Lisboa e faleceu em Paris. Sua obra poética tem significativa relevância
no Modernismo português. Seus textos são marcados pelo
tom confessional e angustiado. É autor de Dispersão (poemas, 1914), Indícios de oiro (poemas, 1937), Céu em fogo (contos, 1915), A confissão de Lúcio (romance, 1913) e Princípio
(contos, 1912).

As obras de Mário de Sá-Carneiro, em domínio público, estão disponíveis para download em:
<www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do>.
Ouça o poema «Fim" musicado em: <www.youtube.com/watch7v=BMLxe7adgbY&feature=related>.
Acessos em: 19 fev. 2016.

D

Qual é o tema do poema?
A valorização da própria morte e o autodesprezo.

D

Copie no caderno a(s) alternativa(s) que não está(ão) de acordo com a expressão do eu poético. Justifique sua resposta.
a) Volta-se para o seu mundo interior.
b) Demonstra narcisismo.

e) Demonstra preocupação pelo outro.

Alternativas e, d. O eu poético não demonstra
interesse pelo outro. Ele concentra sua
preocupação em si mesmo. O fato de querer uma
morte festiva não indica que ele seja otimista.

d) Revela ot imismo.

e) Considera a morte motivo de celebração.
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O que você pode inferir a respeito do verso "A um morto nada se recusa"?
Pode-se inferir que o eu poético estivesse se queixando das recusas que recebeu
durante a vida, isto é, do fato de que não teve seus principais desejos atendidos.

Para ouvir outros poemas de Mário de Sá-Carneiro musicados e declamados, acesse:
·o outro: musicado e cantado por Adriana Calcanhotto: <www.youtube.com/watch?v=zRKVQNmXrOM>;
'Dispersão~declamado por Loscar: <www.youtube.com/watch?v=eK-eKMKP6jE&feature=related>.
Acessos em: 19 fev. 2016.

l ·Na bagagem
• Você já ouviu falar de José Régio, escritor modernista português e um dos fundadores da
revista Presença, que marca a chamada segunda geração modernista em Portugal?
• Qual seria o tema de um poema intitulado "Cântico negro"?

Nas trilhas do texto
~ Leia o poema da próxima página, de José Régio.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Cântico negro
José Régio

·'Ve,n por aqui" - dizem-me alguns com os olhos doces,
Estendendo-me os braços, e seguros
De que seria bom que eu os ouvisse
Quando me dizem: "vem por aqui!"!
Eu olho-os com olhos lassos,
(!-lá, nos olhos meus, ironias e cansaços)
E cruzo os braços,
E nunca vou por ali ...
A minha glória é esta:
Criar desumanidade!
Não acompanhar njnguém.
- Que eu vivo com o rnesmo sem-vontade
Com que rasguei o ventre à minha Mãe.
Não, não vou por aí! Só vou por onde
Me levam meus próprios passos .. .
•

Se ao que busco saber nenhurn de vós responde,
Por que me repetis: '·vem por aqui!"?
Prefiro escorregar nos becos lamacentos,
Redemoinhar aos ventos,
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos ,
A ir por ai. ..

•

•

Como, pois, sereis vós
Que me dareis machados, ferramentas, e coragem
Para eu derrubar os meus obstáculos? ...

(i.

I.~

Ide! tendes estradas,
Tendes jardins, tendes canteiros,
Tendes pátrias, tendes tetos,
E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios.
Eu tenho a minha Loucura!
Levanto-a, con10 um facho, a arder na noite escura,
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios ...

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

•

'

Se vim ao mundo, foi
Só para desflorar florestas virgens,
E desenhar meus próprios pés na areia
inexplorada!
O mais que faço não vale nada.

Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós,
E vós amais o que é fácil!
Eu amo o Longe e a Nliragem,
Amo os abismos, as torrentes, os desertos ...

•

Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém.
Todos tiverarn pai, todos tiveram mãe.
Nlas e u, que n u nca principio nem aca bo,
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.
Ah, q ue ninguém me dê piedosas intenções!
Ninguém me peça definições!
Ninguém me diga: "vem por aqui"!
A n1inha vida é um vendaval que se soltou .
É uma onda que se alevantou.
É um átomo a mais que se animou ...
Não sei por onde vou,
Não sei para onde vou,
- Sei q ue não vou por aí!

lasso: cansado, fatigado.

curso de água temporário e violento originário
das enxurradas; enchentes, tempestades.
facho: tocba, archote (de fogo que se queima); tudo o que
emite luz, darão; luzeiro, farol, lanterna.
torrente:

RÉGIO, José. Poemas de Deus e do Diabo. 4. ed. Lisboa: Portugália, 1955. p. 108· 11 O.
ln: MOISÉS, Massaud.A literatura portuguesa através dos texras.
28. ed. São Paulo: Cultrix, 1968. p. 430-432.

José Régio (1901 -1969) é o pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira,
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que nasceu e faleceu em Vila do Conde (Portugal), mas passou grande parte
da vida em Portalegre (Portugal), onde hoje se situa o Museu José Régio.
É um dos fundadores da revista Presença (com Branquinho da Fonseca e
João Gaspar Simões) que, em 1927, inaugurou o segundo período do Modernismo em Portugal. Dedicou-se à poesia e à prosa. Escreveu Poemas de
Deus e do Diabo (1925), Biografia (1929), Encruzilhada de Deus (1935). Também fazem parte de sua obra peças teatrais, como Jacob e o Anjo (1949),
Benilde ou A Virgem Maria (1958), assim como textos críticos, históricos, memórias e ensaios.

Para mais informações sobre a vida e a obra desse autor, acesse:
<www.centrodeestudosregianos.com/>. Acesso em: l 9 fev. 2016.

Se possível, apresente a declamação de ·c~ntico negro"feita por Maria Bethânia, antes de propor aos alunos que façam a leitura
silenciosa do poema. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=XV_iXZfPBCk>. Acesso em: 22 fev. 2016.

D

Qual é o tema do poema?
Acontestação de valores sociais, religiosos, filosóficos e estéticos.

B

Releia o primeiro e o último versos do poema:
• Vem por aqui [... ] - dizen,-me alguns com os olhos doces,
• - Sei que não vou por aí!

Como você os interpreta?

D

Esses versos reproduzem um diálogo em que o eu lírico se recusa a seguir o
caminho apontado por seus interlocutores.

Releia mais estes versos:
Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós,
E vós amais o que é fácil 1

[...]
Ide! tendes estradas,
Tendes jardins, tendes canteiros,
Tendes pátrias, tendes tetos,
E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios.

Como pessoas tradicionalistas, conservadoras, de posses, que
buscam caminhos seguros.já trilhados, obedecem às regras
e convenções sociais e tentam persuadir aqueles que não os
seguem. O eu poético os abomina, em consequência desses
valores, e não quer segui-los.

Neles, o eu lírico se dirige a seus interlocutores. Como ele os descreve?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

No caderno, indique o objetivo do eu lírico nestes versos:
a) Eu tenho a minha Loucusa!
Levanto-a, con10 un, facho, a arder na noite escura,

E sinto espu1na, e sangue, e cânticos nos lábios ...
Deus e o Diabo é que rne guiam, 1nais ninguén1.
Todos tiveram pai, todos tiveran, n1ãe.
Nlas eu, que nunca principio nen, acabo,
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.

e) Prefi ro escorregar nos becos lamacentos,
Argumentar que prefere correr
.
Reden101nhar aos ven tos, riscos (ser livre, enfrentar a
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,
.
, pobreza, o desco"hecido, õs perigos) ao seguir
A ir por a1. · · o próprio caminho a seguir os caminhos já
conhecidos ou indicados pelos outros.
d)Não sei por onde vou,
Não sei para onde vou,
Reafirmar a sua busca por um
caminho próprio. $
- Sei que não vou por aí!

b)Se ao que busco saber nenhu m de vós responde,
Por que me repetis: "ven1 por aqui!'.? Argumentar que
não ve sentido em seguir quem não tem respostas para suas perguntas.

4.a) Argumentar que está

livre, que não está preso a laços de família,
à religião, a caminhos estéticos e políticos vigentes. Ele defende sua
independência. O eu lírico diz ter suas loucuras, ideias, filosofias etc.

l ·Na bagagem
• Você conhece a obra de Florbela Espanca, poeta modernista portuguesa?
• Em sua opinião, por que tão poucas escritoras, na literatura brasileira e portuguesa, recebe ram destaque, até esse período?
• Que pontos comuns haveria entre a proposta poética de Florbela Espanca e a da poeta pré-modernista brasileira Gilka Machado?
• Qual seria o tema de um poema intitulado •Amar!"?

Nas trilhas do texto
mLeia o poema a seguir:
Amar!
Florbela Espanca

Eu q uero amar, amar perdidamente!
Ainar só por amar: Aqui... além ...
Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente ...
Amar! Amar! E não amar ninguém!
'R ecordar? Esquecer? Indiferen te!. ..
Prender ou desprender? É mal? É bem?
Quem disser que se pode amar alguém
Durante a vida in teira é porque mente!
Há uma Primavera em cada vida:
É preciso cantá-la assi m florida,
Pois se Deus nos de u voz, foi para can tar!
E se um dia hei-de ser pó, cinza e nada
Q ue seja a rninha noite u rna alvorada,
Que me saiba perder.. . pra me encontrar...
ESPANCA, Florbela. Sonetos. Porto Alegre: l&PM, 2002. p 80.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Florbela Espanca (1894-1 930), batizada como Florbela de

Alma da Conceição Espanca, nasceu em Vila Viçosa e faleceu
em Foz d'Ouro (Portugal). Foi uma das primeiras feministas de
Portugal e escreveu poemas caracterizados pela sensibilidade
e pelo erotismo. Entre suas obras se destacam O livro de mágoas (1919), O livro de Sarar Saudade (1923), Charneca em flor
(1931 ), Juvenília (193 1), As máscaras do destino e Dominó Preto
(contos, 1931 ).

Para ouvir "Amar!" e outros poemas de Florbela Espanca recitados por Miguel Falabella e Eunice Munoz, consagrada atriz portuguesa, acesse:
<www.youtube.com/watch?v=pdZzuSveOUE> e <www.youtube.com/watch?v=YquaggyE-FI>.
Acessos em: 19 fev. 2016.
Faça as próximas atividades no caderno.

D

(UEU2009)

Sobre o poema, é correto afirmar:
Alternativa e. Se necessário, explique que elegia é um pequeno poema lírico, geralmente
a)É uma elegia à juventude. em tom melancólico.
b)Está construído em versos de oito e dez sílabas.

e) Faz uso constante do hipérbato.
d)Trata do amor eterno.
e) O eu Iírico desmistifica o amor.
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1:1

(UEU2009)

Sobre a relação do eu lírico com o amor, é correto afirmar que há:
o)liberdade de amar, como maneira de ser feliz.

b) defesa do carpe diem, como devoção ao amado.

Alternativa a, como se comprova nos versos:"Amar só por
amar: Aqui... além../ Mais Este e Aquele, o Outro e toda a
gente...:

e) amor variado, como próprio da mulher submissa.
d)amor de doação íntima e exclusiva ao amado.

e) consciência da finitude, como amor a Deus.

EI

Em que aspecto a concepção de amor expressa no poema de Florbela Espanca difere da expressa nos poemas do Romantismo? Justifique com versos do poema.
Apoesia romântica costuma tematizar o amor eterno, devotado a uma única pessoa. O poema 'Amar!" tematiza a
liberdade de não se prender a um único amor: "Recordar? Esquecer? Indiferente!../ Prender ou desprender? Émal?É bem?:

l ·Na bagagem
• Você já ouviu fa lar de Miguel Torga?
• Quais seriam as temáticas de contos publicados em um livro intitulado Bichos?

Nas trilhas do texto
Miguel Torga foi um dos grandes nomes da prosa modernista portuguesa.

~ Leia um dos contos desse autor.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Tenório
Mig·uel Torga

Esta é a história verdadeira de Tenório, o galo.
Nascido du1na ninhada que a senhora Maria
Puga deitou amorosamente debaixo das asas chocas da Pedrês, em doze de Janeiro, pelas três datarde, quando
a velhota o viu sair da casca, disse logo:
,
- E frango.
E realmente. Aquela amostra de crista que trazia
do ovo, poucas semanas depois, parecia já uma mitra.
E ninguém rnais duvidou de que era frango macho.
Dos dois irmãos, muito tinhosos, sempre enjeridos,
desses é que a incerteza se manteve por largo tempo.
- Que te parece, Antônio?
- Eu sei-te lá, mulher!. ..
- O da dianteira está-se mesmo a ver. Aquelas
três são pitas, com certeza. Agora estes enxalmos ...
Frangos também, mas fracos. Mal viam gavião
sobre o quintal, metiam nojo:
- Piu ... Piu .. . Piu ...
Lá parava a mãe de esgadanhar.
- Piu ... Piu ... Piu ...
Até metidos nos sovacos da progenitora se borravam! Ele, porém, continuava ao ar livre, a desafiar o inimigo, que planava lá no alto.
- Há-de ficar para galo!
E a sujeita tinha palavra. Em Nlaio, por alturas da
Ascensão, ao dar de caras com os innãos degolados
e depenados, ainda lhe tremeu a passarinha. O lha
que brincadeira! Felizmente que a dona sabia distinguir o trigo do joio, e o, deixava para semente... Urn
futuro bonito, afinal! E certo que não estava nesse
momento em condições de apreciar devidamente a
grandeza da sorte que lhe coubera. Muito embora a
simples certeza de viver lhe enchesse a alma duma
confiança cega no porvir, só daí a algum tempo é que
viu claramente o tamanho do seu destino. Quando
tal compreendeu, cuidou que estalava de orgulho.
Foi num certo amanhecer de Outubro ... Que
grande dia, esse! Ao cabo de um sono profundo,
acordara cedo, ainda mal se adivinhava a alvorada
pelo buraco da fechadura. Um silêncio de comunhão. O cheiro forte do mosto que fervia na adega, adocicado, entrava pelo corpo dentro e punha-o a sonhar volúpias. E, no meio da mudez das
coisas e daquele perfume de levedação, começou
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

a sentir uma tal ânsia de abrir o peito e cantar, que
até cuidou que tinha febre e delirava. l\llas não.
Felizmente, estava bem de saúde. A estranha sensação que o atormentava era apenas necessidade
de se expandir, de anunciar ao mundo não sabia
o quê. Aterrado, tolhido de medo e pudor, cerrou
a garganta, numa defesa instintiva. Foi o rnesmo
que nada. Estoirava, se impedisse por mais te,npo a saída dum hino de saudação à luz que vinha
rompendo! Nenhuma vontade conseguia açaimar
o grito irreprimível que o sufocava.
E cantou:
Cá-que-rá-cá! ...
Acordou tudo. Foi como se de repente caísse
um raio no galinheiro e despertasse a mãe, os irmãos e as primas. E le próprio, mal a voz lhe voou
da boca, se pôs frio. E , à semelhança dos outros,
ficou reduzido a uma pergunta e a um pasmo. Mas
não acabara sequer de entender o que se passava,
e já novo brado a sair-lhe do bico:
Cá-que-rá-cá! ...
O som desta vez pareceu-lhe mais são, mais
seguro. E acariciou por momentos o desenho fino
e agudo das notas que lhe ficaram a ressoar nos
ouvidos maravilhados. Repetiu:
Câ-que-râ-câ!. ..
Qual medo, qual pudor, qual nada! Era ou não era
um galo a valer?! Ou não via como, em toda a capoeira
alvoroçada, do espanto se passara a um rumor de pw·a
admiração?... Na capoeira e até lá dentro ...
- Ouviste o frango , Antônio?
- Ouvi.
Frango! Palermas! O pior é se daí a nada, logo
que a patroa abriu a porta do quinteiro, não galou
ali à sua frente, a Calçuda, a madre abadessa de todo
aquele gadol E verdade que foi uma galadela à toa.
a ferver, n·émula, em que nem teve a certeza de ter
deixado semente no oveiro. l\llas esteve-lhe trepado
em cima como wn galo! Como um galo que era já,
realrnente Frango! Seriam falsas, se calhar, as penas
doiradas que lhe almofadavam o peito, e postiços os
esporões que, desvanecido, via crescer dia a dia nas
pernas lisas e musculadas?!
Frango!
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Foi, de resto, a última vez que a ama se referiu a
ele sem a consideração devida. Pouco tempo depois,
quando avisou a comadre, já falou doutra maneira.
- Vê se fechas o teu galo, que eu não quero que
passe o tempo às turras com o meu! ...
H a?! Pois então! Ali, a dar a mão à palmatória,
que não tin ha outro remédio! E não lhe fazia favor
nenhum. Era um galo, e não c uidasse lá o senhor
borra-botas do lado que, por ser novo, lhe h avia de
andar ao beija-mão toda a vida. Melhor fora! Tirava o chapéu aos mais velhos, mas lá cornarnbanas,
isso é que não! Agora, doesse a quem doesse, santa paciência: ali mandava ele. E muito respeitinho! i\llas o outro teimava sempre em manter as
regalias antigas, e, ao primeiro barulho que surgiu,
a dona preveniu a ·reodora. Escusadarnente , afinal, porque aquilo só à pancada, corno teve de ser.
Por acaso estava de invernia . Uma sincelada
corno não havia lembrança. E nem assim o safado
do vizinho teve mão no vício! i\lluito agasalhado
nas penas, com ar de quern vinha à bisca, apareceu
no quinteiro. l\llostrara-lhe a melhor cara, evidentemente. Se queria apenas espairecer, dar dois
dedos de cavaco, entrasse e ficasse à vontade. O
ladrão, porén1, pôs as unhas de fora antes de um
credo. Mal acabara de lhe dar as boas-vindas, já o
bandalho chamava aos peitos a Garnisé! Cegou-se.
O cabrão! E aj ustaram as contas logo ali.
Mas o patife sabia da poda. Tinha prática, o filho
da mãe! Uma girândola de bicadas facinorosas, sem
errar u1na. E golpes baixos, de rufia. A matar, o bandido! Felizmente que descobriu o jogo a tempo. E,
como o primeiro milho é dos pardais, deixou-o arremeter, a desviar-se o mais que podia. Salto adiante,
salto atrás, o preciso para ir tenteando. O outro, sem
perceber a manobra, sempre de espada erguida. Mas
já não era criança. Já lhe pesava o papo. Estava aqui,
estava como havia de ir. Continuasse. Não fazia mal
que o mulhetio do galinheiro, deslumbrado, torcesse
pelo farsola. Bicho mulher é assim. ão há que fiar.
Esperassem-lhe pela resposta! Até ao lavar dos cestos... Um bom bocado, realmente, foi só negacear o
corpo, entreter. E, quando o pedaço de asno começou
a perder o fôlego, cansado de um quarto de hora de
luta, caiu-lhe em cima como um dragão. E sem olhar
a meios! O palerma, a cuidar que levava a melhor!
Ora aí tinha. Uma tosa tamanha, que à volta houve
um murmúrio de espanto. Mais quatro arrochadas, e
lá se foi levado pelo mesmo carrtinho, num frangalho.

Galol Galo e d uma maneira tal, que agora no
quinteiro, mal franzia a testa, tremia tudo! E então
lindo! A crista caía-lhe dobrada sobre o ouvido. Um
rico brinco de cada lado. E em todo o peito, sobre o
papo redondo, um avental de penas que pareciam
de pavão! Sem falar nas asas, um prúnor de beleza,
nos esporões que, de brancos, lembravam marfim, e
naquela tica voz, legítimo orgulho da dona.
- Muito bem canta o seu galo, T i Maria!
- Nem há .. .
Vaidoso e seguro de si, como é natural, já não cantava só ao amanhecer. Cantava ao dar a meia-noite, às
tantas da manhã, e várias vezes pelo dia fora.
'
A meia-noite, era por simples exibição. Aquela
hora, gostava de lançar no silêncio recolhido do lugarejo o seu grito escarolado e subversivo. Fraquezas
terrenas... Aproveitava a circunstância de toda a gente dormir, para tocar a sentido. E os mortos, claro,
ressuscitavam!
De 1nadrugada, abria o peito por grata fidel idade ao amanhecer longínquo em que acordara com
a vida a bater-lhe nos sentidos. N ão tin ha mais
consoladora recordação na memória ... E festejava-a religiosamente.
Pelo dia adiante, entoava o bendito por motivos
particulares ... Ah, ele bem sabia que não devia fazer
aquilo! Q ue é feio servir-se a gente dos seus dons
naturais para desinquietar lares alheios. Por via disso
dera no vizinho a coça que o levara à sepultura, e arranjava sarilhos a cada mo1nento. De mais a rnais não
tendo necessidade. Quinze mulheres no harém .. .
Que diabo! Mas um homem não se manda fazer. latureza desgraçada, a sua!
Não se fartava! E, quando
em casa já tudo se desviava do seu andar
de lado, não
havia outro
remédio

.

senão fazer chegar lá fora um grito de fome. De resto, também gostava de variar... Sabia-lhe pela vida
uma extravagância!
,
- E danado, o seu galo! Onde não chega, manda. Leva as frangas cá do povo a eito...
Era a Júlia Pirraças a falar à dona. Ele ouvia
com ar modesto. Por dentro, a babar-se, evidentemente. Quem é que não gosta q ue lhe louvem as
valentias?... Ah, se não fosse o espinho que começava a crescer-lhe no coração.
- E tenho aí um filho que não lhe há-de ficar
atrás .. .
O espinho. Entusiasmada co,n aquela virilidade,
a velha lembrara-se de lhe aproveitar a casta. Andava
a criar um cachopo da penúltima ninhada. E não é
que o fedelho crescia e prometia?! Raios partissem
a sorte! Quando tudo lhe corria às mil maravilhas
- fartura, saúde e paz de espírito - aquilo! Claro:
passou a e1npreender no caso, a afligir-se. C urnpria
as obtigações, cantava, dava o seu dedo de conversa, mas às duas por três lá vinha a mortificação. Por
mais q ue tentasse disfarçar, não havia maneira.
- O galo velho tem coisa .. .
Galo velho! Isto é que era uma vida! ... Andava um
homem sabe Deus como, roído por dentro, não lhe
apetecia arreganhar os dentes, e logo uma sentença
sem apelo: - galo velho! Parece que não dera motivos
a ninguém para semelhante juízo?! ... O mulheredo
continuava a aninhar-se mal o via dar meia volta sobre
a asa, e ainda nenhuma se queixara de falta de assistência. Pelo menos, que lhe constasse. A não ser que
alguma serigaita ... Teria a dona surpreendido
qualquer pouca vergonha? Precisava de éUTegalar os olhos.

- Mata-se, e faz-se um bolo. O filho já dá conta
do recado... Era o senhor menino, então, que começava a pôr as unhas de fora! Ah, mas saía-lhe cara
a brincadeira! Oh, se saía! Garoto! Um chafedes,
ainda com os cueiros agarrados ao rabo, e a fazer-se
fino! Ele que o apan hasse com a boca na botija! ...
Passou a vigiar o rapaz dia e noite, mordido
du ns ciú,nes de morte . Nlas nada conseguiu descobrir. Durante o resto do verão, n ão teve a menor
razão de queixa. O moço portava-se na linha. E
pôde respirar corn mais sossego.
Ora j ustamente em Outubro, fazia três anos q ue
se estreara, desabou a trovoada. Acordara para tocar a alvorada. O mesmo silêncio profundo enchia
a noite, e o mesmo cheiro forte de mosto toldava
tudo. E, ao abrir a garganta, rompe a seu lado um
canto tão cristalino e tão puro, q ue se calou.
- Ouviste o frango?
- Ouvi.
Não havia dúvida nenhuma: a formiga tinh a catarro. Ou cortava o mal pela raiz, ou estava perdido.
A manhã vinha a romper e , com a luz do dia, a
' tantas, a velha começou
casa movimentou-se. As
a afiar a faca no alguidar.
Quê? Seria possível?! O raio da mulher teria
alma de o degolar?!
Nlas ele ainda a pôr o caso em teoria, e já ela a
deitar-lhe as mãos.
- Cá-que-rá-cá! .. .
O filho, outra vez. Aquele maldito fil ho, que
a dona não depenara j untamente com os outros
irmãos.
TORGA, Miguel. Tenório. ln: Bichos. Coimbra (Portugan:
Editora Coimbra. 1940. p. 31 ·38.

mítra: chapéualto epontudo

calçudo: ave que tem as pernas

de rufia: à maneira de um

usado por autoridades edesiástícas em certas solenidades
religiosas.
enjerido: encolhido, acuado.
pitas: com osentido de (aves,
frangas) 'boas, bonitas, de
qualidade~
enxolmos: com sentido de
(aves, frangos) ínúteis, sem
préstimo; sem qualidade~
esgadanhar: no sentido de
"bicar-se•; ferir-se com as unhas
(esporas), arranhar-se.
galar: fecundar a fêmea, a
galinha.

cobertas de penas.

•rufião: indivíduo que se mete
em brigas por causa de mulheres.
farsola: farsante, enganador;
fanfarrão.
escarolodo: atrevido.
sarilho: confusão, tumulto, rolo.
a eito: no sentido de levar
(as frangas) sob seucomando;
obedecendo-lhe as ordens.
cachopo: menino, rapaz.

madre abadessa: com o

sentido de •galinha que comanda
ogalinheiro, a galinha-chefe~
ove iro: ovário das aves.
sincelada: relativo a"sincelos';
pedaços de gelo.
ar de quem vinho à bisca:

fazer pirraça, picuinha.
dor dois dedos de cavoco:

com o sentido de "dar dois dedos
de prosa~ conversar um pouco.
bandalho: cafajeste, patife.
girândola: em drculos, por
todo lado, em volta de si.

a formigo tinha catarro:

provérbio português que tem o
sentido de •vai haver problemas~
alguidar: espécie de bacia,
vaso.
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Miguel Torga* (1907-1995), pseudônimo literário de Adolfo Cor-

reia da Rocha, nasceu em S. Martinho de Anta (Trás-os-Montes)
e faleceu em Coimbra (Portugal). Na adolescência, viveu cinco anos em uma fazenda em Minas Gerais. Formou-se em
Medicina pela Universidade de Coimbra. Colaborou com a
revista Presença, marco do chamado Segundo Modernismo
português. Quando se desligou da revista, com Edmundo de
Bettencourt e Branquinho da Fonseca, lançou os periódicos
Sinal e Manifesto. Escreveu poemas e prosa de ficção. Em sua
obra se destaca o livro Bichos (1940), composto de catorze contos. Os protagonistas de dez deles são animais humanizados. Em
quatro, as personagens centrais são seres humanos.
*Torga é o nome que se dá a arbustos e árvores de folhas simples, nativas da Europa e, de modo geral, espontâneas em Portugal. São muito comuns nas montanhas da terra natal do escritor: Trás-os-Montes.

D
D
D
D

Pelo título, que previsão você fez a respeito da personagem que dá nome ao conto?
Resposta pessoal. Comente com os alunos que os protagonistas de dez contos de Bichos são animais humanizados que
recebem o nome de pessoas, como a personagem Tenório.
Para escrever o conto, Miguel Torga se apropriou de características do gênero fábula . Justifique essa afirmação com elementos do texto. Como na fábula, o protagonista e o antagonista são animais.
O protagonista ê um animal que age como ser humano. O conto pode ter um sentido moralizante: ensinar que •nada dura
para sempre•
No conto, foi empregado o recurso da antropomorfização, que consiste em atribuir ações e
sentimentos humanos a ªnimais. Justifiaue essa s3firmatiya com elementos do texto.
Respostas possíveis: o galo possui quinze mulheres err/ seu harém; há tambem referência ao frango, seu filno, como garoto,
rapaz, cachopo.
Por meio das ações e sentimentos das personagens, é possível inferir suas características.
Indique que características humanas podem ser inferidas nos seguintes trechos:
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a) Ele, porém, continuava ao ar livre, a desafiar o ini111igo, que planava lá no alto. Coragem.
,

b) E certo que não estava nesse momento e1n condições de apreciar devida1nente a grandeza da sorte

que lhe coubera. Muito embora a sin1ples certeza de viver lhe enchesse a aln1a duma confiança cega
no porvir, só daí a algun1 tempo é que viu clara1nente o tamanho do seu destino. Quando tal compreendeu, cuidou que estalava de orgulho. Autoconfiança, orgulho.
e) Qual 1nedo, qual pudor, qual nada! Era ou não era um galo a valer?! Ou não via como, em toda a

capoeira alvoroçada, do espanto se passara a urn rumor de pura admiração?Vaidade, narcisismo.
d) Quinze mulheres no harém ... Que diabo! l\llas u1n ho1nen1 não se manda fazer. Natureza desgraçada, a
sua! Não se fartava! E, quando em casa já tudo se desviava do seu andar de lado, não havia outro ren1édio
senão fazer chegar lá fora u1n grito de fome. De resto, tan1bén1 gostava de variar... Sabia-lhe pela vida uma
extravagância! Sedução, luxuria.
e) Agora, doesse a quem doesse, santa paciência: ali mandava ele. E muito respeitinho!

D
D

Indiferença, autoritarismo, agressividade.
Em sua opinião, por que foram atribuídas características humanas à personagem central?
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos concluam que essa estratégia foi empregada com o intuito de criticar as atitudes
• .,
e sondar a natureza humana.
Como voce Ja sabe, o narrador pode ser:
Narrador-personagem: participa das ações e narra em primeira pessoa;
Narrador-observador: não participa das ações e narra em terceira pessoa.

O narrador também pode ser onisciente e onipresente, quando sabe o que as personagens sentem e
pensam e quando está em todos os cenários da narrativa.
Qual é o tipo de narrador desse conto? Justifique com um trecho do texto.
Narrador-observador, onisciente e onipresente. Veja a Assessoria Pedagógica.$
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Esta questão tem o objetivo de retomar os elementos comuns a narrativas literárias como o conto, a fábula, o romance.

li

Identifique, no conto, os seguintes elementos das narrativas literárias:
a) Tempo cronológico. Três anos: do nascimento de Tenório até sua mone: 'Ora justamente em Ou~ubro, fazia três anos
que se estreara•. Comente com os alunos que há traços de tempo ps1cológ1co presente na
b) Protagonista: a personagem principal. imaginação do protagonista, que sente seu processo de envelhecimento.
O galo.
e) Antagonista: a personagem que se opõe ou atua contrariamente ao protagonista.
O galo do vizinho que Tenório matou e o frango, seu filho, que o substituiu e provoca sua morte.
d)Conflito: a oposição entre duas forças ou personagens, em geral entre o protagonista e uma força externa (como a natureza, a famíl ia, a sociedade) ou out ra personagem.
O galo se sente ameaçado pela juventude do filho e pressente que vai ser substituído.
e) Desfecho.
O galo tem o mesmo destino dos outros: a dona o mata e ele é substituído pelo filho, que tem as mesmas características que ele.

Palavras na lupa
D

Explique o uso do pronome definido neste trecho:
Não se trata de um galo comum, mas especial.

Esta é a história verdadeira de Tenório, o galo.

D

No conto "Tenório" é possível perceber algumas diferenças entre o português de Portugal e o
português do Brasil. Registre no caderno alguns exemplos que chamaram sua atenção.
Resposta pessoal. Veja resposta na Assessoria Pedagógica.~

-1•- Panorama
Modernismo em Portugal
Como no Brasil, o Modernismo em Portugal se desenvolveu aproximadamente no início
do século XX. Esse período foi marcado por importantes e conturbados eventos políticos e
sociais na Europa, como a Revolução Russa (1917) e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918),
que colocou em jogo o domínio das colônias portuguesas na África, cobiçadas pelas grandes
potências mundiais desde o final do século XIX.
Nessa época, a sociedade portuguesa estava profundamente desagregada e passava
por uma crise de valores. As questões políticas e os interesses materiais da classe burguesa sobrepunham-se aos interesses cultura is, restringindo a liberdade de expressão. As artes
plásticas e a literatura ainda estavam marcadas pelo classicismo racionalista e naturalista,
que resistia à inovação. Opondo-se a isso, grupos de artistas e intelectuais se organizaram,
publicando revistas e jornais que desafiavam as forças políticas e culturais conservadoras.
Influenciados pelo progresso e pela tecnologia, os artistas chamados de modernistas
sentiam necessidade de se desligar do passado, de se comprometer com o novo mundo e
interpretar a nova realidade, porém sem se afastar de suas verdadeiras raízes. Como no Brasil,
foram lançadas publicações e organizadas exposições e conferências para divulgar as novas
tendências culturais e estéticas. Entretanto, o conservadorismo dos meios urbanos não permitiu que o movimento se expandisse, assim como aconteceu aqui, com a Semana de Arte
Moderna, em 1922.
O marco inicial do Modernismo literário português foi a publicação da revista Orpheu, em
1915, também sob influência das vanguardas europeias, como o Expressionismo, o Futurismo e o Cubismo. Apesar de sua curta duração, nas páginas dessa revista publicou-se uma
poesia considerada complexa e de difícil acesso, o que causou grande escândalo na época. A
geração de Orpheu, ou Orfismo, era integrada por escritores e artistas responsáveis por trazer
Portugal de volta às discussões culturais na Europa. Entre eles, destacam-se Fernando Pessoa,
Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

107

Em meio ao primeiro e ao segundo períodos do Modernismo em Portugal, uma poeta e
um prosador também se impuseram com valor próprio: Florbela Espanca e Aquilino Ribeiro.
No entanto, como as obras de ambos ainda apresentavam características estéticas e formais do
Simbolismo, muitos estudiosos costumam não filiá-los ao Modernismo lusitano.
Não se pode, entretanto, deixar de reconhecer traços modernistas na obra de Florbela Espanca. Sua obra poética questiona certas concepções a respeito do amor vigentes até a primeira
metade do século XX. Em seus poemas, a poeta portuguesa considera que a representação da
mulher devotada ao homem é uma imagem construída pela cultura ocidental. Expressa, ainda,
que a dualidade masculino-feminino - em princípio, conflitante - busca a harmonia do amor
consciente.
O segundo período modernista português também conhecido como Presencismo, iniciou-se com a publicação da revista Presença (1927-1940). Os escritores que integravam esse grupo
buscavam aprofundar em Portugal a discussão sobre teoria da literatura e sobre novas formas
de expressão que surgiam pelo mundo, sem romper com as ideias da geração anterior. Entre
eles, destacam-se José Régio, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca e Vitorino Nemésio.
A partir de 1940, no terceiro período, o Modernismo português também ficou conhecido
como Neorrealismo. Esse movimento combateu o fascismo e defendeu a literatura como instrumento de crítica e denúncia social. Tinha caráter combativo, reformador, a serviço da sociedade,
procurando alertar as pessoas contra a passividade. O movimento era extremamente próximo
ao Realismo no Brasil, o que justifica a nomenclatura Neorrealismo, que o caracteriza como um
novo Realismo. Nele se destacam Alves Redol, Ferreira de Castro, Vergílio Ferreira, Fernando Namora, Manuel da Fonseca, José Cardoso Pires, Augusto Abelaira, entre outros.
Entre as características gerais dos textos modernistas portugueses, pode-se destacar o rompimento com o passado, o caráter anárquico, o sentido demolidor e irreverente, a ironia, o questionamento social e cultural do país e, por último, o nacionalismo - que tinha múltiplas facetas,
mas pode ser resumido em dois polos: o crítico (que questionava e propunha mudanças) e o
ufanista (que era conservador, ligado às tradições e ao poder).
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Passos largos
D

Fernando Pessoa criou heterônimos, nomes imaginários sob os quais produziu textos com
características diferentes, como se fossem obras de outros autores. Ele chegou a inventar uma
biografia para cada um de seus heterônimos. Leia estes versos de Fernando Pessoa escritos
sob o heterônimo de Alberto Caeiro:

O guardador de rebanhos
IX
Sou un1 guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso con1 os olhos e com os ouvidos
E con1 as n1ãos e os pés
E con1 o nariz e a boca.

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E co1ner u1n fruto é saber-lhe o sentido.
Por isso quando num dja de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto.
E me deito ao comprido na e rva,
E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o n1eu corpo deitado na rea lidade,
Sei a verdade e sou fe liz.
CAEIRO, Alberto. Acções do interlúdio. ln: Fernanda Pessoa: obra
poérica. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1972. p. 214.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Explique no caderno a alternati va que não está relacionada aos versos da página anterior.
a)Valorização do contato com a natureza, bucolismo.
b) Diálogo com o ideal árcade da simplicidade.

e) Influência da estética futurista.

d) Exaltação dos sentidos, das sensações.

Alternativa e. Os versos não fazem referência ao progresso, à
tecnologia, à iníluência das máquinas na vida moderna. Ao
contrário, fazem referência â natureza, à simplicidade.

e) Concepção de que o contato com a rea lidade se dá pelos sentidos e não pelo pensamento.

B

Leia estes versos de Ricardo Reis, outro heterônimo d e Fernando Pessoa:

Ode
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo ern cada coisa. Põe quanto és
No 1nínin10 que fazes.
Assim en1 cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.
REIS, Ricardo. Ficções do interlúdio. ln: Fernando Pessoa: obra poética. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1972. p. 289.
a) Registre no caderno os itens que revelam a busca do eu lírico, nos versos lidos.
•l'b •
Itens 1, li, Ili, V. Exceto o item IV: vaidade.
1• Equ1 1 no.

li. Plenitude.
Ili. Simplicidade.
IV. Vaidade.
V. Harmonia.
b) Identifique o item que corresponde à forma de tratamento e às formas verbais usadas pelo eu lírico.

1. Primeira pessoa do singular: teu (sê, põe, és, fazes).
li. Segunda pessoa do singular: teu (sê, põe, és, fazes).

Item_ li: segu nd ª P:ssoa
do singular: teu (se, poe,
és, fazes).

Ili. Terceira pessoa do plural: teu (sê, põe, és, fazes).
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IV. Segunda pessoa do plural: teu (sê, põe, és, fazes).

V. Terceira pessoa do singular: t eu (sê, põe, és, fazes).
e) O que o uso dessa forma de tratamento revela?

Abusca de interlocução, proximidade, familiaridade com o leitor.
d) Explique o uso do modo imperativo no poema.
O eu lírico busca iníluenciar/aconselhar o leitor/ouvinte sobre a necessidade de se integrar à vida por inteiro, sem se dividir.
D Álvaro de Campos é mais um heterônimo criado por Fernando Pessoa. Leia o soneto:

...

I

.

1

[A Rau] Campos]

1

Quando olho para mim não me percebo.
Tenho tanto a mania de sentir
Que me extravio às vezes ao sair
Das próprias sensações que eu recebo.

.

......
t

O ar que respiro, este licor que bebo,
Pertencem ao meu n1odo de existir,
E eu nunca sei como hei de concluir
As sensações que a meu pesar concebo.

-

-~
"111~

.,,,

-

Tal qual me julgo verdadeiran1ente?
Mesn10 ante as sensações sou um pouco ateu,
Nen1 sei ben1 se sou eu quem ern n1im sente.

1

..

'

'GP'
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

.

•

Nern nunca, propriamente reparei,
Se na verdade sinto o que sinto. Eu
Serei tal qual pareço em mim? Serei

CAMPO, Álvaro de. Ficções do interlúdio. ln: Fernando Pessoa: obra poética.
Rio de Janeiro: José Aguilar, 1972. p. 301.

1

'(

J

.,,,
1

l

i

..

.

Explique no caderno a afirmativa que não se relaciona ao eu lírico do soneto.
a) Sente-se perdido devido à multiplicidade de sensações que experimenta.

b) Experimenta sensações concebidas pelo seu pensamento e pela realidade.
• .
• .
Alternativa e. O eu poético sente-se perdido, em desarmonia
e) Coloca em duvida o seu proprro ser. em relação ao que pensa e ao que sente.

•

d) É cético em relação às suas convicções e pensamentos.
e) Consegue harmonizar sensações e razão.

EJ

•

(Enem/2009)

Leia:

Isto
Dizem que finjo ou minto
Tudo que escrevo. Não.
Eu simplesrnente sinto
Con, a irnaginação.
Não uso o coração.

•

•
•

Tudo o que sonho ou passo,
O que n,e falha ou finda,
É con,o que un, terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda.
Por isso escrevo en, meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
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Sentir? Sinta quen, lê!

•
•

•

PESSOA, Fernando.
Poemas escolhidos.
São Paulo: Globo, 1997.

•

•

•

Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer
poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto,
e criar foi a grande finalidade de sua vida. Poeta da geração Orfeu, ele assumiu uma atitude
irreverente perante a vida. Com base nessas afirmações e na temática do poema "Isto", conclui-se
que o autor:
a) revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto;
b) considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais;

e) associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta;
d)apresenta a concepção do Romantismo quanto à expressão da voz do poeta;
e) separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. Alternativa e.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

l1

(Enem/2004)

Leia:
Texto 1

t

--------...- - - -3.

voo LEVAR voce A

é MES-

UM OCULISTA.

MO?

~

O.. ·
Texto li
Da 1ninha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo...
Por isso n1inha aldeia é grande con10 outra qualquer
Porque sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da 111inha altura ...
Alberto Caeiro

O texto 1, a tira Hagar, e o texto 11, o poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando
Pessoa, expressam, com linguagens diferentes, uma mesma ideia: a de que a compreensão
que temos do mundo é condicionada essencialmente:
Alternativa a.
a ) pelo alcance de cada cultura.

d) pela idade do observador.

b) pela capacidade visual do observador.

e) pela altura do ponto de observação.

e) pelo senso de humor de cada um.

li

(UFRGS/2005 - adaptada)

Registre no caderno a alternativa que substitui corretamente os símbolos no texto a seguir, na
ordem em que aparecem.

*

*,

Ao concretizar o projeto de um poeta múltiplo, Fernando Pessoa cria
co1n diferentes
entre os
quais Ricardo Reis e Álvaro de Carnpos, com obras de tendênc ia, respectivan1ente, * e *. Alterna1iva b.
a) pseudônimos - imagens - clássica - simbolista

d) heterôn imos - temáticas - romântica - futurista

b) heterônimos - linguagens - neoclássica - modernista

e) heterônimos - visões de mundo - surrealista -

e) pseudônimos - estilos - simbolista - modernista

li

vanguardiSt a

(UFRGS/2004 - adaptada)

Registre no caderno a alternativa incorreta em relação ao processo heteronímico de Fernando
Pessoa. Al1erna1iva e.
a ) Alberto Caeiro, poeta de pouca cultura literária e científica, dá muito valor às coisas concretas e recusa a metafísica.

b) Ricardo Reis é o poeta da temática e linguagem clássicas, sendo sua obra repleta de temas como o paganismo,
o destino e a morte.

e) Álvaro de Campos é o poeta da temática futurista, vive a euforia, mas também a melancolia da modernidade.
d) Fernando Pessoa traz em sua poesia a temática da dor, do ceticismo, do idealismo, da melancolia e do tédio.
e) Bernardo Soares, o semi-heterônimo, é, a exemplo de Ricardo Reis, um poeta neoclássico preocupado com a
brevidade da vida.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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As próximas questões são baseadas neste soneto de Florbela Espanca. Leia-o:

Esquecimento
Esse de q uem eu era e era n1eu,
Que foi u1n sonho e foi realidade,
Que 1ne vesúu a alma de saudade,
Para se1npre de mim desapareceu.
Tudo em redor então escureceu,
E foi longínqua toda a claridade!
Ceguei. .. tateio son1bras ... que ansiedade!
Apalpo cinzas porque tudo ardeu!

D

Descem e1n n1i m poentes de Novembro...
A son1bra dos n1eus olhos, a escurecer.. .
Ves te de roxo e negro os crisânten1os.. .
E desse que era meu já n, e não lembro...
Ah! a doce agonia de esquecer
A lembrar doidamente o que esquecernos ... !

(Unifesp/2009)

O esquecimento descrito pelo eu lírico:
a ) decorre do seu sentimento de perda e de saudade.

Alternativa a. No soneto de Florbela Espanca, nos
versos 3 e 4, o eu lírico feminino confessa a perda
vivida e a saudade que lhe •vestiu" a alma. Além dessa
saudade, ao eu lírico restaram apenas a escuridão, as
cinzas e o esquecimento.

b)é fruto dos seus sonhos, incompatíveis com a realidade.
e) torna-o ciente de que sua agonia está por findar.
d) traduz a esperança, pelo jogo de cores remetendo à claridade.

e) mostra o amor como intenso e indesejável.

D

(Unifesp/2009)

Na última estrofe, o eu lírico expressa, por meio de:
a ) hipérboles, a dificuldade de se tentar esquecer um grande amor.
b ) metáforas, a forma de se esquecer, plenamente, a pessoa amada.
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e) eufemismos, as contradições do amor e os sofrimentos dele decorrentes.
d) metonímias, o bem-estar ligado a amar e querer esquecer.

Alternativa e. E. um paradoxo
o eu lírico afirmar que já não
se lembra daquele que era seu
e, ao mesmo tempo, que •a
doce agonia de esquecer'faz
'lembrar doidamente o que
esquecemos: Relembre com os
alunos as definições das figuras
de linguagem mencionadas na
atividade.

e) paradoxos, a impossibilidade de o esquecimento ser levado a cabo.

Veja a seguir sugestões de sites em que você pode pesquisar a respeito da vida e da obra de outros importantes autores do Modernismo em Portugal:
Almada Negreiros
<http://cvc.instituto-camoes.pt/literatura/almada.htm>
Branquinho da Fonseca
<http://cvc.instituto-camoes.pt/pessoas/branquinho-da-fonseca.htmlll.VssfmPkrLcc>
Vitorino Nemésio
<http://purt pt/161/1 />
Ferreira de Castro
<www.ceferreiradecastro.org/>
Alves Redol
<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/EFEMERIDES/AlvesRedol/BiogARedol.pdf>
Fernando Namora
<http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=232>
Manuel da Fonseca
<www.dglb.pt/si tes/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?Autorld=10312>
José Cardoso Pires
<www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?Autorld=8407 >
Acessos em: 22 fev. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Modernismo (li) Primeira fase - Prosa
"Nada, nada, nadai Nada 1nais do que 11ndal [... ] U111 cão rosnava na 111i11ha estradal[. .. ] Abri 111e11 abraço aos
a111igos de sen1prel Poetas co111parecera1nl Alguns escritores! (;ente de teatro/ Birutas no aeroporto! E nada·•
Patrícia Galvão, a Pagu
Inicie o trabalho com o capitulo levando os alunos a refletir sobre a epigrafe. Os versos
da romancista, poeta e militante feminista Patrícia Galvão, a Pagu, expressam desilusão,
desesperança e sofrimento. Eles fazem parte do último poema da autora, intitulado Norhing (nada, em
inglês), publicado na Tribuna de San10s em 23 de setembro de 1962, antes de sua viagem a Paris para ser
operada do câncer de pulmão que a levou à morte em dezembro do mesmo ano, logo que voltou ao Brasil.
Comente que o poema se aproxima da estética simbolista pelo tom intimista e pelo tema existencialista.

n
• ·Na bagagem
•
•
•
•

Este capítulo
- - - ~ desenvolve
atividades que
GEOGRAFIA
HISlÔRJA
tém conexão
- . :c...__ ____,, com História,
Arte e Geografia

......

~==de

J i l .~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~~:ª~;~~~ro;
processo de
urbanização,
Você sabe quais são as características da prosa modernista brasileira?
industrialização;
processo de
Quais foram os autores de destaque desse período?
migração do
Você conhece o livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade?
inicio do século
XX; relação entre
Por que esse personagem seria um "herói sem nenhum caráter"?
texto literário e
artes plásticas).

• O que ele simbolizaria?

Nas trilhas do texto
Macunaíma, de Mário de Andrade, foi escrito em 1927 e publicado em 1928. Classificada por seu
autor como uma rapsódia, a narrativa conta a história da personagem que dá nome ao livro.
Ao longo da obra, Macunaíma sofre constantes metamorfoses - príncipe, indígena, homem branco, inseto, peixe, pato - e vive suas aventuras em vários lugares - Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro
e outras regiões brasileiras.
A maior parte da ação se passa em São Paulo, onde ele vai buscar o muiraquitã, talismã que recebeu de presente de Ci, a mãe do mato, por quem havia se apaixonado. A busca do amuleto perdido
pode ser considerada uma paródia das novelas de cavalaria em que o cavaleiro saía em busca do
cálice sagrado, o Santo Graal.
Quando recupera o muiraquitã, Macunaíma volta à Amazônia, onde vive outras peripécias, acaba
se transformando na constelação da Ursa Maior e vai ao encontro de Ci, que se transformara na estrela
Beta de Centauro.

mLeia a seguir um trecho do primeiro capítulo dessa obra.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Macunaíma
Mário de Andrade

1

114

No fundo do mato-virgem nasceu Nlacunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho
do medo da noite. Houve um mo1nento em que
o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo
do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma
criança feia . Essa criança é que chamaram de Nlacunaíma.
Já na meninice fez coisas de sarapantar. De
primeiro passou mais de seis anos não falando. Si
o incitavam a falar exclamava:
- Ai! que pregujça! ... e não dizia mais nada.
Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabal ho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força de homem. O divertimento
dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado
mas si punha os olhos em dinheiro, l\ilacunaíma
dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos
juntos e nus. Passava o tempo do banho dando
,nergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados
por causa dos guajrnuns diz-que habitando a água
doce por lá . No mucarnbo si alguma cunhatã se
aproximava dele para fazer festinha, Nlacunaíma
punha a mão nas graças dela, c unhatã se afastava.

Nos machos cuspia na cara. Porém respeitava os
velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a cucuicogue, todas essas
danças religiosas da tribo.
Quando era pra dormir trepava no macuru
pequenininho sempre se esquecendo de mijar.
Como a rede da mãe estava debaixo do berço, o
herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras
feias, imoralidades estra,nbólicas e dava patadas
no ar.
Nas conversas das mulheres no pino do dia o
ass unto eram sempre as peraltagens do herói. As
mulheres se riam muito simpatizadas, falando que
''espinho que pinica, de pequeno já traz ponta'', e
numa pajelança Rei Nagô fez um discurso e avisou que o herói era inte ligente .
Nem bem teve seis anos deram água num
chocalho pra ele e t\1acunaíma principiou falando como todos. E pediu pra mãe que largasse da
mandioca ralando na cevadeira e levasse ele passear no mato. A mãe não quis porque não podia
largar da rnandioca não. Macunaíma choramingou
dia inteiro. [... ]
ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caróter. 30. ed. Belo
HoriZonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1997. p. 9.
Se achar convenienre. releia com os alunos a
biografia de Mário de Andrade, que aparece
no capítulo 7 deste volume.
Uroricoero: nome do rio amazônico às margens

do qual nasceu Macunaíma.
toponhumos: tribo indígena.
saropontor: causar espanto, admiração.
jirou de poxíúbo: armação; esteira tecida de
palmeira.
guaímum: caranguejo de água doce.
mucambo: esconderijo na floresta; cabana.
cunhatã: moça.
graças: com o sentido de •partes íntimas do corpo
feminino•; genitália.
murua, poracê, tore, bacorocô, cucuicogue: danças, rituais ou festas indígenas.
macuru: balanço, rede de dormir.
estrombôlico: esquisito, extravagante.
pajelança: ritual realizado por um pajé com um

fim espeófico, como cura de doenças, previsão de
acontecimentos, visões sobrenaturais etc.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

A antropofagia modernista procurava assimilar, absorver, deglutir, transformar culturas. Em

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, esse processo se dá por meio da paródia, da releitura
e da incorporação de mitos, lendas e obras filiadas a diferentes estéticas. Identifique os intertextos presentes nos trechos a seguir. 1. a) Diálogo com tracema, de José de Alencar:'Além, muito além daquela
serra que ainda azula no horizonte nasceu Iracema. [...) a virgem dos lábios
a) No fundo do mato-virgem nasceu l\llacunaíma, herói da nossa gente.
de mel[..)"

b) E tam bém espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos jun tos e nus. [...] Macunaíma punha
a mão nas graças de la [... ]

Referência à carta de Pero Vaz de Caminha.

e) • [...] falando que ..espinho que pinica, de pequeno já traz ponta'' [... ]
• 1 e,n bem teve seis anos deram água num chocalho pra e le e l\ilacunaíma principiou falando como

todos. Diálogo com a cultura popular e com o folclore.

B

O Romantismo idealiza o indígena e , por influência de Rousseau, considera-o como o "bom
selvagem''. Com base no trecho que você leu, pode-se dizer que Macunaíma se enquadra nesse ideal? Não. Ao contrário da imagem apresentada pelos indianistas no Romantismo, Macunaíma era uma pessoa comum,
um herói às avessas: tinha medo, preguiça, fugia do trabalho, não era puro, era sensual, erotizado.

D

Em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, histórias são apresentadas para explicar hábitos e
costumes do povo brasileiro. Leia:

l\1acunaíma pendia tanto de fadiga que pegou no sono durante o pulo. Caiu dorn,indo embaixo duma
palmeirinha guairô muito aromada onde um urubu estava encarapitado.
Ora o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era
de-madrugadinha e o tempo estava intei rainente frio. l\1lacunaíma acordou tren,endo, todo enlainbuzado.
Assin, mes1no exa1ninou bem a pedra n,irim da ilhota pra ver si não havia alguma cova com dinheiro ente rrado. Não havia não. Nen, a correntinha encantada de prata que indica pro escolhido, tesouro de holandês.
Havia só as formigas jaquitaguas ruivinhas.
Então passou Caiuanogue, a estrela-da-manhã. Macunaíma já meio enjoado de tanto viver pedi u pra
ela que o carregasse pro céu. Caiuanogue foi se chegando porém o herói fedia muito.
- Vá tomar banho! ela fez. E foi-se em bora.
Ass in, nasceu a expressão "Vá to1nar banho!'' que os brasileiros en1pregam se referindo a certos in,igrantes europeus.
ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caróter. 30. ed. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1997. p. 50.
a) Qual é O objetivo desse trecho? Contar uma história para explicar o surgi1nento da expressão" - Vá tomar banho1:

b) No texto, afirma-se que •os brasileiros empregam [essa expressão] se referindo a certos imigrantes europeus~ Como você interpreta esse comentário? O comentário refere-se a uma crítica aos europeus pelo fato de eles
não tomarem banho com a mesma frequência que os brasileiros.
Comente com os alunos que os hábitos de higiene são culturais e
estão relacionados ao clima, aos costumes, à cultura de cada povo.

a

Leia um trecho de "Carta pras lcamiabas'; extraído da mesma obra:

Carta pras lcamiabas
1,\(

Às 1nui queridas súbdit.as nossas, Senhoras A11u1zonas.
Trinta de i\llaio de J\!Iil Novecentos e Vinte Seis,
São Paulo.
Senhoras:
Não pouco vos surp reenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto , inici ar estas linhas de saudade e 1nuito amor, com desagradáve l nova. É bem verdade que na boa cidade
de São Paulo - a maior do universo, no dizer de seus prolbcos habitantes - não sois conhecidas por "icainiabas'·, voz espúria, se não que pelo apelativo de Ainazonas; e de vós, se afirma, cavalgardes ginetes belígeros
e virdes da Hélade clássica; e assim sois cha1n adas. Nlu ito nos pesou a nós, lmperator vosso, tais dislates
da erudição porén, heis de convir conosco que. assin1, ficais 1nais heroicas e n,ais conspícuas, tocadas por
essa plátina respeitáve l da tradição e da pureza antiga.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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l\llas não deven1os esperdiçarmos vosso ten1po fero, e n1uito n1enos conturbannos vosso entendimento,
com notícias de mau calibre; passemos, pois, in1ediato, ao relato dos nossos feitos por cá.
Ne1n cinco sóis eram passados que de vós nos partíran, os, quando a n1ais temerosa desdita pesou
sobre Nós. Por u1na bela noite dos idos de maio do ano translato, perdíamos a n1uiraqu itã; que outren,
grafara n1uraqu itã, e, alguns doutos, ciosos de eti1nologias esdrúxulas, ortografam muyrakitan e até
n1esn10 mu raqué-itá. não sorriais 1 Haveis de saber que este vocábulo, tão familiar às vossas trompas
de Eustáquio, é quas i desconhecido por aqui. Por estas paragens n1ui civis, os guerreiros chamam-se polícias, grilos, guardas-cívicas , boxistas, legalistas, n1azorquei ros etc.; sendo que alguns desses
tern1os são neologis1nos abs urdos - bagaço nefando com que os desleixados e peti1netres conspurcan,
o bo1n fala r lusitano. [...]
ANDRADE. Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum carácer. 30. ed. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1<y:J7_ p. 55.

Registre no caderno as alternativas que estão relacionadas à "Carta pras lcamiabas''.
a) Dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha, com textos dos cronistas viajantes e com Os Lusíadas, de
Camões, de forma parodística. Alternativas a. e, d e e. ~
b)Critica a idealização do indígena brasileiro.

e) Critica o uso da cultura clássica para explicar a cultura nativa.
d)Critica a falsa erudição e o purismo dos gramáticos, as estéticas parnasiana e pré-modernista.
e) Critica o uso de neologismos criados por influência das línguas estrangeiras.

s. Nossa
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dependência
e submissão
em relação
aos europeus.
assim como a
valorização dos
padrões culturais
esuangeiros.
Proponha que
a turma discuta
a seguinte
questão: Ainda
hoje valorizamos
a cultura
esuangeira, em
detrimento da
cultura nacional?
Por que isso
acontece? O que
mudou?Oque
não mudou?

D

Em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, o narrador relata algumas situações vividas pela
personagem central. Entre elas:
• Macunaíma tentou partir numa embarcação para a Europa, e só não o fez porque não o aceitaram a bordo;
• Macunaíma quis namorar uma portuguesa;
• A indígena tapanhumas pariu Macunaíma "preto retinto~ Contudo, ao mergulhar, mais tarde, em águas
mágicas, ele tornou-se branco e herói.
Essas situações vividas pela personagem criticam qual aspecto da cultura brasileira da época?

O muiraquitã é um dos mais famosos talismãs da
Amazônia. Medindo 5,4 centímetros de comprimento, esses amuletos geralmente representam a figura
de um animal, sendo a rã o mais comum. Dizia a lenda que quem tivesse um muiraqu itã seria muito bem
recebido por todos e obteria tudo o que quisesse.
Esse era o presente das icamiabas ou amazonas - as
fortes guerreiras da m itologia indígena - aos homens
indígenas que iam visitá-l as. Elas moldavam o talismã
na pedra ainda mole, t irada do fundo de uma lagoa
em noite de lua cheia.

-

- Muiraquitã da cultura Santarém, no Pará, datado do ano de 1300.

pa Iavra S na IUpa
D

1. O Modernismo busca valorizar a língua e_a origem d?_povo brasil:iro.
Exemplos: tapanhumas, maloca, macuru, Jirau de pax,uba, cunhata,
guaimum, mucambo, murua, poracê, torê, bacorocô, cucuicogue etc.

Como você explica o uso de palavras e expressões de origem indígena e africana na obra modernista Macunaíma, o herói sem nenhum caráter? Dê pelo menos cinco exemplos.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

B

O subtítulo do livro é "o herói sem nenhum caráter''. Não se deve entender a expressão "sem nenhum caráter" como "mau caráter''. Considerando essa afirmação, registre no caderno a única
expressão que não poderia substituir esse subtítulo.

a)o primitivo
b)o infantil

Alternativa d. Comente com os alunos que a personagem Macunaíma representa um povo em formação,
em busca de seu caráter e de sua identidade.

e) o amorfo

d)o desonesto
e) o instintivo

1-

~

Panorama

Características formais e temáticas de Macunaíma
Como vimos, o Manifesto Antropófago propunha uma arte que absorvesse o individual
e o coletivo, apropriando-se das influências europeias em prol de uma nova cultura nacional. Defendia a liberdade linguística, as marcas de oralidade na escrita e a cultura popular,
valorizando nossas manifestações primitivas, folclóricas.

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, foi publicado em 1928, ano
em que o Manisfesto Antropófago foi lido pela primeira vez. Na obra, misturam-se lendas,
mitos, simpatias, rezas, bordões, provérbios, frases feitas, adivinhas e anedotas. A linguagem é
inovadora, com neologismos, regionalismos, termos indígenas e linguagem coloquial, ousando também em relação ao ritmo e à sintaxe.
Como recurso literário, Mário de Andrade usou ainda uma estratégia que podemos chamar
de metalinguística: as histórias são contadas ao narrador pelo papagaio do próprio herói. O romance apresenta também as seguintes características:
• o foco narrativo é em terceira pessoa, com um narrador-observador das peripécias do protagonista. A exceção é o capítulo 9, "Carta pras lcamiabas~ em que o próprio herói é narrador-personagem. Ele escreve uma carta para suas súditas amazonas, relatando suas experiências
na cidade de São Paulo e pedindo dinheiro;
• há trechos que apresentam ruptura da sintaxe e da pontuação. No caso da pontuação, por
exemplo, elementos de sequências enumerativas costumam não ser separados por vírgulas,
como em: "Porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê
o bacorocô a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo.";
• a linguagem popular é reproduzida por meio da grafia das palavras e de determinadas construções sintáticas.

I·Na bagagem
• Você já leu algum conto do livro Brás, Bexiga e Barra Funda?
• O que teria acontecido nesses três bairros de São Paulo para que eles se tornassem tema
de uma obra tão importante?
• Como os imigrantes se relacionavam com os brasileiros e vice-versa?

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Nas trilhas do texto
Em 1927, Alcântara Machado escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda. O título do livro é composto dos
nomes de antigos bairros operários onde viviam os imigrantes italianos que vieram para a cidade de
São Paulo nas primeiras décadas do século XX. A obra, que reúne 11 contos, também se tornou um
marco da primeira fase do Modernismo brasileiro.

~ Leia a seguir um desses contos.

Carmela
Alcântara Machado

Dezoito horas e meia. Nem mais um minuto porque a madama
respeita as horas de trabalho. Carrnela sai da oficina. Bianca vem
ao seu lado.
A Rua Barão de ltapetininga é u1n depósito sarapintado de
automóveis gritadores. As casas de modas (AO CHlC PARISIENSE, SÃO PAULO-PARIS, PARIS ELEGAN"fE) despejam nas calçadas as costureirinhas que riem, falam alto,
balançam os quadris corno gangorras.
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- Espia se ele está na esquina.
- Não está.
- Então está na Praça da República. Aqui tem muita
gente mesmo.
- Que fiteiro!
O vestido de Carrnela coladjnho no corpo é de organdi verde. Braços nus, colo nu, joelhos de fora. Sapatinhos verdes.
Bago de uva Marengo maduro para os lábios dos amadores.

1/

- Ai que rico corpinho!

1

- Não se enxerga, seu cafajeste? Português sem educação!
Abre a bolsa e espreita o espelhinho quebrado, que reflete
a boca reluzente de carmim primeiro, depois o nariz churnbeva, depois os fiapos de sobrancelha, por último as bolas
de metal branco na ponta das orelhas descobertas.
Bianca por ser estrábica e feia é a sentinela da companheira.
- Olha o automóvel do outro dia.
- O caixa-d'óculos?
- Com uma bruta luva vermelha.
•

O caixa-d'óculos para o Buick de propósito na esquina da praça.
- Pode passar.
- Muito obrigada.

"

Passa na pontinha dos pés. Cabeça baixa. "foda nervosa.
- Não vira para trás, Bianca. Escandalosa!
,

Diante de Alvares de Azevedo (ou Fagundes Varela) o
Angelo Cuoco de sapatos vermelhos de ponta afilada, meias
,

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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brancas, gravatinha deste tamanhinho, chapéu à Rodolfo Valentino, paletó de um botão só, espera há
muito com os olhos escangalhados de inspecionar a Rua Barão de Itapetininga.
- O Angelo!
- Dê o fora .
~

Bianca retarda o passo.
'
Carmela continua no mesmo. Como se não houvesse nada. E o Angelo
junta-se a
ela. Também como se não houvesse nada. Só que sorri .
- Já acabou o romance?
- A madama não deixa a gente ler na oficina.
- É? Sei. Amanhã tem baile na Sociedade.
'
- Que bruta novidade, Angelo 1 Tem todo domingo.
- Enjoada!
.

1

ão segura no braço!

Na Rua do Arouche o Buick de novo. Passa. Repassa. lorna a passar.
- Q uern é aquele cara?
- Como é q ue e u hei de saber?
- Você dá confiança para qualquer um.
uma encrenca!

lunca vi, puxa! Não olha pra ele que eu armo já

Bianca rói as unhas. Vinte metros atrás. Os freios do Buick guincham nas rodas e os pneumáticos deslizam rente à calçada. E estacam.
- Boa tarde, belezinha ...
- Quem? Eu?
- Por que não? Você mesma ...
Bianca rói as unhas com apetite.
-

Diga uma coisa. Onde mora a sua companheira?
Ao lado de minha casa.
Onde é sua casa?
Não é de sua conta.
,

O caixa-d.óculos não se zanga. Nem se atrapalha. E um traquejado.
- Responda direitin ho. Não faça assim. Diga onde mora.
- Na Rua Lopes de Oliveira. Numa vila. Vila Margarida n 12 4 . Carmela mora com a
família dela no 5.
- Ah! Chama-se Carmela ... Lindo nome. Você é capaz de lhe dar um recado?
Bianca rói as u nhas.

'
•

- Diga a ela que eu a espero amanhã de noite, às oito horas, na rua ... não ... atrás da
Igreja de Santa Cecília. Mas que ela vá sozin ha, hein? Sem você. O barbeirinho também
pode ficar em casa.
- Barbeirinho nada! Entregador da Casa Clark!
- É a mesma coisa. Não se esqueça do recado. Amanhã, às oito horas, atrás da Igreja .
- Vá saindo que pode vir gente conhecida.
Também o grilo já havia apitado.
- Ele falou com você. Pensa que eu não vi?
'
O Angelo
também viu . Ficou danado.
- Que me importa? O caixa-d'ócu los disse que espera você amanhã de noite, às oito
horas, no Largo Santa Cecília. Atrás da Igreja.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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- Que é que ele pensa? Eu não sou dessas. Eu
não!
- Que fita , Nossa Senhora! Ele gosta de você,
sua boba.
- Ele disse?
- Gosta pra burro.
- Não vou na onda.
- Que fingida que você é!

- Ciao.
- Ciao.
Antes de se estender ao lado da irmãzinha na
cama de ferro Carmela abre o romance à luz da
lâmpada de 16 velas: Joana a desgraçada ou A odisseia de unia 11irgem , fascículo 2 2 •
Percorre logo as gravuras. Umas teteias. A da
capa então é linda mesmo. N o fundo o imponente
castelo. No primeiro plano a íngreme ladeira que
conduz ao castelo. Descendo a ladeira numa cusparada louca o fogoso ginete. Nlontado no ginete o
apaixonado caçula do castelão inimigo de capacete prateado com p i urnas brancas. E atravessada no
cachaço do ginete a formosa donzela desmaiada
entreoando
ao vento os cabelos cor de carambola.
o
Quando Carmela reparando bem começa a verificar que o castelo não é mais um castelo mas uma
igreja, o tripeiro Giuseppe Santini berra no corredor.
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- Spegni la luce! Subito! Mi vuole proprio rovinare questa principessa!
E - raatá! - uma cusparada daquelas.

- 1 ão precisa me chamar de senhor. Entrem

depressa.
Depressa o Buick sobe a Rua Veridiana.
Só para no Jardim América.
Bianca no domingo seguinte encontra Carmela
raspando a penugenzinha que lhe une as sobrancelhas com a navalha denticulada do tripeiro Giuseppe Santini .

- Xi, quanta coisa pra ficar bonita!
- Ah! Bianca, eu quero dizer uma coisa para você.
- Que é?
- Você hoje não vai com a gente no automóvel.
Foi ele que disse.
- Pirata!
- Pirata por quê? Você está ficando boba, Bianca.
- É. Eu sei por quê. Piratão. E você, Carmela,
sim senhora! Por isso é que o Angelo me djsse que
você está ficando mesmo uma vaca.
- Ele disse assim? Eu quebro a cara dele , hein?
Não me conhece.
- Pode ser, não é? Mas namorado de máquina
não dá certo mesmo.
~

Saem à rua suja de negras cascas de amendoim. 1 o degrau de cimento ao lado da mulher
Giuseppe Santjni torcendo a belezinha do queixo
cospe e cachimba, cachimba e cospe.
- Vamos dar uma volta até a Rua das Palmeiras, Bianca?
- Andiamo.

- Eu só vou até a esquina da Alameda Glette.
Já vou avisando.
- "frouxa. Que tem?
No Largo Santa Cecília atrás da igreja o caixa-d'óculos sem tirar as mãos do volante insiste pela
segunda vez:
- Uma voltinha de cinco minutos só... Ninguém nos verá. Você verá. Não seja má. Suba aqui.
Carmela olha primeiro a ponta do sapato esquerdo, depois a do direito, depois a do esquerdo
de novo, depois a do direito outra vez, levantando
e descendo a cinta. Bianca rói as unhas.
- Só corn a Bianca ...
- Não. Para quê? Venha você sozinha.
- Sem a Bianca não vou.
- Está bem. Não vale a pena brigar por isso. Você
vem aqui na frente comigo. A Bianca senta atrás.
- Mas cinco minutos só. O senhor falou ...

,

Após a leitura do texto, verifique se ainda existem palavras ou expressões que os alunos desconhecem.
Peça que pesquisem o significado de cada uma delas no dicionário e elabo<em um pequeno glossário.
Depois que os seus olhos cheios de estrabismo e
fiteiro: pessoafingida,que•fazfita~
despeito veem a lanterninha traseira do Buick desaorgandi: tecido leve e transparente.
parecer, Bianca resolve dar um giro pelo bairro. !macaíxa-d'6culos: modo depreciativo de se referir a quem usava óculos.
ginando coisas. Roendo as un has. Nervosíssima.
Buick: modelo de automóvel.
Logo encontra a Ernestina. Conta tudo à ErRodolfo Valentino: (1895-1926),artista italiano celebrizado pelo cinema
norte-americano, ídolo das mulheres da década de 1920.
nestina.
grilo: apelido que se dava aos guardas-civis, que vigiavam as ruas e o trânsito na
cidade de São Paulo.
- E o Angelo, Bianca?
~

- O Ângelo? O Ângelo é ou tra coisa. É pra casar.
- Ha-1....

ALCÃNTARA MACHADO, Antônio de. Brás, Bexiga e Barra Funda e
out10s contos. São Paulo: Moderna, 1997. p. 26-29.

Spegni la luce! Subito! Mi wole proprio rovinare questa princ:ipessa!:

(do italiano) Apaga a luz! Já! Essa princesa quer mesmo me arruinar!
máquina: carro, automóvel.
Andiamo: (do ltalíano) Vamos.

Antônio Castilho de Alcântara Machado d'Oliveira (1901 -1 935) nasceu em São Paulo (SP) e
faleceu no Rio de Janeiro (RJ). Fo i advogado, jornalista, político e escritor. Éautor de contos e de
crônicas q ue falam dos problemas e dos conflitos das pessoas que vivam na cidade de São Paulo, principalmente dos imigrantes italianos pobres, retratados em sua obra mais famosa - Brós,
Bexiga e Barra Funda. Éautor também de Pathé-Baby (romance, 1926), Laranja da China (contos,
1928). Mana Maria (romance inacabado). Ligado às ideias da primeira geração modernista, foi
redator da revista Terra Roxa e Outras Terras e da Revista de Antropofagia. Postumamente, suas
crônicas e ensaios foram reun idos em Cavaquinho e saxofone (1940) e Contos avulsos (1961 ).

Para mais informações sobre a vida e a obra de Alcântara Machado, acesse:
<www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.dm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=4995&1st_
palavras=>;
Para ler Brás, Bexiga e Barra Funda na íntegra, acesse:
<www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/Detalhe0braForm.do7select_action=&co_obra=7383>.
Acessos em: 22 fev. 2016.
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4. O desfecho é irônico. Ele revela a inveja e o despeito de Bianca, além do jogo de

D

interesses entre Carmela e o rapaz do Buick. Mostra também a impossibilidade de
casamento enue pessoas de níveis sociais diferentes (burguês e proletário), o que se
O que revelam estas falas? nota por meio da fala de Bianca a respeito do jovem proletário Ângelo:'t pra casar~
• - Você dá confiança para qualquer um. Nunca vi, puxa! Não olha pra ele que eu arn10 já un1a encrenca!
,

A

• - E. Eu sei por quê. Piratão. E você, Carmela, sin1 senhora! Por isso é que o Ange lo 1ne disse que
você está ficando mes mo uina vaca. 1. Machismo - tanto por parte de Ângelo quanto de Bianca -. presente na
narrativa como senso comum.

B

Quais são as estratégias de sedução usadas por Carmela e pelo"caixa-d 'óculos'; o dono do Buick?
Carmela usa seus atributos físicos e sua beleza. O 'caixa-d'óculos• usa o poder e o seu sratus, assim como o seu carro, sírnbolo burguês.
11 Qual é o papel da personagem Bianca? Justifique sua resposta com passagens do conto.
Veja resposta na Assessoria Pedagógica. ~
5. a)Que a personagem Carmela conserva traços românticos
•.
(gosta de ler romances) apesar de seu comportamento
ll Como voce inte rpreta o desfecho do conto?
considerado'moderno"paraaépoca.Chameaatençãodosalunos
para elementos dos contos da Idade Média, como as referências
O O que cada uma destas passagens do texto revela? ao cavaleiro medieval,àvassalagemamorosa. à jovem donzela etc
a) Antes de se estender ao lado da irn1ãzinha na cama de ferro Carmela abre o ro1nance à luz da lâmpada de 16 velas: Joana a desgraçada ou A odisseia de -u.,na virgeni, fascículo 2°.
Percorre logo as gravuras. Umas teteias. A da capa então é linda 1nesmo. No fundo o in1ponente
castelo. No p rimeiro plano a íngreme ladeira que conduz ao castelo. Descendo a ladeira nu1na disparada louca o fogoso ginete. l\llon tado no ginete o apaixonado caçula do castelão inimigo de capacete
prateado com plun1as brancas. E atravessada no cachaço do ginete a formosa donzela des1naiada
entregando ao vento os cabelos cor de cara1nbola.
b) Dezoito horas e me ia. Nem mais u1n minuto porque a madama respeita as horas de trabalho. Carmela sai da oficina. Bianca ven1 ao seu lado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

5. b) Aspectos

do trabalho da
mulher fora de
casa. na época:
Carmela e
Bianca eram
operárias
(costureiras)
numa casa
de modas. Há
uma referência
também
aos direitos
trabalhistas,
que, no caso
delas,eram
respeitados,
o que nem
sempre
acontecia.

S. e) A mudança
de costumes
em relação à
maneira de se
vestir da mulher
jovem e urbana
que trabalha fora rJ
de casa. Revela,
ainda, um traço
de Carmela: a
sensualidade.
Se achar
11
interessante
peça aos alunos
que comparem
o trecho com a
descrição dos
trajes femininos
descritos nos
romances
românticos.

e) O vestido de Carmela caladinho no corpo é de organdi verde. Braços nus, colo nu, joelhos de fora.

Sapatinhos verdes. Bago de uva l\~arengo n,aduro para os lábios dos amadores.
d) Bianca por ser estrábica e feia é a sentinela da companheira.

~~~~:::~~~e~~~ ~:d~~!~~:

~~!~~i~i:t;;.º

Identifique e explique os seguintes recursos intertextuais presentes no conto:
a) alusão às culturas francesa e estadunidense; Veja resposta na Assessoria Pedagógica. ~
b) alusão ao Romantismo. ~eferencia aos poetas Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, para vincular a personagem
Angelo aos românticos.

Leia as falas a seguir:
• - Não vi ra para trás, Bianca. Escandalosa!
•

- [ ... ]

1ão

segura no braço!

• - Que é que ele pensa? Eu não sou dessas. [... ]
A

• - Ele falou com você. Pensa que não vi? O Angelo tainbém viu. Ficou danado.
• - Você hoje não vai com a gente no automóvel. Foi ele que disse.
a) Essas falas são de qual personagem? Carmela.

b)O que elas revelam a respeito da personagem? Uma contradição. Ela quer se passar por moça recatada, mas acaba
se deixando seduzir pelo rapaz do Buick.

D

Registre e explique no caderno a afirmativa que não está relacionada ao conto.
a) Referência a cenário urbano, industrial.

b) Referência à miscigenação.

d) Alusão a cenas do cotidiano de personagens
populares.

e) Uso de linguagem popular, gírias e italianismos.
Alternativa b. Há referencia ao fenômeno da migração (operários italianos e seus familiares) e não à miscigenação.

e) Apresentação da situação da mulher proletária.

D

Identifique os seguintes elementos da narrativa:
a) espaço
b) tempo histórico
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a) A cidade de São Paulo: bairros, vilas, ruas da cidade;
b) Primeiras decadas do século XX;
e) Mais de uma semana.

10. Alternativa e.
e) tempo cronológico
Chame a atenção
dos alunos para II:l Registre no caderno a estratégia que não foi usada na construção da sequência narrativa do
a influencia
conto "Carmela''.
do cinema
na literatura
a) Divisão do texto em cenas separadas por espaços em branco.
moderna,
revelada por
b) Progressão por meio de expressões que indicam tempo.
meio do uso
e) Uso de expressões que indicam lugar para situar os fatos.
de expressões
temporais e
d) Uso do presente descritivo-narrativo para aproximar os fatos do leitor.
espaciais na
construção
e) Uso de f/ashback para estabelecer relações de causa e consequência.
da sequência
narrativa, tais
como 'Dezoito
horas e meia
[ ..]'; "Diante de
Álvares [ ..]';
'Vinte metros
acrás~;'Antes
Características formais e temáticas do conto "Carmela"
de se estender
[...)';"No Largo
O conto"Carmela'; de Alcântara Machado, apresenta traços realistas - como a precisa localização
Santa Cecília
espacial e temporal e o determinismo social - aliados à agilidade e à fragmentação das narrativas
[...)"; "Bianca
no domingo
modernistas. Constitui, assim, um retrato em movimento da vida cotidiana dos imigrantes italianos,
seguinte[...)" etc.

-~

Panorama

das pessoas do povo e do novo mundo do trabalho na cidade de São Paulo.
A valorização do discurso direto, com o objetivo de destacar as falas e afastar o narrador da
cena, dá dinamismo e naturalidade à narrativa. A caracterização das personagens, tanto psicologicamente como socialmente, se dá por meio das falas e das ações.
A narrativa é marcada pelo tom crítico e bem-humorado ao abordar temas como a desigualdade social e o jogo de interesse amoroso.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Brás, Bexiga e Barra Funda
Publicada em 1927, Brás, Bexiga e Barra Funda, obra que contém "Carmela" e outros dez contos, é filiada à primeira geração do Modernismo. Nela, a nova área industrial e urbana que dá
título à obra é colocada em foco. Em cena, as dificuldades que as personagens das classes menos favorecidas enfrentam para se adaptar ao espaço em transformação, cada vez mais hostil
em função da rápida industrialização e da mudança de hábitos e costumes pela qual passa a
sociedade. Algumas características temáticas e formais da obra:
• as personagens são apresentadas ou caracterizadas de forma rápida, sintética, em flashs
de seu cotidiano;
• os contos são narrados em terceira pessoa;
• a narrativa é construída em blocos, que funcionam como cenas, recortes ou flashs de algum fato ou ação que acontece rapidamente, sem muitos detalhes;
• a experiência da vida urbana - fragmentada, entrecortada e fugaz - dos imigrantes italianos e dos paulistas é tematizada;
• integração entre o imigrante e os brasileiros: o processo de abrasileiramento;
• tom humorístico, satírico ou de paródia, que tem como intenção a crítica social;
• uso de linguagem coloquial, com o emprego de italianismos e do discurso direto.
Outro aspecto interessante é a inserção de características de diferentes gêneros textuais nos
contos, como letreiro, bilhete, carta, propaganda, narração radiofônica de partida de futebol etc.

l ·Na bagagem
• Você já ouvir falar de Patrícia Galvão, a Pagu?
• Já leu algum texto dessa autora modernista?
• Qual seria o tema de um capítulo intitulado "Teares"?

Nas trilhas do texto
~ Leia um trecho do romance Parque industrial.

Teares
Patrícia Galvão (Pag1,)

São Paulo é o maior parque industrial da
Ainérica do Sul: o pessoal da tecelagern SO ·
letra no cocoruto imperialista do ·'camarão"
que passa. A italianin ha matinal dá uma banana pro bonde. Defende a pátria.
- Nlais custa! O maior é o Brás!
Pelas cem ruas do Brás, a longa fila dos
filhos naturais da sociedade. Filhos naturais
porque se cüstinguem dos outros que têm
tido heranças fartas e comocüdade de tudo na
vida. A burguesia tem sernpre filhos legítimos.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

....

...

~--

-

l\iles1no que as esposas virtuosas sejam adúlteras
comuns.
A Rua Sampsom se move inteira na direção das
fábricas. Parece que vão se deslocar os paralelepípedos gastos.
Os chinelos de cor se arrastam sonolentos ainda e sem pressa na segunda-feira. Com vontade de
ficar para trás. Aproveitando o último restinho de
liberdade.
As meninas contam os romances da véspera, espremendo os lanches embrulhados em papel pardo
e verde.
- Eu só me caso com um trabalhador.

- Sai azar! Pra pobre basta eu. Passar a vida inteira nesta merda!
- Vocês pensam que os ricos namoram a gente
a sério? Só pra debochar.
- Eu já falei pro Brálio que se é deboche, e u
escacho ele.
- O Pedro está ali!
- Está te esperando? Então deixa eu cair fora! [...]
GALVÃO, Patrícia. Parque indusrrial. 3. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto,
1994.p.17-18.
no cocoruto: no alto, na parte superior.
escachar: abrir, rachar ao meio. Aexpressão •eu escacho ele"tem osentido

de"eu parto ele ao meio~

Patrícia Rehder Galvão (Pagu) (1910-1 962) nasceu em São João da Boa Vista (SP) e faleceu
em Santos (SP). Foi romancista, tradutora, jornalista, cronista, professora, militante política
e produtora cultural. Conhecida como Pagu (apelido dado pelo amigo Raul Bopp),
usou também o pseudônimo Mara Lobo quando publicou seu romance mais famoso, Parque industrial (1933). Em 1929, convidada porTarsila do Amaral, integrou
o grupo de escritores modernistas ligados ao movimento antropofágico, que foi
liderado por Oswald de Andrade, com quem foi casada. Sua obra tem grande conotação política e discute a vida do proletariado das indústrias da cidade de São
Paulo, refletindo principalmente a questão da mulher trabalhadora. Após sua morte,
em 1962, foi publicado Safra macabra, livro de contos policiais originalmente escritos
para a revista Detective (editada por Nelson Rodrigues), com o pseudônimo King Shelter.
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4. a) O trecho refere-se à dificuldade que as personagens têm para ler o letreiro (de propaganda do governo:

imperialista) colocado no alto do bonde (cocoruto): 'São Paulo é o maior parque industrial da América do Sul [._]: Pode-se
inferir que eles soletram essa frase, pois não sabem ler fluentemente.

Para mais informações sobre a vida e a obra de Pagu, acesse:
<www.itaucultural.org.br/aplicexternas/endclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=9038&1st_
palavras>.
Acesso em: 22 fev. 2016.
4. b) O trecho refere-se à discordância ("dá uma banana•: gesto de reprovação} da trabalhadora em relação à afirmativa do letreiro do
bonde. Para ela,'o maior parque industrial da América do Sul"nãoé a cidade de São Paulo como um todo, mas o bairro dela, o Brás.
Explique que a expressão "defende a pátria: aqui, se refere ao bairro (Brás) e não à nação ou ao território brasileiro como um todo.

D

Estabeleça uma analogia entre o conto"Carmela'; de Alcântara Machado, e o trecho de Parque
industrial, de Patrícia Galvão. Veja resposta na Assessoria Pedagógica. ~

B

Qual é o tempo cronológico, o tempo das ações, em "Teares"? Justifique sua resposta.
As ações se passam na manhã de uma segunda-feira:'A italianinha matinal [...]";'Os chinelos de cor se arrastam sonolentos
ainda e sem pressa na segunda-feira'.

D

Pelo contexto, dê o sentido da palavra camarão, que aparece no primeiro parágrafo.

rJ

Pela sequência do texto, infere-se que a palavra bonde retoma camarão. Camarão é uma variante histórica e regional (São
Paulo, inicio do século XX) de bonde elétrico. O camarão era pintado de vermelho.Trata-se, aqui, de metonímia, pois o camarão
Explique o significado dos trechos a seguir: (crustáceo, alimento, fruto do mar) também é vermelho.

a) [... ] o pessoal da tecelage1n soletra no cocoruto ín,perialista do "camarão'· que passa.

b) A italianinha matinal dá un,a banana p ro bonde. Defende a pátria.
- rviais custa! O n,aíor é o Brás!
5. O narrador de'Teares'. O do conto "Carmela" narra e descreve, mas não se posiciona.

l1

"Carmela" (de Alcântara Machado) e "Teares" (de Patrícia Galvão) são narrados em terceira pessoa,
por narradores-observadores. Qual desses narradores se posiciona em relação aos fatos narrados?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Palavras na lupa
Explique as metonímias presentes em:

As expressões 'Rua Sampsom· e 'chinelos de cor" substituem pessoas
trabalhadoras, revelando ausência de identidade, coisificação.

a) A Rua Sampson, se n1ove inteira [... ]

,

b) Os chinelos de cor se arrastam sonolentos [... ]

Panorama
Características formais e temáticas de Parque industrial
Parque industrial é a principal obra de Patrícia Galvão. O romance inicia-se com uma notícia "Estatística Industrial do Estado de São Paulo: no ano de 1930 - para situar a narrativa em relação ao
momento histórico: a crise econômica de 1929, que provocou a queda nos lucros da produção fabril.
A obra apresenta as seguintes características:

• é marcada pela fusão das linguagens coloquial, literária e jornalística;
• o cenário é o mundo do trabalho feminino urbano;
• as personagens são funcionárias de fábricas, pobres, de origem italiana;
• os temas são a relação entre patrão e empregada, a exploração social, o assédio sexual e
moral sofrido pelas trabalhadoras no ambiente público ou privado, a greve, a repressão, as
relações amorosas entre pessoas de classes sociais diferentes;
• o narrador se aproxima das personagens pelo uso da linguagem coloquial e assume uma
posição feminista;
• a linguagem tem função argumentativa: o narrador se posiciona, apresentando seu discurso em letras maiúsculas;
• utiliza a técnica modernista de fragmentação do texto e colagem.

Passos largos
D

(Enem/2000- adaptada)

Leia o trecho:
Precisa-se nacionais sem nac ionalismo, [... ] movidos pelo presente mas estalando naquele cio racial
que só as tradições maduram! [ ...]. Precisa-se gentes com bastante me iguice no sentin,ento, bastante força
na peitaria, bastante paciência no entusias1no e sobretudo, oh! sobretudo bastante vergonha na cara! [... ]
Enfin1: precisa-se brasileiros! Assim está escrito no anúncio vistoso de cores desesperadas pintado sobre o
, corpo do nosso Brasil, can, aradas.
ANDRADE, Mário de. ln: ANoite. São Paulo, 18 dez. 1925.
Alternativa e, na qual se observa a omissão da preposição
Apud: LOPES, Telê Porto Ancona. Mário de Andrade: ramais
demarcando o falar popular em 'precisa-se nacionais... precisa-se
e caminhos. São Paulo: Duas Cidades, 1972.
gentes... precisa-se brasileiros~

No trecho acima, Mário de Andrade dá forma a um dos itens do ideário modernista, que é o
de firmar a feição de uma língua mais autêntica, brasileira, ao expressar-se numa variante de
linguagem popular. Registre no caderno a alternativa que ilustra essa afirmação.
a) Uso de palavras como cio, peitaria, vergonha.

b) O emprego da pontuação.
e) A repetição do adjetivo bastante.

d) A concordância empregada em "Assim está escrito".
e) A escolha de construções do tipo "Precisa-se gentes~
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Leia os textos a seguir para responder às atividades 2 e 3 no caderno:

O canto do guerreiro
Aqui na floresta
Dos ventos batida,
Façanhas de bravos
Não gera1n escravos,
Que estin1em a vida
Sen1 guerra e lidar.

- Ouvi-me, Guerreiros,
- Ouvi meu cantar.
Valente na guerra,
Que1n há, como eu sou?
Que1n vibra o tacape
Com mais valentia?

Quem golpes daria
Fatais, con10 eu dou?
- Guerreiros, ouvi-1ne;
- Quen1 há, como eu sou?
Gonçalves Dias

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter
(Epílogo)
Acabou-se a história e 1norreu a vitória.
Não havia 1nais n inguém lá. Dera tangolon1ângolo na tribo Tapanhun1as e os filhos dela se acabaran1 de
u1n em um. Não havia mais ningué1n lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros
n1eios-barrancos, aque les n1atos n1isteriosos, tudo era solidão do deserto ... Um silêncio in1enso dorn1ia à
beira do rio U raricoera.
tongolomângolo:
Nenhun1 conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles omesmo que tangolocasos tão pançudos. Quen1 podia saber do Herói?
mango ou tangloman2. Alternativa e. No texto romântico de Gonçalves Dias, vimos a representação do índio
Mário de Andrade glo: doença atribuída
como herói, forre, guerreiro. Em Macunaíma, romance modernista, o narrador questiona o
afeitiçaria.
n (E m/ 00l) desaparecimento do protagonista, sugerindo a extinção do índio. Esses dois trechos
u
ne 2
apresentam visões distintas da realidade do povo indígena brasileiro.

A leitura comparativa desses dois textos indica que:
a ) ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma realista e heroica, como
símbolo máximo do nacionalismo romântico.

b) a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos
indígenas do Brasi 1.
e) as perguntas •Quem há, como eu sou?· (primeiro texto) e "Quem podia saber do Herói?· (segundo texto)
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expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira.

d)o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado
do processo de colonização no Brasil.

li

e) os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram
silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador, no segundo texto.
3. Alternativa e. Um dos versos de Gonçalves Dias apresenta o substantivo tacape, de origem tupi ('Quem
(Enem/2007) vibra o tacape"), que é uma arma de guerra indígena. O fragmento de Macunaíma apresenta os vocábulos
Tapanhumas (nome de uma tribo) e Uraricoera (nome de um rio).

Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que:
a) a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto;

b) a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto, no segundo, predomina a linguagem formal;
e) há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena;

d)a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na forma de organização da linguagem e, no segundo, no relato de informações reais;

e) a função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no pri4. Possíveis respostas: (1) Macunaíma é o herói •sem nenhum caráter' e, como ele nos representa
meiro.

rJ

(a nós, os brasileiros), a civilização europeia não poderia esculhambar o 'nosso caráter'. (2) Pelo fato
de que. no contexto do livro, Macunaíma é que esculhamba os valores europeus. (3) A afirmação
(Fuvest/2003 - adaptada) expressa o despeito do herói. Comente com os alunos que no capitulo em questão, eleprocura
um jeito de ir atrás de Pia imã, que foi se curar na Europa Tenta, sem sucesso, uma bolsa do
Leia:
governo para custear sua viagem.

- Paciência, manos! não! não vou na Europa não. Sou an1ericano e meu lugar é na An1érica. A civilização
europeia decerto escul hamba a inteireza do nosso caráter.
Mário de Andrade, Macunalma.

Pelo fato de ser dita por Macunaíma, a frase "A civilização europeia decerto esculhamba a inteireza do nosso caráter" adquire sentido irônico. Por quê?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

O

(Enem/2007 - adaptado)
Observe a imagem e leia a legenda:
·}

j

=

Al1ernativa e. Na fisionomia cansada
e abatida dos imigrantes, nota-se sua uisteza. Embora António
Rocco seja um pintor acadêmico
e Oswald um escritor moderno,
ambos retratam o sofrimento e
as dificuldades enfrentadas pelos
imigrantes que chegam ao Brasil
no início do século XX. Comente
com os alunos que Oswald faz
referência à substituição da mão de
obra escravizada pelos imigrantes
pobres da Europa, que vieram para a
América do Sul e chegaram ao Brasil
pensando estar na Argentina. ~

Os imigrantes, de Antônio Rocco,

--

1910. Óleo sobre tela,
202 cm x 231 cm. Pinacoteca do
Estado de São Paulo, São Paulo (SP).

Agora, leia o texto:

Um dia, os imigrantes aglo merados na an1urada da proa chegavan1 à fedentina quente de u1n porto,
nun1 silêncio de n1ato e de febre an1arela. Santos. - É aqui 1 Buenos Ai res é aqui! - Tinham trocado o rótulo
das bagagens, desciam e1n fila. Fazian1 suas necessidades nos trens dos animais onde ia1n. Jogavam-nos
nun1 pavilhão comun1 en1 São Paulo. - Buenos Aires é aq ui! - Amontoados corn trouxas, sanfonas e baús,
nun1 carro de bois, que pretos guiavarn através do n1ato por estradas esburacadas, chegavam uma tarde nas
senzalas donde acabava de sair o braço escravo. Formavan1 militarn1e nte nas madrugadas do terre iro homens e mulheres, ante feitores de espi ngarda ao on1bro.
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ANDRADE, Oswald de. Marca Zero li: chão. Rio de Janeiro: Globo, 1991.

Levando-se em consideração a pintura de Antônio Rocco e o texto de Oswald de Andrade,
relativos à imigração europeia para o Brasil, é correto afirmar que:
a)a visão da imigração presente na pintura é trág ica e, no texto, otimista.

b)a pintura confirma a visão do texto quant o à imigração de argentinos para o Brasil.
e) os dois autores retratam as dificuldades encontradas pelos imigrantes na chegada ao Brasil.
d) Anton io Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirism o do imigrante.

e) Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a dos ex-cativos.

0

(Unesp/2009 - adaptada)
O poeta Olavo Bilac, numa carta endereçada a um amigo em 1887, construiu uma imagem
negativa da cidade onde residia, São Paulo, que, segundo ele, era:

[... ] un1a bexiga. Isto não vale dois caracóis[ ...] Não posso viver numa terra onde só há frio , ga roa, lama,
republicanos, separa tistas e tupinan1bás.
Decênios depois, Patrícia Galvão (Pagu) apresentava uma cidade diferente:

São Paulo é o maior centro industrial da América do Sul: o pessoal da tecelagen1 soletra no cocoruto
imperialista do [bonde] "ca1narão''. A italianinha mati nal dá uma banana pro bonde.
Parque indust1ia/, 1933.

Explique a diferença da descrição de São Paulo feita pelo poeta parnasiano e pela escritora
modernista.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

O poeta
parnasiano faz
uma descrição
subjetiva
e negativa
de suas
impressões
a respeito de
São Paulo, no
fim do século
XIX. Pagu, na
década de
1930 (século
XX}, tematiza
o processo de
industrialização
e urbanização
e a expansão
da mão de obra
assalariada
feminina.

1J

(PUC-SP/2006 - adaptada)

Alcântara Machado escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda em 1927. Registre no caderno a alternativa incorreta a respeito dessa obra:
a) se encontram nela exemplos de uma ágil literatura citadina.

b) se caracteriza por uma linguagem cuja marca maior são a concisão e a brevidade.

e) apresenta narrativas montadas à semelhança da linguagem cinematográfica.
d) é habitada por personagens tiradas da realidade da vida.
e) mostra-se como crítica aos italobrasileiros por serem uma ameaça à famíl ia tradicional.
Alternativa e.

D

(UEl/2003 - adaptada)

Para responder à questão, leia os dois textos a seguir. O texto I reproduz observações de Alcântara Machado sobre o estilo dos escritores do início do século XX. O texto li é um trecho do
conto "Gaetaninho'; do próprio Alcântara Machado.

Texto 1
O literato nunca chamava a coisa pelo nome. Nunca. Arranjava sempre un1 meio de se exprin1ir indiretamente. Con1 circunlóquios, in1agens poéticas, figuras de retórica, 111etalepses, 1netáforas e outras
bobagens con1plicadíssimas. Abusando. Ninguén1 morria, partia para os paran10s ignotos. J\ilulher não era
111ulher. Qual o quê. Era flor, passarinho, anjo da guarda, doçura desta vida, bálsamo de bondade, fada, o
diabo. Mulher é que não. Depois a mania do sinônin10 difícil. [ ...] A preocupação de en1belezar, de esconder, de colorir. Nada de pão, pão, queijo, queijo. Não senhor. Escrever assin1 não é vantage1n [... ].
MACHADO, Antônio Al<:Antara. Novelas Paulistanas. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973, p. XXXIV.
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Texto li
O Nino veio correndo co,n a bolinha de 111eia. Chegou bem perto. Co1n o tronco arqueado, as pernas
dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas, Gaetaninho ficou pronto para a defesa.
- Passa pro Beppino!
- Beppino deu dois passos e ,neteu o pé na bola. Com todo o 111uque. Ela cobriu o guardião sardento
e foi parar no ,neio da rua.
- Vá dar tiro no inferno!
- Cala a boca, palestrino!
- Traga a bolai
Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou e matou.
No bonde vinha o pai de Gaetaninho.
A gurizada assustada espalhou a notícia na noite.
- Sabe o Gaetaninho?
- Q ue é que tem?
- Amassou o bonde!
A vizinhança li1npou com benzina suas roupas do,ningueiras.
MACHADO, Antônio Alc~nrara. Novelas Paulistanas. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973, p. 13.

A respeito dos textos lidos, registre no caderno apenas as alternativas corretas: Alternativas b, c,e.

a)Os dois textos retratam a visão literária de Alcântara Machado. No texto 1, ele comenta o estilo dos escritores da segunda fase modernista. No texto li, cria uma narrativa com o estilo próprio do momento em que
escreveu seus livros, a década de 1930.

b) Há nos dois textos ironia e humor. Enquanto no texto I ele ironiza a retórica parnasiana e passadista, no
texto li ele mescla a situação trágica da morte de Gaetaninho com expressões humorísticas.

e) O texto I é um depoimento crítico de Alcântara Machado sobre o modo de escrever de alguns escritores
brasileiros do início do século e representa a luta dos modernistas por uma linguagem mais direta, coloquial e permeada de oralidade.

d) O texto li é um exemplo típico da estética realista da segunda fase modernista, o que mostra que o escritor Alcântara Machado não conseguiu realizar, na criação literária, o que defendeu em sua crítica aos
escritores mais conservadores.
e) Pelo que se pode observar nos dois textos, Alcântara Machado foi defensor da prosa com linguagem
direta e sem enfeites, o que faz de sua obra literária um bom exemplo da literatura modernista da
primeira fase.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Modernismo (Ili)
Segunda fase - Poesia
Leve os alunos a reíletir a respeito da epígrafe de Mário Quintana, na qual o poeta afirma que a poesia não existe para ser explicada,
não tem caráter didático. Ele sugere que a função do poema é estética e emotiva: o poema deve ser fruído, saboreado, amado,
sentido - como quem se entrega a alguém. ao amor ou a uma paixão. Para
''.A poesia não se entrega a que1n a define."
Mário Quintana a poesia não se revela àqueles que pretendem defini-la,
Mário Quintana
conceituá-la, compreendê-la segundo os parâmetros teóricos e acadêmicos.

I·Na bagagem ___.

ARlE
HISJÔRlA

FllOSOFlA

• Depois da Semana de Arte Moderna de 1922, que rumo teria tomado a poesia brasileira?
• Você conhece poemas e poetas da segunda fase do Modernismo, que vai de 1930 a 1945?
• Quais seriam as temáticas e as características formais mais frequentes da produção poética
desse período?
• Você se lembra de algum poema de Carlos Drummond de Andrade? Qual?
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Nas trilhas do texto
~ Leia o poema "Mãos dadas~ de Carlos Drummond de Andrade, publicado originalmente no livro
Sentimento do mundo.

Mãos dadas
Carlos Dn,nimon.d. de Andrade

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo fu turo.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins .
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia compleca eprosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1973. p. 11 1.
taciturno: silencioso, calado, triste.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Carlos Drvmmond de Andrade (1902-1987) nasceu em ltabira (MG) e faleceu no Rio
de Janeiro (RJ). Realizou seus primeiros estudos em Minas Gerais e na cidade de Friburgo (RJ). Formou-se em Farmácia, mas nunca exerceu a profissão. Lecionou Português e Geografia, foi funcionário público e transferiu-se para o Rio de Janeiro
em 1934. A partir da década de 1950, dedicou-se integralmente à produção literária de poemas, contos e crônicas, e a traduções de autores como Balzac, Garcia
Lorca, Moliere e Proust. Drummond, forte criador de imagens, produziu uma das
obras mais significativas da poesia brasileira do século XX. Eis algumas de suas
principais publicações: Alguma poesia (1930), Sentimento do mundo (1940), A rosa
do povo (1945), Claro enigma (195 1), Fazendeiro do ar (1954), Lição de coisas (1962),
Boitempo (1968),As impurezas do branco (1973), O amor natural (1992).

Para mais informações sobre a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade, acesse:
<www.carlosdrummond.com.br/>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa 12894/carlos-drummond-de-andrade>;
<www.releituras.com/drummond_bio.asp>;
<www.jornaldepoesiajor.br/drumm.html>.
Acessos em: 23 fev. 2016.

2. Nesse poema,
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O compromisso do poeta com seu tempo e co,n seus contemporâneos. Comente com os

D

Qual é o tema do poema? alunos que o poema fala sobre anecessidade de solidariedade entre os 'companheiros'.
conclamando poetas, escritores, artistas.

D

"Mãos dadas" é um poema de natureza metalinguística. Justifique essa afirmação citando ai-

o eu lírico
apresenta seu
fazer poético e EI
suas intenções:
"Não serei
o poeta de
um mundo
caduco./
Também não
IJ
cantarei o
mundo futuro~;
"O tempo éa
D
minha matéria, .
o tempo
presente,
os homens
presentes) a
vida presente~

D

guns versos.
Releia os versos a seguir e explique que tipo de compromisso eles expressam.
Esses versos expressam o compromisso do eu lírico com o
• [... ] olho meus companheiros.
coletivo, com o engajamento político e social de artistas e
intelectuais em uma causa cornum, justa.
• Não nos afasten1os 1nujto, va1nos de mãos dadas.
O titulo revela apreocupação do eu lírico com o coletivo, invocando o sentimento

Explique o título do poema. de solidariedade e a necessidade de que se lute e se trabalhe coletivamente por um
mesmo ideal, por uma determinada causa.
Explique o que o eu lírico expressa nos versos a segu ir:

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Tam bén1 não cantarei o inundo futuro .
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a prusagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugi re i para as ilhas, nem serei raptado por serafins.

Nesses versos, o eu poético critica o lirismo
e apoesia alienada da geração do mal do
século, o Romantismo. Em'não fugirei para
as ilhas, nem serei raptado por serafins' há
uma crítica ao Simbolismo. Em 'paisagem
vista da janela: uma crítica ao Arcadismo.

(Fated2007 - adaptada) Alternativas d, e.
Registre no caderno apenas a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito do poema.
a)Trata-se de um poema em que o eu lírico afirma seu desejo de que a poesia possa reconstruir aquilo que,
tendo sido destruído no passado, permanece atual em sua memória.
b) O poeta manifesta a confiança de que sua nova poesia poderá superar os problemas pessoais que quase
o levaram ao suicídio e o fizeram desejar isolar-se.

e) O poeta convoca outros poetas para que, juntos, possam se libertar das velhas convenções que prejudicam a poesia moderna.
d) Os versos da primeira estrofe indicam o anseio do eu lírico de que sua poesia se aproxime dos homens e
ajude a transformar a vida presente.
e) Na segunda estrofe, o eu lírico nega que a poesia desse momento histórico deva tratar de temas sentimentais ou amorosos.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Palavras na lupa

O advérbio não é usado para reforçar a negação do lirismo exacerbado.
A repetição do adjetivo presente, nos últimos versos, reforça o
compromisso do cu lírico com a realidade, com o contexto histórico, com
o momento presente.

D

Explique a repetição do advérbio não e do adjetivo presente na segunda estrofe.

D

No poema, que verbos foram empregados:
. .
d .
? serei (ser), cantarei (cantar), direi (dizer), distribuirei
a) no fu turo do presente, na pnme1ra pessoa o singular. (distribuir), fugirei (fugir)
b) no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular? estou (esrar), olho (olhar), considero (considerar)
e) no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular? é (ser)

d) no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural? estão(estar), nutrem (nutrir)
e) no modo imperativo? (Não nos) afastemos (afastar); vamos (ir) (de mãos dadas)

O fazendeiro do ar, com direção de Fernando Sabino e David Neves. Brasil, 9 min. 1972.
Documentário de curta-metragem com o poeta Carlos Drummond de Andrade, que revela seu amor pela literatura.
Realizado pelo escritor Fernando Sabino.

l ' Na bagagem
• Você conhece algum texto de Murilo Mendes?
• Sabe da importância desse autor para a segunda fase do Modernismo?
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Nas trilhas do texto
Murilo Mendes é outro poeta mineiro do Modernismo brasileiro.

mLeia o poema:

Solidariedade
JW-iirilo Mendes

Sou ligado pela herança do espírito e do sangue
ao mártir, ao assassino, ao anarquista,
Sou ligado
aos casais na terra e no ar,
ao vendeiro da esquina,
ao padre, ao mendigo, à mulher da vida,
ao mecânico, ao poeta, ao soldado,
ao santo e ao demônio,
Construídos à minha i1nagem e semelhança.
MENDES, Murilo. Ovisionário. São Paulo: Roswitha Kempf, [s.d.]. p. 32.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Murilo Monteiro Mendes (1901-1975) nasceu em Juiz de Fora (MG). Ainda menino,
mudou-se para Niterói, onde concluiu os estudos secundários. Entre os anos de
1924 e 1929, seus primeiros poemas foram publicados nas revistas modernistas
'
Antropofagia e Verde. Em 1953, mudou-se para a Europa e percorreu vários países, como Bélgica, Holanda e Itália, dando aulas em universidades. Entre suavasta obra poética, traduzida em várias línguas, podemos destacar Poemas (1930),
Bumba meu poeta (1930), Tempo e eternidade (com Jorge de Lima, 1935), A poesia em pânico (1937), O visionário (1941), Poesia Liberdade (1947), Janela do caos
(1949), A idade do Serrote (1968) e Convergência (1970). Em 1972, recebeu o Prêmio
Internacional de Poesia Etna-Taormina na Itália, publicou Poliedro e veio ao Brasil pela
última vez. Em 1973, publicou Retratos-relâmpago. Faleceu em 1975, em Lisboa (Portugal).

Para mais informações sobre a vida e a obra de Murilo Mendes, acesse:
<http://educacao.uol.com.br/biografias/murilo-mendesjhtm>;
<www.releituras.com/mmendes_menu.asp>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa21981/murilo-mendes>;
<wwwjornaldepoesiajor.br/mu.html>.
Acessos em: 23 fev. 2016.

D
D

Qual a ação do eu lírico em relação aos seres citados no poema, indicada pelo título?
Ele se solidariza com eles. o que é comprovado pelo título 'Solidariedade~
Releia:
Sou ligado pela herança do espírito e do sangue
Nesses versos, o eu lírico revela as duas dimensões de sua ligação com os seres mencionados
no poema. Explique quais são elas. As dimensões imaterial (do espírito) e material (do sangue).
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E1 Identifique a afirmação incorreta em relação ao poema e explique-a no caderno.
a ) O eu lírico reconhece a diversidade do ser humano.

b) O eu lírico revela uma visão maniqueísta: dicotomia entre o bem e o mal.
e) O eu lírico reconhece em si traços da diversidade humana.

d)O eu lírico faz referência aos lados espiritual e material do ser humano.
e) O eu lírico tem consciência de sua ambivalência. Alternativa b.O eu lírico nega a dicotomia entre o bem e o mal.

a

Com relação ao tema, que semelhanças e/ou diferenças existem entre "Solidariedade" e o poema "Mãos dadas'; de Drummond? Escreva no caderno.
Em 'Mãos dadas: o eu poético fala sobre a necessidade de solidariedade, mas no sentido de união entre seus próprios pares.
Ele conclama os 'companheiros· de ofício (poetas, escritores, artistas) a lutar por uma mesma causa (social, política, artística,
estética etc.). Em 'Solidariedade: o eu poético se coloca pessoalmente solidário a tudo o que é vivo e que faz parte da vida.
Ele se caracteriza como um ser pertencente a tudo o que é característico do humano, do mundo em que vivemos (material e
imaterial), e considera que todos são seus semelhantes.

Palavras na lupa r:E
1. As antíteses demonstram a ambivalência e a contradição do ser

D

D

Explique o uso destas antíteses no poema: humano. Comente ~o_m os alunos o diál~go intercextu_al com a
81bha, presente no ultimo verso: "Construidos à minha imagem e
semelhança.'.
espírito x sangue
terra x ar
2. Esteticamente, ambos fazem uso de propostas formais do Modernismo, como os versos livres. a
santo x demônio ruptura com certos padrões da sintaxe e da pontuação etc. Em 'Mãos dadas: há uso de vários verbos e
ílexões. Em 'Solidariedade: usa-se majoritariamente o verbo ser (sou ligado), no presente do indicativo.
Com relação à estética e à sintaxe, que semelhanças e/ou diferenças existem entre "Solidariedade'; de Murilo Mendes, e "Mãos dadas'; de Drummond?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

-~

eaoorama,__________

Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes: poetas do Modernismo
Carlos Drummond de Andrade fez sua estreia literária em 1930, com o livro Alguma poesia.
Apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna, seus poemas apresentam características da estética proposta no evento.

Sentimentodomundo, obra de 1940, na qual o poema"Mãos dadas"foi publicado, é um dos marcos da segunda fase do Modernismo. Nela, o autor denuncia a guerra e seus efeitos, entre outros
temas. O conjunto da obra de Drummond tematiza a vida e os acontecimentos do mundo a partir
de uma ótica subjetiva. Seus versos ora focalizam o indivíduo, a terra natal, a família e os amigos, ora
os embates sociais, o questionamento da existência e a própria poesia.
Em comum com Carlos Drummond de Andrade, a poesia de Murilo Mendes apresenta o
gosto pela liberdade formal e temática conquistada pelos primeiros poetas modernistas. Seu
universo poético é multifacetado tanto na linguagem quanto na temática, iniciando-se com as
sátiras e o poema-piada até a poesia religiosa, existencialista e visionária. Ela reflete a consciência
do caos de um mundo decadente, esfacelado diante da civilização do século XX. Murilo Mendes
é considerado o poeta modernista brasileiro mais próximo da vanguarda surrealista europeia.

1~Na bagagem_.....
• Como vimos, alguns poetas românticos, como Castro Alves, condenaram a escravização de
africanos no Brasil. Os poetas modernistas também tematizaram e condenaram a escravidão?
• Você já leu ou ouviu poemas de Jorge de Lima 7
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• Sabe da importância desse autor no contexto da segunda geração modernista?

Nas trilhas do texto
O autor Jorge de Lima estreou na literatura em 1914, com o livro XIV Alexandrinos, ainda fortemente influenciado pelo Parnasianismo. Depois, sua
poesia adquiriu um tom social e regionalista paralelo à preocupação religiosa,
enfocando o conflito do homem entre o material e o imaterial.

mLeia a seguir um dos poemas mais conhecidos desse autor.
PaiJoão
Jorge de Linra

1

Pai João secou corno um pau sem raiz. Pai João vai morrer.
Pai João remou nas canoas. Cavou a terra.
Fez brotar do chão a esmeralda,
Das fol has - café, cana, algodão.
Pai João cavou mais esmeraldas
Q ue Pais Leme.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

__ ,,,

A filha de Pai João tinha um peito de
Turina para os filhos de Ioiô mamar:
Quando o peito secou a filha de Pai João
Ao ler o verso'Pai João
Tambérn secou agarrada num

Ferro de engomar.
A pele de Pai João ficou na ponta
Dos chicotes.
A força de Pai João ficou no cabo
Da enxada e da foice.
A mulher de Pai João O branco

fo, cavalo pra os filhos
de Ioiô montar.·, convém
recordaro1rechode"O
Vergalho" (em Memórias
Póstumas de BrdsCubas,
de Machado de Assis),
no qual o narrador
comenta que, quando
criança,"brincava"de
montaria no escravo
Prudêncio.

A roubou para fazer mucamas.
O sangue de Pai João se sumiu no sangue bom
Como um torrão de açúcar bruto
Numa panela de leite. Pai João foi cavalo pra os filhos de loiô montar.
Pai João sabia histórias tão bonitas que
Davam vontade de chorar.
Pai João vai morrer.
Há uma noite lá fora como a pele de Pai João.
Nem urna estrela no céu.
Parece até mandinga de Pai João.

UMA, Jorge de. Poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1975. p. 46.

Pois leme: referência a ~mão Dias Paes Leme, bandeirante paulista conhecido
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como •caçador de esmeraldas~
turina: espécie de gado bovino de origem holandesa que produzia muito leite.
mucama: jovem esaavizada que auxiliava nos serv~os caseiros eacompanhava a patroa.
mandinga: palavra usada no sentido de feitiço, mágica, bnncaria.

Jorge Mateus de Lima ( 1893-1953) nasceu em União dos Palmares (AL) e faleceu no
Rio de Janeiro (RJ). Estudou Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Ainda estudante, publicou seu primeiro livro, XIV Alexandrinos (1914). Exerceu as funções de
médico e ocupou diversos cargos públicos no estado de Alagoas. Na década
de 1920, publicou vários livros de poemas, entre os quais O mundo do menino
impossível (1925) e Essa Negra Fu/6, título de seu poema mais conhecido. Em
1930, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde lecionou em universidades e
se elegeu vereador. Em 1940, recebeu o Grande Prêmio de Poesia, concedido
pela Academia Brasileira de Letras. Os versos de Jorge de Lima figuram entre os
mais importantes do Modernismo brasileiro. O autor publicou também roman ces, ensaios e peças de teatro. Autodidata em artes plásticas, publicou o álbum de
fotomontagens A pintura em pânico ( 1943), com prefácio do poeta Murilo Mendes.

Para mais informações sobre a vida e a obra de Jorge Uma, acesse:
<http://educacao.uol.eom.br/biografias/jorge-de-lima.jhtm>;
<www.releituras.com/jorgelima_menu.asp>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa226215/jorge-de-lima >;
<www.jornaldepoesia.jor.br/jorge.html>.
Acessos em: 23 fev. 2016

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Quem é Pai João? Quem ele simboliza? Pai João é uma figura lendária que representa o negro escravizado já
idoso, que participou da construção do país com seu 1rabalho, sua sabedoria e sua cultura.

D

No caderno, explique os seguintes versos:
a) Cavou a terra./ Fez brotar do chão a esn1eralda, [... ]/ Pai João cavou mais esmeraldas/ Que Pais Leme.
Esses versos lembram e valorizam o trabalho do negro escravizado na mineração.
b)• Cavou a terra./ Fez brotar[... ]/ Das folhas - café, cana, algodão.
A forca de Pai João ficou no cabo/ Da enxada e da foice.
Esses versos lembram e valorizam o papel do negro escravizado na agricultura brasileira.
<) A filha de Pai João tinha um peito de/ Turina para os filhos de Ioiô 111amar:/ Quando o peito secou a filha
de Pai João/ Tai11bé1n secou agarrada num/ Ferro de engomar. Esses versos fazem referência ao papel da mulher
negra na criação dos filhos dos brancos, senhores de escravos, e aenunciam a exploração do 1rabalho doméstico exercido
d) A oele de Pai loão ficou na ponta/ Dos chicntes.
pelas negras escravizadas.
EsS'es versos denónciam os maus-tratos, as torturas sofridas pelos negros escravizados.
e) A mulher de Pai João o branco/ A roubou para fazer mucan1as./ O sangue de Pai João se sun1iu no
sangue bom/ Como un1 torrão de açúcar bruto/ Nu1na panela de leite.
Esses versos denunciam a exploração sexual das mulheres negras pelos brancos e fazem referência à miscigenação.
f) Pai João sabia histórias tão bonitas que/ Davam vontade de chorar.
Esses versos valorizam a memória, a história, a imaginação e a criatividade do negro na cultura brasileira.
a

D

Baseando-se na leitura do poema, é possível confirmar o primeiro verso , reproduzido abaixo?
Pai João secou con10 un1 pau sem raiz. Espera-se que os alunos concluam que Pai João deixou ralzes, já que o legado
do negro afrodescendente está presente de inúmeras formas na sociedade
brasileira. A ideia do negro 'sem raiz: no entanto, pode estar relacionada ao
fato de o africano escravizado nunca ter sido dono da terra em que trabalhou.

l ·Na bagagem
• Além da temática social, que outros temas estão presentes na poética modernista da segunda
fase?
• A vassalagem amorosa poderia estar presente nos poemas modernos?
• Você conhece algum livro, poema ou letra de canção de Vinicius de Moraes?
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Nas trilhas do texto
A poesia de Vinicius de Moraes inicia-se com forte influência do Neossimbolismo da corrente espiritua lista, de tom bíblico. Em uma segunda fase, assume as temáticas do amor e do sensualismo erótico, acentuando a contradição entre o prazer da carne e a religiosidade, o imediatismo e a eternidade,
a felicidade e a infelicidade, a a legria e a tristeza. A temática social também aparece em vários de seus
poemas, assim como em letras de canções que compôs para a Música Popular Brasileira (MPB).
~ Leia um dos poemas mais famosos de Vinicius:

Soneto de fidelidade
Vinicius de Moraes

De tudo, ao meu an1or serei atento
Antes, e corn tal zelo, e sempre, e tanto
Q ue mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Q uero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar .m eu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

E assim, q uando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de q uem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
MORAES, Vinicius de. Poesia complera eprosa. 3. ed.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 289.

Marcus Vinicius da Cruz de Mello Moraes (1913-1980) nasceu e faleceu no Rio de Janeiro
(RJ ). Formado em Direito, foi poeta, diplomata, cronista, crítico de cinema e compositor. Estudou língua e literatura inglesa na Universidade de OXford, Inglaterra, até a eclosão da
Segunda Guerra Mundial. De volta ao Brasil, escreveu crítica de cinema para jornais e
revistas. A partir de 1943, ingressou na carreira diplomática e prestou seNiços consulares em diversos países, até 1968. A década de 1950 marca o início de sua dedicação à
MPB e sua participação na criação da Bossa Nova. Alírica de Vinicius tornou-se mundialmente conhecida em 1959, quando o filme Orfeu Negro, uma adaptação de sua peça
Orfeu da Conceição, foi premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes e recebeu
o Oscar de melhor filme estrangeiro. Entre seus livros, podemos destacar Ocaminho para a
distância (1933), Forma eexegese (1935), Pátria minha (1949), Para viver um grande amor (1962),
A arca de Noé (poesia infantil, 1970) e Poemas de muito amor (1982).

Para mais informações sobre a vida e a obra de Vinicius de Moraes, acesse:
<www.viniciusdemoraes.com.br/site/>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa27 46/vinicius-de-moraes>.
Acessos em: 23 fev. 2016.
1. Sim.O sentimento de vassalagem amorosa é expresso nas duas primeiras estrofes do poema. O eu lírico dedica-se, com zelo,
ao ser amado; está submetido aos sentimentos dele.
D É possível afirmar que, no poema, o eu lírico exprime um sentimento de vassalagem amorosa,
semelhante ao das cantigas medievais, da lírica camoniana ou do Romantismo? Justifique.

lJ

Nesse poema, a ideia de fidelidade é análoga à que está presente na visão medieval e clássica
da relação amorosa? Não, pois aqui o eu lírico tem consciência de que o amor pode acabar,'(...] posto que é chama:

D

É possível dizer que o soneto apresenta uma concepção de amor mais fiel às relações afetivas

lJ
l1

do século XX? Justifique. Sim. Aconcepção de amor expressa no soneto não é idealizada e está mais de acordo com
os valores contemporâneos.
No poema, o que significa fidelidade, palavra que aparece no título?
Significa ser fiel ao sentimento do amor.
Qual é o desejo vivenciado pelo eu lírico?
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s. Ele deseja
viver o amor
de forma
intensa, mesmo
sabendo que
este pode
acabar. O amor
será infinito
enquanto durar,
de acordo com
os versos ·Que
não seja imonal,
posto que é
chama/Mas
que seja infinito
enquanto dure~

D

li

A que recurso estilístico o autor recorre nos dois últimos versos do segundo quarteto, para
expressar o desejo de viver o sentimento amoroso em todos os momentos?
Às oposições entre o imortal e o fugaz (chama) e o eterno e o passageiro (enquanto dure).
Esse soneto conserva traços formais tradicionais, que foram combatidos p elos modernistas da
primeira fase. Justifique essa afirmação. O poema é um soneto, forma poética fixa cultivada pelos clássicos,
parnasianos e românticos. Alêm disso, hâ apuro na forma: versos
decassílabos, rimas regulares, musicalidade.

Palavras na lupa
D

(Enem/1999 - adaptada)
A palavra mesmo pode assumir diferentes significados, de acordo com a sua função na frase.
Registre no caderno a alternativa em que o sentido de mesmo equivale ao que se verifica no
terceiro verso da primeira estrofe do poema "Soneto de fidelidade": "Que mesmo em face do
maior encanto''.
a) Pai, para onde fores/ irei tan1bén1 trilhando as m esn1as ruas [...] (Augusto dos Anjos)
b) Agora, como outrora, há aqui o m esn10 contraste da vida interior, que é modesta, con1 a exterior, que
é ruidosa. (Machado de Assis)
e) !-!avia o mal, profundo e persistente, para o qual o remédio não surtiu efeito, n1esmo e1n doses variáveis. (Raimundo Faoro) Alternativa e.
d) Mas, olhe cá, Mana Glória, há m esn10 necessidade de fazê-lo padre? (l\ilachado de Assis)
e ) Vamos de quaJquer maneira, n1as vamos mesm o . (Dicionário Aurélio)
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

l bNa bagagem
• Você já leu ou ouviu frases, crônicas ou poemas de Mário Quinta na, poeta que tinha predile-

ção pelos temas simples da vida e do cotidiano?
• Sabe da importância desse autor gaúcho na segunda fase do Modernismo?
• O que poderia ser dito em um poema cujo título é "Função"?

Nas trilhas do texto
Assim como os poetas que estudamos anteriormente, Mário Quintana também não participou
da Semana de 22. Nessa época, ele se dedicava a traduzir grandes clássicos da literatura universal em
Porto Alegre. Seu primeiro livro, A rua dos cata-ventos, foi publicado somente em 1940. Ele é considerado uma das grandes vozes da chamada segunda fase do Modernismo. A maioria de seus poemas
aborda temas simples do cotidiano.

~ A seguir, leia o poema "Função''.

Função
!W ário Qiiintana

Nle deixarrun sozinho no meio do circo
Ou era apenas um pátio uma janela uma rua uma esquina
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Pequenino mundo sem rumo
Até que descobri que todos os meus gestos
Pendiam cada um das estrelas por longos fios invisíveis
E havia súbitas e lindas aparições como aquela das longas tranças
E todas imitavam tão bem a vida
Que por um momento se chegava a esquecer a sua cruel inocência de bonecas
E eu dizia depois coisas tão lindas
E tristes
Que não sabia como tinham ido parar na minha boca
E o mais triste não era que aquilo fosse apenas um jogo cambiante de reflexos
Porque afinal um belo pião dançante
Ou zunindo imóvel
Vive uma vida mais intensa do que a mão ignorada que o arremessou
E eu danço tu danças nós dançamos
Sempre dentro de um círculo implacável de luz
Sem saber quern nos olha atenta ou distraidamente do escuro...
QUINTANA. Mário. Anrologia poérica.
Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 1966, p. 33.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Mário de Miranda Quintana (1906- 1994) nasceu em Alegrete (RS) e faleceu em Porto
Alegre (RS). Foi redator e colaborador dos jornais O Estado do Rio Grande e Correio

do Povo. Traduziu obras de autores importantes da Literatura estrangeira, como
Voltaire, Balzac, Proust, Aldous Huxley etc. O trabalho na imprensa possibilitou
o contato mais próximo com os leitores e permitiu a incorporação de temas da
vida cotidiana à sua obra, o que fez dele um dos poetas mais lidos, conhecidos e
queridos do povo brasileiro. Entre seus livros de poesia, prosa poética e literatura infantojuvenil destacam-se A rua dos cata-ventos (1940), Sapato florido (1948),
O aprendiz de feiticeiro (1950), Espelho mógico (1951 ), Pé de pilão (1968), Caderno H
(1973), Apontamentos de história sobrenatural (1976), A vaca e o hipogrifo (1977), Baú
de espantos (1 986), Da preguiça como método de trabalho ( 1987), A cor do invisível (1 989)
e Velório sem defunto (1990).

Para mais informações sobre a vida e a obra de Mário Quintana, acesse:
<www.ccmq.eom.br/>;
<www.releituras.com/mquintana_bio.asp>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa659/mario-quintana>;
<wwwJornaldepoesiaJor.br/quinta.html>.
Acessos em: 23 fev. 2016.

D

Leia as acepções do substantivo função em um dicionário eletrônico.

função
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1. Ação ou atividade próptia de alguém ou de algo (função 1naterna). 2. Atividade própria de um emprego, ofício
ou cargo (função de professor). 3. Serventia, utilidade: Qual afunçãodes.,;aferra111enta? 4. Espetáculo, exibição, especial de circo: A função vai c01neçar. 5. Mat. CotTespondência entre dois conjuntos, a partir de uma variável de utn
deles. 6. Exercício do entendin, ento, do espírito e da razão: Está e111 pleno uso de suas funções intelectuais.
a) Em qual das acepções a palavra função foi empregada no título do poema? Na acepção 4.

b) Baseando-se no sentido da palavra função, no contexto, qual é a relação entre o título e o tema do poema?
O título refere-se ao tema do poema: a vida como um espetáculo. um teatro de bonecos.

B

Leia os versos a seguir e explique o que eles revelam a respeito dos sentimentos, impressões e
percepções que O eu lírico expressa. 2. a) O eu lírico sente-se solitário, desorientado, sem rumo; não sabe se está
em um orco ou em outro lugar.

o) Nle deixaran, sozinho no 1neio do circo
Ou era apenas uni pátio unia janela unia rua unia esquina
Pequenino n1undo sern run10

b) Até que descobri que todos os meus ges tos
Pendiam cada um das estrelas por longos fios invisíveis

e) E eu danço tu danças nós dançamos

2 b) Percepção de que a vida é uma encenação

em um picadeiro de um circo ou em um
palco, e de que o ser humano não controla sua
própria vida. que é decidida pelo destino, pela
sorte. A expressão "longos fios invisíveis* pode
se referir a destino/sorte como se o eu lírico
fosse uma marionete. Comente com os alunos
que nos versos 4. 5 e 11 o eu lírico revela se
sentir como um brinquedo nas mãos de outros.

Se1n pre dentro de um círculo im placável de luz
Se1n saber quen, nos olha aten ta ou distraidamente do escuro...

2. e) Segundo o eu lírico, ele e todos os seres humanos vivem como se estivessem encenando para uma plateia desconhecida.

D

A que o eu lírico compara a vida? A uma encenação em um picadeiro de circo.

ll

Registre no caderno apenas as alternativas relacionadas ao eu poético.
a) Expressa dificuldade de se situar no mundo. Alternativas a, b. d, e. A alternativa eestá incorreta, pois o eu lírico não

b) Revela dificuldade de compreender a vida.

expressa revolta, mas dificuldade de entender o mundo.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

e) Revolta-se contra o mundo que o cerca.

d)Sente-se fragilizado diante da vida.
e) Sente-se impotente diante do destino.

l1

5. Alternativas b. e, d. A alternativa a está incorreta porque não há uso de
estrofes nem de versos rimados no poema. Comente o uso da linguagem
coloquial no verso 1:•Me deixaram sozinho no meio do circo"(uso do
pronome oblíquo me no início do verso); ausência de pontuação no verso
2:'0u era apenas um pátio uma janela uma rua uma esquina•e no verso 16:
"E eu danço tu danças nós dançamos:

Que características da estética modernista estão presentes no poema "Função"? Registre as
alternativas corretas no caderno.
a) Uso de estrofes e versos rimados.
e) Linguagem coloquial.
b) Uso de versos livres.

d) Ausência de sinais de pontuação.

- ~Panorama
Modernismo: segunda fase - poesia
Características
Como você estudou, os poetas da primeira fase do Modernismo romperam com o academicismo, renovaram a linguagem e cultivaram a liberdade forma l. Eles se preocuparam com temas
relacionados à nacionalidade, ao folclore e ao mundo moderno, incorporando em sua produção
motivos do cotidiano.
Em 1930, o Modernismo brasileiro entra progressivamente em uma segunda fase que, segundo os estudiosos, vai até 1945. Embora não tenham se distanciado dos temas sociais ligados
aos novos problemas do mundo capitalista - como a desigualdade e os horrores da guerra-, os
poetas desse segundo momento modernista se voltaram também para questões existenciais,
universais e metafísicas.
Do ponto de vista literário, as produções poéticas desse período trazem conquistas definitivas, como o verso livre, que favorece a expressão do mundo interior e a captação do contexto
externo. São produzidos poemas em prosa, poemas-piada e de cunho existencial (como em
"Função~ de Mário Quintana) e social (como em "Pai João~ de Jorge de Lima). Há também liberdade para a produção de formas tradicionais, como o soneto (a exemplo do "Soneto de fidelidade~ de Vinicius de Moraes).
Contexto histórico
O momento em que essas obras foram produzidas foi marcado:
• pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que envolveu a maioria das nações do mundo;
• pelo Estado Novo, regime político brasileiro implantado por Getúlio Vargas em 1937 e que
durou até 1945, caracterizado pela centralização do poder, pelo nacionalismo, pelo anticomunismo e pelo autoritarismo;
• pelo Existencialismo, corrente filosófica que valoriza a existência individual, considerando
o homem livre e responsável pelas próprias escolhas;
• pelo Marxismo, doutrina política, econômica e filosófica defendida por Karl Marx (1818-1883)
e Friedrich Engels (1820-1895) que se opôs ao Capitalismo e serviu de base para o Socialismo;
• pelas estéticas do Surrealismo, do Realismo social, do Neorrealismo (engajamento político
e social) e do Neossimbolismo (exploração do inconsciente).

Principais poetas modernistas da segunda fase ou geração
Entre os poetas brasileiros que mais se destacaram nessa segunda fase, podemos citar Jorge
de Lima, Murilo Mendes, Vinicius de Moraes e Cecília Meireles. Nomes como Carlos Drummond
de Andrade e Mário Quintana também se firmaram nesse período, com uma poesia voltada
para as coisas simples do cotidiano, para a denúncia das desigualdades sociais, da guerra e da
submissão do homem à máquina, entre outros temas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Passos largos
D

(PUC-SP/2000 - adaptada)

Leia os versos de Drummond originalmente publicados em Alguma poesia, seu primeiro livro
(composto de poemas escritos entre 1923 e 1930), e dedicados a Mário de Andrade:

No meio do caminho
No n1eio do ca1ninho tinha un1a pedra
tinha uma pedra no n1eio do can1inho
tinha uma pedra
no 1neio do can1inho tinha u1na pedra.
Nunca n1e esquecerei desse acontecin1ento
na vida de minhas retinas tão fat igadas.

Nunca me esquecerei q ue no n1eio do can1inho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do cruninho tinha uma pedra.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa eprosa.
Rio de Janeiro: José Aguilar, 1973. p. 61-62.

Desde sua publicação, em 1930, esse poema suscitou muita polêmica na literatura brasileira,
provocando adesões e repulsas entusiásticas. É, contudo, um texto com posição marcada na
produção de Carlos Drummond de Andrade. Registre no caderno a alternativa que interpreta
corretamente o poema.
a) Ele não chega a ser propriamente um poema, porque um simples jogo verbal e lúdico não faz despertar
vibrações intelectuais de poesia.

b) É um texto de forma aparentemente simples, mas o esquema de repetição, quase absoluta, o descarta do
universo poético.

e) Faz uso irreverente da linguagem coloquial, é marcado pela repetição e revela, como poema, consciência
da realidade linguística brasileira. Alternativa e.
d)O uso do verbo ter por haver constitui um erro gramatical e impede o texto de realizar-se como poema.
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e) A estrutura prosaica da composição e a ausência de recursos imagéticos prejudicam a organização poéti·
ca do texto.

D

(UFV-MG/2000 - adaptado)

No poema "No meio do caminho'; de Drummond, observamos algumas tendências do Modernismo. Registre no caderno as alternativas que correspondem às características modernistas
evidenciadas no poema.
a) Linguagem coloquial e rejeição do verso perfeito dos parnasianos.

b)Jogo rítmico, que reflete o estado psicológico do movimento. Alternativas a, b, d, e.
e) Visão dinâmica da vida expressa por uma poética de tendência exclusivamente futurista.
d) Experimentação linguística expressa no verso intencionalmente repetitivo.

e) Tom revolucionário, que expressa a preocupação do poeta com o homem e sua problemática político-social.

D

Leia o título desta matéria jornalística e observe como a moda e a mídia mantêm um d iálogo
constante com a literatura.

No meio da passarela,
havia uma pedra ...

3. O título 'No meio da passarela, havia uma pedra ...• faz uma paródia dos versos
de Drummond:'No meio do caminho tinha uma pedra/ tinha uma pedra [...]'. O
redator uocou a palavra caminho pela palavra passarela e substituiu o verbo ter
(tinha, do poema) por haver.

A obra de Carlos Dn'1111nond de Andrade virou 111oda c01n o estilista Ronaldo Fraga
Jornal Pampulha, Belo Horizonte, 15 a 21 jan. 2005. Estilo de vida, p. C3.

Explique o uso do recurso da intertextualidade no título jornalístico que você leu.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

ll

Leia alguns versos de Olavo Bilac, José Paulo Paes e Carlos Drummond de Andrade.
e) Poesia
é brincar co n1 palavras
con10 se brinca
con, bola, papagaio, pião

a) Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

[...]

[... l

Não se mostre na fábula o suplício
Do mestre. [...]

Van1os brincar de poesia?
PAES, José Paulo. Poemas poro brincar. São Paulo: Ática, 1990. [s.p.).

BILA(, OIavo. Cadernos Poesia Brasileiro: Pomasionismo/Simbolismo.
São Paulo, Instituto Cultural ltaú, 1997. p. 21 .

d) Lutar com palavras

é a luta mais vã.
Entanto lu tamos
Nlal ro1npe a manhã.

b) Pois só quen, ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas!
BILA(, Olavo. Cadernos Poesia Brasileiro: Parnasianismo/Simbolismo.
São Paulo: Instituto Cultural ltaú, 1997. p. 18.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa eproso. Rio de
Janeiro: Aguilar, 1973. p. 126.

Com base na leitura dos versos acima, identifique a posição de Olavo Bilac, José Paulo Paes e
Carlos Drummond de Andrade a respeito da imagem do poeta e do fazer poético.
Veja resposta na Assessoria Pedagógica. (P

D

(Enem/2001)

Em um de seus poemas, o poeta Murilo Mendes dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. Leia:
A terra é 1nui graciosa,
Tão fértil eu nunca vi.
A gente vai passear,
No chão espeta un1 caniço,
No dia seguinte nasce
Bengala de castão de oiro.
Ten, goiabas, melancias.
Banana que nem chuchu.
Quanto aos bichos, te1n-nos n,uitos.
De plun,agens mui vistosas.
Ten, macaco até den1ais.
Dian,antes tem à vontade,
Esn1eralda é para os trouxas.
Reforçai , Senhor, a arca.
Cruzados não faltarão,
Vossa perna encanareis,
Salvo o devido respeito.
Ficarei 1nuito saudoso
Se for embora daqui.
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MENDES, Murilo. Murilo Mendes:poesia completo eproso.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

Arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste. Registre no caderno a alternativa que comprova isso.
a) A terra é mui graciosa /Tem macaco até demais Alternativa a.
b)Salvo o devido respeito/ Reforçai, Senhor, a arca

e) A gente vai passear/ Ficarei muito saudoso
d) De plumagens mui vistosas/ Bengala de castão de oiro
e) No chão espeta um caniço/ Diamantes tem à vontade
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Imagens:
registro, denúncia,
emoção e plasticidade
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Candido Portinari
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1~Na bagagem

J

• Em sua opinião, pinturas, fotografias, capas de livro e ilustrações, entre outras imagens, podem denunciar a realidade social de determinada época?
• Você já ouviu falar em Candido Portinari?

Nas trilhas do texto
~ Observe a seguir a reprodução na íntegra da pintura Criança morta, de Portinari.

Criança morta
Catulido Portinari
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Criança morta, de Candido Portinari, 1944. Óleo sobre tela, 182 cm x 190 cm. Série"Os retirantes". Museu de Arte de São Paulo
(Masp), São Paulo (SP).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Qual é a figura central da obra? O que mais chamou sua atenção nela?
A figura cenual é uma criança esquelética, provavelmente rnorta (o que se infere pelo título da obra).

B

Que figuras compõem o lado direito do quadro? E o lado esquerdo?
Veja a resposta na Assessoria Pedagógica. $

IJ

Em sua opinião, quem são essas figuras? Onde elas estão?
Veja sugestão de resposta na Assessoria Pedagógica. $

D

Qual é a realidade brasi leira retratada? Com qual obietivo?

D

Que elementos do quadro sugerem o posicionamento político e social de Portinari diante
dessa realidade brasileira? Justifique.

A seca, suas causas e consequências. com o objetivo de denunciar um~ determinada realidade social e sensibilizar o
espectador.

Veja sugestão de resposta na Assessoria Pedagógica.$

D

Que características modernistas você observa nessa pintura?
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que a obra não é'realista'. pois as figuras retratadas são desproporcionais,
disformes. A temática social é outra marca das obras dos pintores modernistas brasileiros.

~

Panorama

g,

l

1

Portinari, pintor brasileiro
Candido Portinari foi um pintor modernista que
retratou os problemas sociais e as manifestações
culturais brasileiras. Suas comoventes pinturas tematizam a seca e as suas consequências na vida do
nordestino e expressam os dramas do povo brasileira: estradas e veredas secas, desoladas, retirantes
de estranhas proporções, cortiços, favelas etc. Seu
estilo pessoal e inconfundível revela influência dos
cubistas, sobretudo de Pablo Picasso.

.e

/
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A inovadora obra de Portinari representa a essência da cultura brasileira e suas personagens, chocantes, impressionaram a sociedade da época, que
não estava preparada para o realismo dos pincéis do
pintor. Questionado sobre o porquê de pintar "gente tão feia e miserável", disse, em resposta, que fazia
isso porque era só o que via no mundo: miséria e
desolação.
Entre suas obras se destacam as telas Café e O
lavrador, os painéis Guerra e Paz (da ONU) e Via Crueis (na igreja de São Francisco, na Pampulha, Belo
Horizonte - MG). Portinari retratou, ainda, meninos
brincando, soltando papagaio, jogando bola, e festas populares como o Carnaval, o congado, as cavalhadas e o Bumba meu boi.

Para mais informações sobre a vida e a obra de Candido Portinari, acesse:
<goo.gl/Yl Kpm>;
<www.museucasadeportinari.org.br/>.
Acessos em: 19 fev. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

I

_r

l ·Na bagagem
• Você costuma observar os detalhes das capas dos livros que lê?

• Já se sentiu atraído a ler um livro por causa da capa?
• Sabia que capas de livros ilustradas por artistas plásticos, fotógrafos, artistas gráficos podem
ser consideradas obras de arte?
• Qual é a função de uma capa de livro?

Nas trilhas do texto
~ Observe a capa que o artista Santa Rosa fez, em 1938, para a primeira edição do romance
secas, de Graciliano Ramos:

Vidas

Capa de Vidas secas
Santa Rosa
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Vidas secas (capa fac-símile),
de Graci liano Ramos,
ilustrada por Santa Rosa.
Rio de Janeiro: Livraria José
Olympio Editora, 1938.

Tomás Santa Rosa Júnior, conhecido como Santa Aosa (1909-1956) nasceu em João Pessoa (PB) e faleceu em Nova Délhi (Índia). Foi ilustrador, artista gráfico, cenógrafo, pintor, decorador, figurinista, gravador, professor e
crítico de arte. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em J932 e auxiliou na
execução de diversos murais. Em 1933, começou a trabalhar corno ilustrador de jornais e revistas. A partir de 1934, passou a trabalhar também como
capista (criador de capas de livros) e a ilustrar obras de escritores consagrados
corno Graciliano Ramos.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Na imagem da capa podemos identificar uma ál'VOíe seca e desfolhada
e nocéu,ao fundo, bandos de aves.A figura central é um homem que
estásenradocomumaarmaentreosjoelhos.Eleestádescalçoeusaum
chapéu de couro: típico do Nordeste brasileiro.

D

Descreva no caderno a cena representada na capa.

D

Que diferenças você identifi ca entre a capa ilustrada por Santa Rosa e a tela Criança morta, de
Portinari?
Resposta pessoal. Veja sugestão de resposta na Assessoria Pedagógica. $

D

O que podem sugerir os objetos que aparecem nas imagens: a cabaça de água na tela de Portinari e a espingarda na capa de Santa Rosa? Quais os seus significados?
Em Criança morra, a cabaça mostra a necessidade de água para sobrevivência na seca e pode significar a vida, a
esperança de sobrevivência. Na capa, a arma pode significar a violência, a luta pela sobrevivência.

Panorama
Breve histórico da impressão
de livros e capas no Brasil

í 77=~~~;::5- ç=~rr;=;:~- ç7•l Seachar
interessante,
peça aos alunos
que pesquisem
na internet
as capas de
algumas
edições de
Vidas secas para
compará-las.

O primeiro livro impresso e publicado
no Brasil, em 1747, foi produzido pelo português Antônio Isidoro da Fonseca. Logo
depois, esse renomado impressor foi impedido de continuar seu t rabalho pelas autoridades do Brasil Colônia. Só a partir de 1808
foi retomada a publicação regular de livros
em nosso país.
O uso de capas ilustradas difundiu-se
mais tarde, no início do século XX, e teve
como um dos responsáveis o escritor Monteiro Lobato. Ilustradores como Fernando
Correia Dias, An tônio Paim e Tomás Santa
Rosa Júnior destacaram-se como capistas.
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A capa de um livro tem funções importantes como proteger e identificar o exemplar (título da obra, autor, editora, edição
etc.), atrair o leitor e estimulá-lo a ler a obra.
·S.
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Seara vermelha (ca pa fac-símile), de Jorge Amado, ilustrada
por Clóvis Graciano. São Paulo: Martins Fontes, 1946.

l ·Na bagagem
• O que mais chama sua atenção em uma primeira página de jornal: as imagens ou os textos?
• Quais são as funções de uma fotografia jornalística?
• Que qualidades são essenciais ao fotojornalismo?
• A fotografia pode ser considerada uma obra de arte?

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Nas trilhas do texto
~ Observe esta imagem do fotojornalista Juca Martins, de 1983.

Ceará
Juca Martins

Ceard, de Juca Martins, 1983. Fotografia em preto e b ranco, 49,7 cm x 60 cm.
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Juca Martins (1949-) é um fotógrafo e editor português radicado no Brasil. Foi repórter fotográfico das revistas Placar, Quatro Rodas, Realidade,
Veja, Visão e lstoé dos jornais Folha de S.Paulo, Jornal da Tarde e Última
Hora. Em 1976, período da ditadura militar, foi diretor de arte do jornal de oposição O Movimento. Três anos depois, fundou com Nair
2. A grave seca de
Benedicto, Ricardo Malta e Delfim Martins a Agência F4 de Fotojor1983, no Ceará, que
levou os mais pobres
nalismo. Éautor de vários livros, entre os quais se destacam: A Grea saírem das regiões
ve do ABC, A Questão do menor, Crianças do Brasil e Festas populares
mais atingidas por
essa tragédia, em
brasileiras. Foi reconhecido por seu trabalho com fotografia engabusca de auxílio. Se
jada com o Prêmio Esso de Fotografia de 1980 (por sua reportagem
achar conveniente,
sobre os menores abandonados), Prémio Internacional Nikon de 1981
peça aos alunos que
pesquisem na internet (pelo ensaio sobre o garimpo de Serra Pelada) e Prémio Wladimir Herzog
noticias a respeito da
de Direitos Humanos de 1982 (pela cobertura da guerra em EI Salvador).
seca de 1983 e outras

---

fotos de Juca Manins.
3. Resposta pessoal.
Leve a turma a
reíletir a respeito da
precária situação
dessas pessoas, que
também podem
estar pedindo
carona, esmolas etc.
Aceite as respostas e
sugestões de títulos
que estejam ligadas
a temas como
seca. fome, miséria,
pedido de ajuda ou
socorro, Nordeste,
Ceará etc.

D

Observe a obra e descreva-a no caderno.
Resposta pessoal. Veja sugestão de resposta na Assessoria Pedagógica. ~

B

Pelo título da foto, local em que foi tirada e data, que fato deve ter motivado a notícia ou reportagem que foi ilustrada com essa imagem? Justifique.

li

Se você tivesse de escrever uma notícia a respeito dessa imagem, que aspecto destacaria? Que
título você daria a ela?

D
D

Se em 1983 iá havia fotos coloridas, por que o fotóorafo optou pelo registro em preto e branco?

Resposta pessoal Leve as alunos a perceber que as fotos em preto eóranco podem conferir maior carga dramática à imagem ou
cena retratada.

O que faz com que essa foto seja considerada uma obra de arte?

Resposta pessoal. Leve os alunos a observar a variedade de tons de cinza, preto e branco, os locais "iluminados'pela luz do sol
que incide (da esquerda para direita) na esuada, nas placas de sinalização, nas faixas e na ponte pintadas de branco. nas sombras
projetadas no asfalto, o realismo da cena, a importância do tema retratado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

-1•- Panorama
A fotografia e o fotojornalismo
A fotografia não é um instrumento mecânico de apreensão da realidade nem uma arte desprendida do tempo. Ao escolher o tema e o aspecto da realidade a ser registrado, o fotógrafo
revela o seu posicionamento político e social.
A fotografia desempenha papel fundamental na composição de textos jornalísticos. Tem diferentes objetivos, como ilustrar, comprovar, dar veracidade a notícias e reportagens, sensibilizar o público, denunciar etc. O fotojornalismo também cumpre função estética ao selecionar
determinados elementos e ílagrar ou conferir beleza a uma cena. Uma fotografia, para cumprir
essas finalidades, deve apresentar algumas qualidades, como ineditismo, impacto, originalidade
e plasticidade.
1
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Apanhadora de algodão, de Dorothea Lange, 1936. Fotografia em preto
e branco. Conhecida por seus retratos da chamada Grande Depressão
dos Estados Unidos (período entre a crise de 1929 e meados da Segunda
Guerra Mundial), Dorothea Lange (1895-1965) foi uma importante
fotojornalista estadunidense.

Juca Martins e Ceará
Juca Martins, como você viu na foto Ceará, retratou a mesma realidade que Portinari e Santa Rosa.
Esse fotógrafo é importante na história da fotografia brasileira porque, com outros fotógrafos de sua
geração, trabalhou para que o fotojornalismo tivesse um papel relevante na veiculação das notícias.
Ele considera que a foto não é uma mera ilustração da notícia, mas um documento que pode acrescentar ou trazer novas informações. A foto Ceará, por exemplo, consegue transmitir sua mensagem
e influenciar o espectador sem o auxílio do texto. Por meio de sua obra, Juca Martins, assim como
Portinari e Santa Rosa, pode revelar sua visão e seu posicionamento político.
Em Ceará, é importante perceber que o artista registrou um fato real em um flagrante. Além disso, a
foto tem um grande valor artístico, pois transforma um instante do cotidiano em poesia. Juca Martins realizou inúmeros ensaios fotográficos que tematizam a realidade social, política e cultural do país.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

A foto em preto e branco
Segundo especialistas, a foto em preto e branco apresenta uma forte carga dramática e pode
sugerir a gravidade da situação retratada, transmitindo mais emoção que as fotos coloridas. Juca
Martins - que quase sempre retrata cenas marcantes da realidade social brasileira - usa a foto
em preto e branco para conferir à sua obra efeitos de maior contraste e textura. Na paleta entre
o branco e o preto, os vários tons de cinza levam o observador a imaginar as cores. Observe o
realismo da ponte "iluminada" pelo Sol, das sombras projetadas no asfalto, o vento que bate na
roupa da mulher. Perceba também o contraste entre o progresso material (a rodovia, a ponte,
as placas, o automóvel, o caminhão) e a miséria social (representada pelas figuras humanas
pedindo ajuda).
Veja comentário e sugestão de atividade complementar na Assessoria Pedagógica. CP

Passos largos
D

(Enem/2004)

Em seu livro Retalhos de minha vida de infância, Portinari descreve os pés dos trabalhadores:
Pés disformes. Pés que poden1 contar un1a história. Confundiam-se con1 as pedras e os espinhos.
Pés semelhantes aos mapas: con1 montes e vales, vincos como rios. [... ] Pés sofridos con1 mui tos e 111uitos qu ilôn1etros de n1archa. Pés que só os santos tên1. Sobre a ten·a, difícil era distingui-los. Agarrados
ao solo, eratn como alicerces, n1u itas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente.
PORTINARJ. Candido. Portinari: retrospectiva. São Paulo: Masp, 1997.
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As fantasias sobre o Novo Mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica
social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo de nossa história. Dentre as imagens a seguir, qual melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari?
a)

e)
b)

d)

Alternativa e.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

(Enem/2005)

Candido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos de nossa realidade em seus quadros. Observe:

2.

1.

3.

4.

Sobre a temática dos Retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema:

[... l
Os retirantes vêm vindo co1n trouxas e e1nbrulhos
Vêm das terras secas e escuras; pedregulhos
Doloridos como fagulhas de carvão aceso
Corpos disformes, uns panos sujos,
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Rasgados e sem cor, dependurados
Homens de enorme ventre bojudo
l\llulheres con1 trouxas caídas para o lado
Pançudas, carregando ao colo um garoto
Choran,ingando, remelento

[... ]
PORTINARI, Candido. Poemas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1964.

a) Registre no caderno a alternativa que identifica as obras que abordam a problemática tematizada no poema.

1. imagens 1 e 2;
li. imagens 1 e 3;
Ili. imagens 2 e 3;

Alternativa Ili (imagens 2 e 3). A imagem 1 reuata um baile na roça (homens e
mulheres estão dançando e um homem, sencado, coca uma sanfona ou acordeão).
A imagem 4 retrata a figura de um cangaceiro, personagem que, apesar de estar
ligado à temática da seca nordestina. não é exatamente um retirante.

IV. imagens 3 e 4;
V. imagens 2 e 4.
b) Registre no caderno a alternativa que relaciona imagens a versos do poema, de forma a indicar que as
pessoas descritas provavelmente estão doentes.

1. imagens 2 e 3: Homens de enorme ventre bojudo;
li. imagens 2 e 3: Mulheres com troLLxas caídas para o lado;

Ili. imagens 2 e 3: Vê1n das terras secas e escuras[... ];

IV. imagens 1 e 4: Doloridos como fagulhas de carvão aceso;
V. imagens 1 e 4: Choran1ingando, remelento.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Alternativa 1(imagens 2 e 3:"Homens de
enorme ventre bojudo'). Explique aos
alunos que os retirantes retratados nas
imagens 2 e 3 provavelmente sofrem da
doença esquiscossomose. popularmente
conhecida como barriga-d'água. que é
causada pela falta de saneamento básico.

D

(UEL-PR/2012)
Analise as imagens a seguir:

Figura 1

Acervo CDPH • UEL.
Fundo Nixdorf, 1932.

Figura 2
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Café, de Candido Portinari,
1935. Óleo sobre tela,
130 cm x 195 cm. Museu
Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro (RJ).

A relação do homem com a terra, expressa pelo universo do trabalho, é tema recorrente na
produção de fotógrafos e artistas plásticos. A fotografia (Figura 1) e a pintura (Figura 2) abordam essa temática. Com base na análise dessas imagens e nos seus conhecimentos sobre Arte
e História, considere as afirmações a seguir:

1. Tanto na fotografia q uanto na pintura, há elementos compositivos que constit uem um sistema perspectiva gerador do efeito de profundidade e que podem ser considerados d ocumento s históricos.

li. Café explicita anseios d o movimento modern ista, como a b usca de uma temática nacional no co ntexto de uma economia predominantemente agríco la.

Ili. A fotografia, por ser um inst rumento mecânico de apreensão da rea lidade, renuncia a elementos estéticos ou de cará ter documenta l.

IV. Em Café, a figura humana adquire formas robustas, sugerindo a ligação dos personagens com o trabalho e a terra, bem como a sua capacidade prod utiva.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Registre no caderno a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e li são corretas.
b)Somente as afirmativas I e Ili são corretas.

Alternativa d. Somente as afirmativas 1, li e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas Ili e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas 1, li e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas 11, Ili e IV são corretas.

0

(Uerj/2000)

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado fez esta foto num campo de refugiados instalados em
equipamentos ferroviários na fronteira da Croácia com a Sérvia e a Bósnia, em 1994.
Assim como textos, fotografias podem ser lidas: o menino que aparece no primeiro plano funciona como o tema da foto, enquanto o trem no segundo plano comenta este tema.
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SALGADO, Sebastião. lxodos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

a) A escolha da figura humana no primeiro plano busca provocar no espectador a seguinte atitude:

1. questionar a opção pelo tema;
li. admirar a composição com o fundo;
Ili. surpreender-se com o gesto do menino;

IV. refletir sobre o desamparo da criança.

Alternativa IV. Reflelir sobre o desamparo da
criança sozinha, com expressão de choro.

b)O fotógrafo, ao enquadrar o trem parado ao fundo, onde os refugiados se encontravam instalados, ressalta o contraste entre:

1. o metal e a terra;
li. o real e o imaginário;
Ili.o progresso e a guerra;

IV. a infãncia e o mundo adulto.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Alternativa Ili. O progresso, representado pelo trem, e a guerra,
representada pelos refugiados.

"E vão os hon1ens gastos. as/ ,nulheres gastas, as crianças gastas/ da aldeia do desconsolo sei desgastare,n
ainda ,nais na capinn dai seara de u,11 só dono, vão! e,nbrulhados na desesperança e e111/ encardidos trapos
que lhes sen1e1nl de ,nanta, vão e·inbrulhados e,n/ encardidos trapos e carregando 11111/ alfoije de pouca e fria
con,ida, vão! deixnudo a aldeia do desconsolo,/ nnno aos ca111pos desconsolados dai ríuico e111prego ·para as
Leve os alunos a reíletir que a epigrafe do teatrólogo Plínio 111ãosl carentes de sabedoria eiu toda ai região da aldeia do descousolo ...
Marcos denuncia a pobreza e a miséria produzidas pelo latifúndio - propriedade rural de grande extensão, constituída
Plínio t\-larcos
principalmente de terras não cultivadas e/ou exploradas com técnicas de baixa produtividade. Na epígrafe, o teatrólogo
também denuncia a exploração do trabalho humano. a degradante escravização das pessoas. Algumas dessas temáticas
estarão presentes nos textos que os alunos lerão neste capítulo.

1~Na bagagem

HISTÓRIA
SOCIOLOGIA

• Depois da primeira fase do Modernismo - com Mário de Andrade, Alcântara Machado, Patrícia Galvão, entre outros-, que rumo teria tomado a prosa brasileira?
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• Você conhece alguma obra dos romancistas da segunda fase do Modernismo (1930-1945)?
• Já ouviu falar dos autores e obras literárias regionalistas produzidas na década de 1930?
• Quais seriam as temáticas mais frequentes das obras desse período?
• Que fatores sociais influenciaram as propostas estéticas de autores como Jorge Amado, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos7

____--._--------

-- • - ------- - --

1

--lI i{

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

,.

Nas trilhas do texto
Caetés, primeiro romance de Graciliano Ramos, é narrado em primeira pessoa. Conta a história de João Valério,
narrador-personagem intelectual de posições progressistas, que tem consciência das injustiças e critica os costumes burgueses, mas acaba seduzido por eles. A obra relata a tentativa do narrador-personagem de escrever um
romance sobre os indígenas Caetés, antigos moradores da cidade que é cenário do romance.
~ Leia um trecho do capítulo 6 desse romance.

Caetés
Capítulo 6
[... ]
Dedicava-me às minhas ocupações singelas - e
as ideias esvoaçavam em redor da Nlarta Varejão.
Realmente não era feia, com aquele rostinho moreno, grandes olhos pretos, boca vermelha de beiços
carnudos, cabelos tenebrosos, mãos de mulher que
vive a rezar. E alta, airosa, simpática, sim senhor, ótima fêmea. Se ela me quisesse, eu não tinha razão
para considerar-me infeliz.
Queria. Na segunda-feira do Carnaval, defronte
do cinema, fora muito amável comigo. Olhadelas,
sorrisos, um provérbio embaraçado, em francês .
Aquilo prometia. Estava acabado, ia atirar-me a ela,
como diz o Pinheiro. E se a D. Engrácia lhe deixasse
a fortuna, bom casamento, negócio magnífico. Não
q ue me preocupe exclusivamente com o dinheiro,
pois se Marta fosse vesga e coxa, não a aceitaria por
preço nenhum. Nlas era bonita, e os bens da viúva davam-lhe encantos que a princípio eu não tinha
descoberto.
Tocava piano. Naquele momento reconheci no
piano um caminho seguro para a perfeição. Falava
francês. Não havia certamente exercício mais hones-

to que falar francês, lmgua admirável. Fazia flores
de parafina. Compreendi que as flores de parafina
eram na realidade os únicos objetos úteis. O resto
não valia nada.
Não seria difícil travar na igreja um namoro
com ela, na missa das sete, e mandar-lhe, por intermédio de Casimira, umas cartas cheias de inflamações ala1nbicadas, versos de Olavo Bilac e frases
estrangeiras, dessas que vêm nas folhas cor-de-rosa
do pequeno Larousse. Talvez, com algum trabalho,
conseguisse completar para ela um soneto que andei
compondo aos quinze anos e que teria saído bom se
não emperrasse no fim. Depois obteria umas entrevistas à noite, à janela, e, conversa puxa conversa,
pregava-lhe, ao cabo de uma semana, meia dúzia de
beijos. Ficávamos noivos, casávamos, D. Engrácia
morria. Imaginei-me proprietário, vendendo tudo,
arredondando aí uns quinhentos contos, indo viver
no Rio de Janeiro com l\l!arta, entre romances franceses, papéis de música e flores de parafina. Onde
iria morar? Na Tijuca, em Santa Teresa, ou em Copacabana, um dos bairros que vi nos jornais.[ ...]
RAMOS, Graciliano. Caet~. 10. ed. São Paulo: Martins, 1972. p. 53-54.

Graciliano Ramos de Oliveira (1892-1953) nasceu em Quebrangulo (AL). Estudou
em Maceió e foi jornalista e político no Rio de Janeiro, fixando-se depois em Palmeira
dos Índios (AL), onde foi prefeito. Seu livro de estreia, Caetés (1933), foi escrito quando ele trabalhava na Imprensa Oficial, onde conheceu José Uns do Rego, Rachel
de Queiroz e Jorge Amado. Em 1936, foi preso como militante político sem,
contudo, ter sido acusado formalmente. Sofreu humilhações e percorreu vários
presídios. Essas experiências pessoais estão retratadas no livro Memórias do córcere (1953). Em 1945, filiou-se ao Partido Comunista e, em 1952, viajou para os
países socialistas do Leste europeu, experiência descrita em Viagem (1954). Faleceu no ano seguinte, no Rio de Janeiro (RJ). Além das obras já citadas, destacam-se também os romances São Bernardo (1934), Angústia (] 936), Vidas secas (1938),
Infância (1945), Insónia (1947), Viventes das Alagoas (1962), Alexandre e outros heróis
(1962) e o livro de crõn icas Linhas tortas (1 962).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Mais informações sobre a vida e a obra de Graciliano Ramos podem ser obtidas em:
<www.graciliano.com.br/>; <www.enciclopediaitaucu Itural.org.br/pessoa2658/graciano-ra mos>.
Acessos em: 22 fev. 2016.

D

No momento da narrativa, o que o narrador-personagem está fazendo? Justifique com um
trecho do texto. Ele está pensando na possibilidade de se casar com Marta Varejão:
'Dedicava-me às minhas ocupações singelas - e as ideias esvoaçavam em redor da Marta Varejão.~

D

O trecho lido faz referê ncia a alguns temas de forma irônica. Qual é o tema de cada um dos
trechos a seguir?

a) Não que me preocupe exclusivamente com o dinheiro, pois se l\4arta fosse vesga e coxa, não a aceitaria por preço nenhun,. Interesse pelo dinheiro e preconceito com relação às
mulheres que fogem ao padrão de beleza preestabelecido.
b)Tocava piano. Naque le 1no1nento reconheci no piano um caminho seguro para a perfeição. Falava
francês. Não havia certan1ente exercício ma is honesto que falar francês, língua ad111irável.
Valorização de padrões culturais europeus.
e) E se a D. Engrácia lhe deixasse a fortuna, bom casamento, negóc io 1nagnífico.
Visão do casamento como um negócio. Comente com os alunos que o sobrenome "\lareJão•se refere a negócio, comércio.
d) Não seria difíc il travar na igreja um na1noro co111 ela, na missa das sete, e mandar-lhe, por intermédio
de Casimira, umas cartas cheias de inflam as:_ões alan1bicadas, versos de Olavo Bilac [...].
Crítica à estética parnasiana e ao 'romantismo feminino.
e) Imaginei-me proprietário, vendendo tudo, arredondando aí uns quinhentos contos, indo viver no Rio
de Janeiro com Marta1 entre romances franceses, papéis de música e flores de parafina.
ldea1ização da vida no Rio ae Janeiro (onde vivera a Corte portuguesa).

Palavras na lupa
D

Em qual das passagens a seguir o t e mpo verbal não expressa h ipótese? Expl ique.
a) [... ] pois se l\4arta fosse vesga e coxa, não a aceitaria por preço nenhu1n.
b)Tocava piano. Alternativa b. Nesse caso, o tempo verbal remete a um fato habitual do passado. Comente com os alunos
que o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do subjuntivo podem expressar dúvida, hipótese.
e) Não seria difícil travar na igreja un1 na111oro co1n ela, na missa das sete [.. .].

d) [... ] D. Engrácia m orria.
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D

O d . .
)
n e ir ia morar.

2. Queria marca um flashback e confirma as hipóteses levantadas pelo narrador. que se lembrou de
que Marta fora amável com ele no Carnaval. Se necessário, relembre que f/ashback é uma cena que
traz recordações de acontecimentos do passado, interrompendo o fluxo narrativo cronológico.
A forma verbal queria estabelece relação entre o segundo e o terceiro parágrafos. Explique
como ocorre a coesão nesse trecho.

e)

(Ô

As três vertentes da obra de Graciliano Ramos

Graciliano Ramos, um dos principais prosadores da segunda geração do Modern ismo, mostrou-se
preocupado com as questões sociais e políticas do país. De acordo com alguns estudiosos, sua obra apresenta três vertentes:
• romances escritos em primeira pessoa (Caetés, São Bernardo e Angústia), nos quais predominam
confiitos psicológicos e existenciais;
• narrativa em terceira pessoa (Vidas secas), em que é posta em cena a luta do retirante nordestino
pela sobrevivência física e moral;
• obras autobiográficas (Infância e Memórias do córcere), também em primeira pessoa, com a presença do relato de experiências pessoais, como a infância de men ino nordestino e a vida na prisão, por
se opor ao governo de Getúlio Vargas.

I·Na bagagem___
• No capítulo anterior, você analisou algumas imagens que denunciavam a situação dos retirantes, vítimas da seca e da miséria no Nordeste. Pelo que aprendeu, qual seria o sentido da
expressão vidas secas7

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Nas trilhas do texto
Vidas secas (1938) é um romance de Graciliano Ramos narrado em terceira pessoa. Relata a vida de
privações de uma família de retirantes do Sertão nordestino, composta de Fabiano, Sinhá Vitória, os
filhos - chamados "menino mais velho" e "menino mais novo" - e a cachorra Baleia. $

~ Leia um trecho do primeiro capítulo dessa obra.

Vidas secas
Mudança
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infeüzes tinham
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Orcnnariamente andavam pouco, mas
como haviam repousado bastante na areia do rio
seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia
horas que procuravam uma sombra. A folhagem
dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos
pelados da caatinga rala.
Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com
o filho rnais novo escanchado no quarto e o baú de
folha na cabeça, Fabiano sornbrio, ca1nbaio, o aió
a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao
cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O
menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram,
sumiram-se. O menino mais velho pôs-se
a chorar, sentou-se no chão.
- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de
ponta. l\llas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou,
deitou-se, fecho u os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas
pancadas e esperou que ele
se levantasse. Como isto não
acontecesse, espiou os quatro
cantos, zangado, praguejando
baixo.
A caatinga estendia-se, de
um vermelho indeciso salpicado
de manchas brancas que eram ossadas . O voo negro dos urubus fazia
círculos altos em redor de bichos moribundos .

- Anda, excomungado.
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou
matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário - e a obstinação
da criança irritava-o. Certamente esse obstácu lo
m iúdo não era culpado, mas dificultava a rnarcha,
e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde.

1
rt

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

J ,

Tinham deixado os camjnhos, cheios de
espinho e seixos, fazia horas que pisavam a
margem do rio, a lama seca e rachada que
escaldava os pés.
Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto,
exa®nou os arredores. Sinhá Vitória estirou
o beiço indicando vagamente uma direção e
afinno u com algu ns sons gutu rais que estavam perto. Fabiano 1neteu a faca na brunha,
guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou
no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um
defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano

D
D
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3. Resposta
pessoal. leve os
alunos a refletir a
respeito dos maus·
·tratos sofridos
pelas crianças, em
razão muitas vezes
da situação social,
económica
e cultural da
família e as
possíveis formas
de solucionar
o problema. Se
possível, promova
uma leitura do
Estatuto da Criança
e do Adolescente
(ECA) como
professor de
Filosofia.

D
rl

teve pena. frnpossível abandonar o anjinho
aos bichos do mato. Entregou a espingarda a
Sinhá Vitó1ia, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam
sobre o peito, moles, finos como cambitos.
Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou
de novo a interjeição gutural, designou os
juazeiros invisíveis.
E a viagem prossegui u, mais lenta,
mais arrastada, num silêncio grande.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 37. ed.
Rio de Janeiro: Record, 1977. p. 9· 11.
comboio: trôpego, que anda com dificuldade.
oió: espécie de bolsa.
seixo: fragmento de rocha, cascalho.

Identifique o cenário e a situação das personaqens descritas nesse trecho.

O cenário e a caatinga, o Sertão agreste nordestino. No rrecho fído, as personagens vivem uma situação desesperadora:

estão cansadas, famintas e enfrentam uma penosa caminhada para fugir da seca, sem saber para onde vão.
Explique o que os seguintes trechos revelam sobre a personagem Fabiano.
a ) Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça.
Fabiano parecia insensível. Diante dos problemas ocasionados pela seca, sentia-se impotente e projetou sua raiva no filho.
b)A seca aparecia-lhe co1no un1 fato necessário[ ...].
Fabiano era fatalista.
e) [... ] e o vaque iro precisava chegar, não sabia onde e; [...] coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, exan1inou os arredores. Fabiano estava desnorteado.
d) - Anda, condenado do diabo[ ...]; [... ] fustigou-o co1n a bainha da faca de ponta.; [...] ainda lhe deu
algun,as pancadas[... ]; [...] i.angado, praguejando baixo.; [...] desejou 1natá-lo.; - Anda, excomungado.;
[... ] passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado.; [...] pegou no pulso do n1enino [... ];
Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena.
Esses trechos, que apresentam ações, reações, semimentos e falas de Fabiano em relação ao filho mais velho, revelam
impaciência, revolta, agressividade, conflito e compaixão.
Em sua opinião, é possível compreender a atitude desse pai em relação ao filho mais velho?
Como você interpreta a menção a "sons guturais'; "interjeição gutural" para se referir à forma
de se expressar de Sinhá Vitória? Essas expressões revelam a dificuldade da_pers?nagem Sinhá Vitória de expressar
o que sente e o que pensa a respeito da s1tuaçao, além de seu cansaço.

Palavras na lupa
D

Alternativa d. Comente com os alunos que, no trecho, é por meio da narração
e da descrição que a situação das personagens é denunciada.
Registre no caderno a alternativa que explica as sequências presentes no trecho lido.
a ) Predomínio de sequência argumentativa, em que o narrador apresenta dados para explicar a realidade.
b) Predomínio de sequência descritiva, para destacar o cenário onde se desenrolam as ações.

e) Predomínio de sequência narrativa, para narrar as situações vividas pelas personagens.
d) Combinação de sequências narrativa e descritiva, para narrar os fatos e ret ratar a paisagem.
e) Equilíbrio entre sequências narrativa e argumentat iva, porque o narrador apresenta argumentos para just ificar os fatos narrados.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

B

Identifique e explique os recursos linguísticos empregados pelo narrador em:
a ) avermelhada; verdes; cansados, fa1nintos;
Esses adjetivos foram usados para descrever a paisagem e a situação das personagens.

b) [ ...] frio co1no um defunto.;[... ] moles, finos como cambitos.;
As comparações foram usadaspara descrever o estado do menino mais velho, que estava desfalecido.

e) rio seco; p lanície ave rmelhada; escaldava os pés; barba ruiva e suja; sons guturais;

Impressões sensitivas, como cor, sons, temperatura, secura, foram usadas para áescrever o cenário e as personagens.

d) ossadas; voo negro dos urubus; defunto; bichos 1noribundos.
Palavras e expressões relacionadas à seca e à morte foram usadas para mostrar a hostilidade do ambiente.

D

Registre no caderno o trecho em que não existe uma relação de causa e consequência entre
as ideias. Alternativa e. Nesse trecho há relação de comparação e uma adição.
a) Os infelizes tinhan1 can1inhado o dia in teiro, estavam cansados e fa1nintos.
b) [...] mas como havian1 repousado bastante na areia do rio seco, a viage1n progredira bem três léguas.

e)

1ão

obtendo resultado, fustigou-o con1 a bainha da faca de ponta.

d) Como isto não acon tecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejand o baixo.

e) A seca aparecia-lhe con10 un1 fato necessário - e a obstinação da criança irritava-o.

ll

As personagens de Vidas secas só são nomeadas no segundo parágrafo do capítulo "Mudança''.
Identifique e explique o substantivo usado para se referir a elas no primeiro parágrafo.
O narrador usou o adjetivo infelizes com função de substantivo para antecipar ao leitor a situação das personagens.

D

Explique o recurso da gradação presente nos seguintes trechos:
a) Os juazeiros aproxi1naram-se, recuaram, sumiran1-se.

A gradação foi usada para mostrar que a vegetação ia ficando para uâs, enquanto a familia avançava.

b) l\1as o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos.
A gradação foi usada para mostrar a sequência das ações do menino mais velho, até a exaustão.

1~Na bagagem
• Você já leu alguma obra de Rachel de Queiroz?
• Que temática poderia sugerir um romance que tem como título O quinze?

Nas trilhas do texto
Rachel de Queiroz, escritora cearense, retratou a seca e suas consequências na vida do sertanejo
em seu romance O quinze. O título dessa obra refere-se à seca de 1915. O enredo é centrado em dois
planos: o drama do vaqueiro Chico Bento e de sua família retirante e a relação afetiva de Conceição
(professora culta, de família tradicional) e seu primo Vicente (proprietário de terras e criador de gado).
~ O trecho do romance que você vai ler a seguir narra a viagem do retirante Chico Bento e de sua
família para Fortaleza (CE), fugindo da seca.

O quinze

[... l
E Cordulina, botando a vergonha de lado, com
o Duquinha no quadril - que as privações tinham
desensinado de andar, e agora mal e ngatinhava dirigia-se às casas, pedindo um leitinho para dar
ao fi lho, um restinho de farinha, ou de goma pra
fazer uma papa...
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

A pobre da burra, que vinham sustentando
Deus sabe como, com casca seca de pau e sabugos de rnonturo, foi e,nagrecendo, descarnando,
até ficar uma dura armação de ossos, e nvolvida
num couro sujo, esburacado de vermelho.
C hico Bento julgou melhor trocá-la por qualquer cinco mil-réis, do que ser forçado a aban-
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cloná-la por aí, meio morta, e,n algum pedaço de
caminho. Um bodegueiro, e1n Baturité, lhe ofereceu 6$000.
E deixaram a co1npanheira de tantas léguas
amarrada a uma estaca de cerca, a cabeça pendendo do cabresto, a cauda roída e suja batendo
as moscas das pisaduras.

*
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Eles tinham saído na véspera, de manhã, da
Canoa.
Eram duas horas da tarde.
Cordulina, que vinha quase cambaJeando, sentou-se numa pedra e falou, numa voz quebrada e
penosa:
- Chico, eu não posso mais ... Acho até que vou
morrer. Dá-me aquela zoeira na cabeça!
Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. O
cabelo, em falripas sujas, como que gasto, acabado, caía, por cima do rosto, envesgando os olhos,
roçando na boca. A pele, empretecida como uma
casca, pregueava nos braços e nos peitos, que o
casaco e a camisa rasgada descobriam.
A saia roída se apertava na cintura em dobras
sórdidas; e se enrolava nos ossos das pernas,
como um pano posto a enxugar se enrola nas estacas da cerca.
lum súbito contraste, a memória do vaqueiro
confusamente começou a recordar a Cordulina do
tempo do casamento.
Viu-a de branco, gorda e alegre, com um
ramo de cravos no cabelo oleado e argolas de
ouro nas orelhas ...
Depois sua pobre cabeça dolorida entrou a
ttesvariar; a vista turbou-se como as ideias; confundiu as duas imagens, a real e a evocada, e
seus olhos visionavam uma Cordulina fantástica,
magra como a morte, coberta de grandes panos
brancos, pendendo-lhe das orelhas duas argolas
de ouro, que cresciam, cresciam, até atingir o tamanho do sol.
lo colo da mulher, o Duquinha, também só
osso e pele, levava, com um gemido abafado, a
mãozinha imunda, de dedos ressequidos, aos pobres olhos doentes.

E com a outra tateava o peito da mãe, mas num
movi1nento tão fraco e tão triste que era mais uma
tentativa do que um gesto.
Lentamente o vaqueiro voltou as costas; cabisbaixo, o Pedro o seguiu.
E foram andando à toa, devagarinho, costeando a margem da caatinga.
' vezes, o rnenino parava, c urvava-se, espianAs
do debaixo dos paus, procurando ouvir a carreira
de algum tejuaçu que parecia ter passado perto
deles. Nlas o silêncio fino do ar era o mesmo. E a
morna correnteza que ventava, passava silenciosa
como um sopro de morte; na terra desolada não
havia sequer uma folha seca; e as árvores negras e
agressivas eram como arestas de pedra, enristadas
contra o céu.
Nlais longe, numa volta da estrada, a telha
encarnada de uma casa brilhava ao sol. Lentamente, Chico Bento moveu os passos trôpegos
na sua direção.
De repente, um bé!, agudo e longo, estridulou
na calma.
E uma cabra ruiva, nambi, de focinho quase
preto, estendeu a cabeça por entre a orla de galhos
secos do caminho, aguçando os rudimentos de
orelha, evidentemente procurando ouvir, naquela
distensão de sentidos, uma longínqua resposta a
seu apelo.
C hico Bento, perto, olhava-a com as mãos trêmulas, a garganta áspera, os ossos afogueados.
O animaJ soltou novamente o seu clamor aflito.
Cauteloso, o vaqueiro avançou um passo. [... ]
QUEIROZ. Rachel de. O quinze. 33. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1984. p. 46-47.

monturo: lugar onde se depositam dejetos, lixo.
bodegueiro: proprietário ou frequentador de uma bodega: pequeno

armazém de secos e molhados; boteco.
6$000: 6 mil-réis. Réis era a moeda ou unidade do sistema monetário
brasileiro naquela época.
falripas: ou farripas: cabelos muito ralos ou muito curtos.
tresvariar: alucinar, desatinar; enlouquecer.
turbar-se: o mesmo que turvar-se: embaralhar-se, tomar-se embaçado;
escurecer-se.
tejua~u: maior lagarto da América do Sul.
enristado: omesmo que apontado, como lança, contra o céu.
estridular: produzir som agudo e penetrante.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Rachel de Queiroz ( 1910-2003) nasceu em Fortaleza (CE). Sua infân-

cia foi vivida parte na capital cearense, parte na fazenda da família,
com rápidas passagens por Belém do Pará e Rio de Janeiro. Essa
instabilidade deveu-se à seca de 1915, que atingiu a propriedade
de sua família. Em 1927, formada no curso Normal, iniciou sua
colaboração em jornais como cronista. Em 1930, estreou com
o romance O quinze. Nos anos seguintes, militou no Partido Comunista Brasileiro e foi presa por suas convicções políticas. A
partir de 1940, dedicou-se à crônica jornalística, à trad ução de
vários autores clássicos e ao teatro, com as peças Lampião (1953)
e Maria do Egito (1958). Em 1977, tornou-se a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Em 1993, lançou o romance
Memorial de Maria Moura, saga que se tornou bastante conhecida em razão de sua adaptação para a TV. Faleceu no Rio de Janeiro (RJ).

Mais informações sobre a vida e a obra dessa escritora podem ser obtidas em:
<www.academia.org.br/academicos/rachel-de-queiroz/biografia>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa 1140/rachel-de-queiroz>.
Acessos em: 23 fev. 2016.

D

Qual é o tema do texto que você leu?
As consequências da seca na vida da familia de Chico Bento, nordestino pobre que vive no Sertão.

D

Descreva o cenário em que transcorre a narrativa. Cite um trecho do texto para justificar a sua
O cenário é a caatinga, caracterizada pela seca que devasta a vegetação e o solo e castiga os seus habitantes:"(...)
t
respoS a, costeando a margem da caatinga~:·[...) na terra desolada não havia sequer uma folha seca; e as árvores negras e
agressivas eram como arestas de pedra, enristadas conua o céu.'.

D
D
D

Compare a situação das personagens de O quinze com a das personagens de Vidas secas.
Tanto as personagens de Vidas secos, de Graciliano Ramos, como as personagens de Oquinze estão em situação miserável,
subumana. Fu9indo da seca, eles sofrem com o cansaço, o calor, a fome, a desesperança.
Em sua opinião, o que explicaria a tendencia, na literatura brasileira, de os romancistas se disporem a escrever sobre a temática da seca nordestina?
Resposta pessoal. Comente com os alunos que a prosa modernista da década de 1930 reflete as preocupações dos romancistas
brasileiros em denunciar o contexto de miséria e de exploração em que vivia grande pane da população brasileira.
Registre no caderno a alternativa que interpreta adequadamente o trecho que você leu.
a) Adescrição está centrada nos aspectos adversos da paisagem. Alternativa d.
b)Observa-se a presença de discurso indireto livre.
e) O foco narrativo é de primeira pessoa.

d) A descrição está centrada nas personagens.
e) A linguagem reproduz com fidelidade a fala do sertanejo.

D

Registre no caderno as alternativas que estão relacionadas às personagens.
a) Vida miserável. Alternativas a, b, d, e.
b) Sofrimento físico e moral.
e) Revolta e inconformismo.
d) Aparência doentia e andrajosa, esfarrapada.
e) Dificuldade para caminhar.

D

A que se refere o trecho a seguir?

Constitui uma recordação do passado (floshbock). O vaqueiro Chico
Bento vê Cordulina no dia do casamento deles, o que representa um
grande contraste em relação à situação da mulher no presente.

Viu-a de branco, gorda e alegre, com un) ran)o de cravos no cabelo oleado e argolas de ouro nas orelhas .. .
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

161

Resposta
D Releia este parágrafo:
pessoal.
Depois sua pobre cabeça dolorida entrou a tresvariar; a vista turbou -se como as ideias; confundiu as
Possibilidade:
Chico Bento i duas i1nagens, a real e a evocada, e seus olhos visionavam uma Cordulina fantástica, magra como a morte,
está delirando.
O cansaço.o , coberta de grandes panos brancos, pendendo-lhe das orelhas duas argolas de ouro, que cresciam. cresciam,
até atingir o ta n1anho do sol.
sol quente, o
sofrimento e
Como você o interpreta? Explique.
a fome fazem
com que ele
misture as
imagens do
D Considerando a situação da fapassado e do
mília de retirantes, interprete
presente.

a atitude do menino na cena
descrita a seguir.
'
As
vezes, o 1nenino parava,
curvava-se, espiando debaixo
dos paus, procurando ouvir
a carreira de algum tejuaçu
que parecia ter passado perto deles.

O menino estava procurando
alimento, no caso um lagarto.
Comente que a carne do tejuaçu
é considerada muito saborosa,
semelhante à carne de galinha.

Palavras na lupa
D

Que outras funções da linguagem, além da estética, podem ser identificadas no trecho lido de
O quinze? A função emotiva e a função apelativa, usadas para denunciar a
situação miserável dos nordestinos pobres durante a seca.
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B

Releia os trechos e expressões a seguir e relacione, em cada item, a escolha das palavras
ao tema.
a)as privações tinhan, desensinado de andar; n1al engatinhava; só osso e pele; dedos ressequidos;
pobres o lhos doentes;

A desnutrição prejudicou o desenvolvimento

e a saúde de Duquinha e de Pedro.
b) cambaleando; voz quebrada e penosa; eu não posso mais; Acho até que vou n1orrer.; zoeira na cabeça;
Cordulina está fraca e tem a sensação de que vai morrer de fraqueza e inanição.
<) lentan1ente; passos trôpegos. Chico Bento rnal consegue andar. Comente que a escolha lexical está relacionada,
'"'
em todos os casos. j fraqueza, à doença e à morte.

l ' Na bagagem
• Você já leu alguma obra de Jorge Amado, um dos escritores brasileiros mais conhecidos e
traduzidos no mundo?
• Já assistiu a algum filme, peça teatral, minissérie ou novela de televisão baseados em textos
desse autor baiano?

• Seara vermelha é o título de uma de suas obras. Pelo título, é possível prever o tema desse
romance7

Nas trilhas do texto
Em Seara vermelha, Jorge Amado narra a saga de migrantes nordestinos que fogem da seca. As
personagens são três irmãos: um soldado, um cangaceiro e um revolucionário.

~ No trecho que você vai ler, os viajantes chegam a um porto do rio São Francisco, em Juazeiro
(Bahia), enquanto ·sonham• com seu destino final: as terras de São Paulo.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Seara vermelha
Jorge A1nado

[ ... ]
Na balaustrada conversavam pouco. Demoravam olh ando o rio, tornando o fresco da noite,
espiando o profundo das águas escuras e barrentas. Tudo era novidade e q uase n1istério, daí o
silêncio apenas cortado por unia ou oulra frase,
de admiração ou de assombro. Raros eram os diá logos e logo morriam superados pelo interesse
das rn ínitnas coisas sucedidas no rio. E quando,
por acaso, u n1 navio la rgava, a tercei ra classe atestada de i1nigrantes, eles se debruçavan1 todos no balaústre, un1a
inveja dos que, mais felizes,
já partiam naguele navio, as
mãos acenan do tímidos adeuses, os olhos espich ados na esteira elo vapor, na espurn a q ue
as rodas fazian1 de cada

lado do rio. Era urna coisa de ver-se, grandiosa
para e les, q ue os enc hia de respeito, de certo
temor. Esse distante São Paulo devia de ser terra de muita riqueza realmente para exigir tan to
sacrifício dos q ue para lá viajavan1.
No acampamento - que era onde conversavam largamen te - não havia melhor motivo para
as prosas do que fazer projetos sobre São Paulo.
Q uando apareciam, rotos, e ainda mais
pobres que eles, os q ue voltava1n da
terra que idealizavan1 de toda
fartura, e con tavan1 das dificu ldades que havia por
lá, e les se encolhiam ,
com pouca vontade de
ouvir, e quase sernpre
davam razão ao con1entário fatal de un1
n1ais otin1ista :
- [sso é homern
q ue não gue nta o trabaio... Q u er é vagabundar, ganhar din h eiro fác iJ. ..
Nen h un1 esperava q ue
o di nheiro de São Paulo fosse
fác il, esperavam é que ho uvesse
e q ue a terra não fosse tão árida
e, prin cipa ln1en te, tão difícil ele
conseguir q uan to aquela de
on de chegavan1.
- Diz que un1 chega, logo dão
terra pra ele cultivar... E lavoura
de café ... Dão muda já crescida,
diz que dão ele um tudo ... Ferramenta e anin1ajs ...
[... ]
AMADO, Jorge. Seara vermelho.
32. ed. Rio de Janeiro: Reco,d, 1978. p.120-121.

balaustrada: conjunto de balaústres,

coluna de mera! ou madeira que guarnece
a borda do navio ou plataforma (balsa).
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Jorge Leal Amado de Faria (1912-2001) nasceu em ltabuna (BA). Passou a infância
entre Salvador e sua cidade natal. Em 1931, matriculou-se na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e estreou na literatura com o romance O país do Carnaval.
No ano seguinte, levado por Rachel de Queiroz, frequentou grupos políticos
de esquerda, fi liando-se ao PCB. Em 1935, formou-se em Direito, sofreu perseguições políticas e exilou-se temporariamente na Argentina. Entre 1936
e 1937, foi preso político. Tornou-se deputado pelo PCB em 1946, mas teve
seu mandato suspenso pela decretação da ilegalidade de seu partido. Em
1948, viajou por vários países socialistas da Europa. Viveu da literatura até a
sua morte, em Salvador. Entre suas obras, podemos destacar Cacau ( 1933), Suor
(1934), Jubiabá (1935), Mar morto (1936), Capitães da areia (1937), Terras do sem
fim (1943), Seara vermelha (1946), Gabriela, cravo e canela ( 1958), A morte e a morte
de Quincas Berro D'água (1960), Dona Flor e seus dois maridos (1966), entre outras. Várias
de suas obras foram adaptadas para o teatro, a TV e o cinema.

,,

Mais informações sobre a vida e a obra de Jorge Amado podem ser obtidas em:
<www.academia.org.br/academicoS/jorge-amado>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa4164/jorge-amado>;
<wwwjorgeamado.org.br/>.
Acessos em: 23 fev. 2016.
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2. Os rrechos lidos têm em comum o tema: viagem para fugir da seca em busca de uma vida nova. Ern Vidas secos e Oquinze, as
personagens estão desesperadas e fogem da seca sem um destino certo.Já em Seara verrne/ho, as personagens têm esperança
de encontrar um futuro melhor em São Paulo. O cenário, em Seara vermelho, é um rio (o São Francisco) e há uma aparente
tranquilidade. Em Vidas secos e Oquinze, o cenário é seco, hostil.

D

Identifique nesse trecho de Seara vermelha:
a)o cenário principal;
Um porto fluvial, o parapeito (balaustrada) de um navio, um rio como paisagem.

b)o foco narrativo.

Foco narrativo de terceira pessoa, narrador-observador:'[...] conversavam[...]";"(._) eles se debruçavam[...]";'[...] grandiosa
para eles, que os enchia de respeito (._)'etc.

D

O que esse trecho de Seara vermelha tem em comum com os excertos lidos de Vidas secas e O
quinze? Em que eles se diferenciam?

D

No trecho de Seara vermelha que você leu há referência a outro cenário, que aparece em flashback. Identifique-o com exemplos do texto.
O outro cenário é um acampamento:'No acampamento-que era onde conversavam largamente [...]~

rl

Leia alguns trechos dos romances O quinze e Seara vermelha :
a) Subitamente, Conceição teve un, a ideia:
- Por que vocês não vão para São Paulo? Diz que lá é 1nuito bom ... Trabalho por toda parte, clima
sadio ... Podem até enriquecer...
[... ]
Chico Bento ajuntou:
- Eu já tenho ouvido contar 1nuita coisa boa do São Paulo. Terra de dinheiro, de café, cheia de marinheiro [...]
QUEIROZ, Rachel de. Oquinze. 33. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984. p. 80.

b) Jan, para o desconhecido, para um barracão de en,igrantes, para u1na escravidão de colonos...
fan, para o destino, que os chamara de tão longe, das terras secas e fulvas de Quixadá, e os trotLxera
entre a fome e as mortes, e angústias infinitas, para os conduzir agora, por cima da água do n,ar, às terras
longínquas onde sen,pre há farinha e se1npre há inverno [ ...]
QUEIROZ, Rachel de. Oquinze. 33. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984. p. 84.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

e) Quando apareciai11, rotos, e ainda n1ais pobres que eles, os que voltavam da terra que idealizava111
de toda fartura, e contavam das dificuldades que havia por lá e les se encolhiam, com pouca vontade
de ouvir, e quase sempre davam razão ao comentário fatal de um mais otimista [...]
AMADO. Jorge. Seara vermelha. 32. ed. Rio de Janeiro: Record, 1978. p.l 20· 121.

d) - Diz que um chega, logo dão terra pra ele c ultivar... E lavoura de café... Dão muda já crescida, diz

que dão de um tudo ... Ferramenta e animais ...

O que esses trechos revelam?

AMADO, Jorge. Seara vermelha. 32. ed. Rio de Janeiro: Record, 1978. p.120·121.
Os 1rechos trazem diferentes pontos de vis1a a respeito da vida em São Paulo: uma otimista e
sonhadora em (alternativas a e d); outra (alternativa b) mais realista, mostrando a dificuldade da
viagem e da passivei condição precária da vida e trabalho na nova terra. Em e há um confronto
entre a situação de dificuldade dos que voltam (de São Paulo) e a esperança de quem está indo

upaara
Palavras na 1

São Paulo).

D

Identifique, no trecho de Seara vermelha que você leu, características linguísticas de textos

B

Chamamos de senso comum opiniões, ideias e concepções de determinado grupo que muitas
vezes se impõem e acabam sendo consideradas naturais e verdadeiras, impedindo reflexões e
questionamentos críticos.

.

, .

..

.

.

Uso da linguagem coloquial para reproduzir a fala das personagens:•- Isso
hteranos filiados ao Modernismo. Exemplifique. é homem que não guenta o trabaio... Quer é vagabundar, ganhar dinheiro
fácil..~;•- Diz que um chega, logo dão terra pra ele cultivar... E lavoura de café... Dão muda já crescida, diz que dão de um tudo...:

a) Identifique, no trecho de Seara vermelha que você leu, uma fala que expressa o senso comum.
•- Isso é homem que não guenta o irabaio... Quer é vagabundar, ganhar dinheiro fácil..~
b) Faça um comentário crítico a respeito dessa fala.
Essa fala reproduz o senso comum segundo o qual'brasileiro não gosta de trabalhar, é preguiçoso: Essa ideologia escamoteia a desigualdade
social e a falta de oportunidades para todos. Os retirantes dizem isso como uma forma de preservar a esperança quanto ao que o futuro em
São Paulo lhes reserva, como se não quisessem acreditar na hipótese de não encontrar ali melhores condições de vida.

1~Na bagagem
• Você já leu alguma obra do escritor paraibano José Lins do Rego?
• Conhece o sentido da expressão fogo morto, que dá título a um de seus romances?

Nas trilhas do texto
Fogo morto é uma expressão regional nordestina que designa o engenho que não mói mais, pois
entrou em decadência. O romance Fogo morto, de José Lins do Rego, tem como enredo o surgimento, a grandeza e a decadência do Engenho Santa Fé, localizado na Zona da Mata da Paraíba.

mLeia a seguir um trecho dessa obra.
Fogo morto
José Lins d-O Rego

[... ] O Capitão "fomás Cabral de i\ilelo chegara ao ponto mais alto de sua vida. O que mais
podia desejar um hon1em de suas posses? Família criada, engenho moente e corrente, gado de
primeira ordem, partidos de cana, roçados de algodão, respeitado pelos adversários. Criara um
engenho. Disto se orgulhava. Não fora ali, como
os outros ricos da terra, encon trar tudo feito para
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

continuar. T udo saíra de suas mãos, era obra exclusiva dele. Lá estava no frontão de sua casa-grande a data de 1850. Naquele ano dera uma
pintura nova na casa. Fora o ano da c hegada do
piano. Amélia voltava do colégio, moça como não
havia na várzea, cheia de prendas, dona de muito
saber. Mas foram-se os anos, e o Capitão Tomás
tinha uma mágoa. Por que não se casara a sua fi-
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lha mais velha. O que fal tava para encontrar um
marido na a ltura de seus mereci1nentos? Não era
feia , tudo teria para ser uma esposa completa.
E os anos se iam e a fil ha do capitão não se casava . Q uando a ouvia ao piano, media as coisas
com tristeza. Então naquela Ribeira não aparecia u rn homem q ue fosse digno de sua fi lha? A
mul her não lhe falava coisa nenh uma, mas ele
sabia que devia sofrer. Afinal de contas, por q ue
pensar nestas coisas? Nlelhor que ele deixasse
q ue o tempo resolvesse tudo. O Santa Fé dava
os seus mil pães de açúcar, as suas sacas de lã, e
tinha pasto para as suas duzentas reses. E ainda
con tava com quaren ta peças de escravatura. Não

queria rnais do in un do. Por mais de urna vez viera à sua porta bater senhor de engenho de grandes terras, para se valer de sua bolsa. Emprestava
e os juros que cobrava não eram de arrancar a
carne de ninguém . O seu dinheiro era o seu sangue, a sua vida . A várzea, as vazantes, os altos do
Santa Fé, era tudo da melhor q ualidade. Lembrava-se de conversas com outros senhores de
engen ho. Todos lhe gabavam as safras, o açúcar,
o gado, os roçados de algodão, os vazantes de
1nilho. Nas mãos do Capitão
Tomás tudo rendia,
,
tudo dava dinheiro. E verdade q ue tinha urna
mulher que era a metade do seu esforço. Cuidava ela dos negros, cosia o a lgodãozinho para
vesti-los, fazia-l hes o angu, assava-lhes a carne.
A sua escravatura era de gente boa. Trouxera do
lngá negros de born calibre.
l unca comprara peça barata, resto de gen te
q ue só lhe desse trabalho. Negro ruim e barato
deixava para os pechincheiros . Q ueria
povo para o tra balho, negra que parisse braços e mais braços para os
seus partidos. Tudo q ue o Capi•
tão To,nás pretendeu fazer no
Santa Fé saiu corno ele bem
'~
q uis. Mas a fil ha que toca•
va piano corno uma moça da
praça, que lia livros bonitos,
que lhe c ustara tanto d inheiro
nos estudos, não se casava. E os
homens da Ribeira não eram para
ela. [... ]

•

REGO, José Uns do. Ficção completa. Rio de Janeiro:
Aguilar, 1976. v. 2. p. 597-598.

José Uns do Aego Cavalcanti (1901-1 957), romancista, cronista e ensaísta, nasceu
no engenho Corredor, na cidade de Pilar (PB), onde passou a infância. Fez seus primeiros estudos em João Pessoa (PB) e depois se mudou para Recife (PE), onde se
matriculou na Faculdade de Direito em l 919. Em 1935, transferiu-se para o Rio de
Janeiro (RJ), colaborou com alguns jornais e exerceu cargos diplomáticos. Elegeu-se para a Academia Brasileira de Letras em 1955. Faleceu no Rio de Janeiro. Entre
suas obras podemos destacar Menino de engenho (1932), Doidinho (1933), Banguê
(1934), Moleque Ricardo (1935), Usina (1936), Pureza (1937}, Pedra bonita (1938), Riacho
doce (1939), Água-mãe (1941), Fogo morro (1943), Eurídice (1947) e Cangaceiros (1953).

Mais informações sobre a vida e a obra de José Uns do Rego podem ser obtidas em:
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoaS630/jose-lins-do-rego>; <www.academia.org.br/academicos/jose-lins-do-rego>.
Acessos em: 23 fev. 2016.
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•

D

Com base nos elementos do texto, determine o contexto histórico em que se passa a narrativa.

D

Identifique os traços de caráter do capitão Tomás Cabral de Melo. Justifique com exemplos do
texto Ele é um homem que tem orgulho do patrimônio que construiu, sente-se respeitado pelos adversários, tem senso de justiça e se

Trata-se do período caracterizado pela monocultura da cana-de-açúcar e pelo sistema de trabalho escravista.

·preocupa com a filha mais velha, mas considera os negros escravizados como objetos: 'E ainda contava com quarenta peças de
escravatura.';"Nunca comprara peça barata, resto de gente que só lhe desse trabalho. Negro ruim e barato deixava para os pechincheiros~.

D

O que revelam os trechos a seguir?

D

• Naq uele ano dera uma pi ntura nova na casa. Fora o ano da chegada do p iano. Ainélia voltava do colégio, n1oça co mo não havia na várzea, cheia de prendas, dona de mu ito saber. Mas foran1-se os an os,
e o Capitão Tomás tinha u 1na mágoa. Por que não se casara a sua fil ha mais velha.
• ]Vias a fil ha que tocava piano como uma moça da praça, que lia livros boni tos, q ue lhe custara tanto
d inheiro nos est udos, não se casava. E os homens da Ribeira não eram para ela.
Revelam que, embora muito ligado à terra, o capitão Tomás Cabral de Melo culfivava valores burgueses
Releia: e valorizava o casamento como o melhor destino para a mulher.
• E ainda contava com quarenta peças de escrava tura.
• A sua escravatura era de gente boa. Trouxera do lngá negros de bon1 calibre.
• Nunca co1n prara peça barata, resto de gente que só lhe desse trabalho. Negro ru im e barato deixava para os
pechi ncheiros. Q ueria povo para o trabalho, negra que parisse braços e mais braços para os seus partidos.
a) A q uem se referem os trechos acima?
4. b) Revela que os trabalhadores negros escravizados são vistos como objetos. A
Referem-se aos trabalhadores negros escravizados.
expressão 'peças de escravatura' refere-se a cada um dos negros escravizados que
b)O que essa escolha lexical revela?
o senhor de engenho possuía. A palavra calibre é comumente usada para se referir
a dimensão, volume, tamanho de um objeto. aparelho, arma, projétil etc. e não
deveria ser usada para se referir a seres humanos.

Palavras na lupa
D

No texto, foram usadas variantes históricas regionais. Faça uma pesquisa, consulte o dicionário e explique o sentido das palavras e expressões destacadas.
a) [...] dava os seus mil pães de aç úcar, [... ]
Pão de ~çúcar: tronco de cor!e de açúcar branco que se forma ao aparar-se, internamente. a forma de açúcar dos
b) [...] a fi lha que tocava pian o con10 un1a n1oça da p raça , [...] engenhos banguês.
Moça da praça: moça de costumes urbanos, moça da cidade.
e) [...] enge nho 1n oe n te e corren te [... ]
Moente e corrente: dizia-se do moinho que se encontrava em bom estado e pronto para o serviço regular e efetivo.
d) [ ...] os vaza ntes de milho.Vazantes:cultura que se faz nos leitos dos rios e à margem dos açudes, quando, depois das
.d d
[ ] enchentes, os rios começam a voltar ao nível normal, na época da estiagem.
e ) [.. .l parti os e cana ...
Partidos: plantação de cana-de-açúcar em extensão de terreno mais ou menos considerável.

D

Releia:
• O que mais podia desejar un1 homem de suas posses?
• O que fal tava para encontrar un1 marido na altura de seus merechn entos?
• En tão naqu ela Ribeira não aparecia u1n homen1 q ue fosse digno de sua filha?
• Afi nal de con tas, por que pensar nes tas coisas?

Explique o uso do discurso indireto livre e das frases interrogativas nos trechos acima.
O discurso indireto livre e as frases interrogativas sinalizam que o senhor de engenho faz um retrospecto, uma reflexão sobre
sua vida. O discurso indireto livre funde a fala do narrador com a da personagem.

I ·Na bagagem_~ ::L---- - - - - - - - - ,
• Além dos escritores nordestínos do chamado romance de 30, que outros prosadores da
segunda geração modernista se destacaram no país?
• Que outra região, além do Nordeste do Brasil, apresentava conflitos sociais que poderiam
constituir tema e cenário para as narrativas literárias?
• Você já leu alguma obra de Erico Veríssimo? Já viu algum filme ou minissérie de TV baseados
em obras desse autor?

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Nas trilhas do texto
Os textos ficcionais do escritor gaúcho Erico Veríssimo - também pertencente à segunda fase ou
geração do Modernismo brasileiro - retratam conflitos sociais, guerras civis e o papel da oligarquia
que governou o Rio Grande do Sul por cerca de duzentos anos. No conto "Os devaneios do general~
o protagonista, o general gaúcho Chicuta Campolargo, já velho e doente, faz uma retrospectiva de
sua vida ~
~ Leia alguns trechos desse conto.

Os devaneios do general
Erico Verissi~~io

[... l
Jacarecanga! Sim senhor! Quem diria? A gente
não conhece mais a terra onde nasceu ... Ares de
cidade. Automóveis. Rádios. Nlodernismo. Negro
quase igual a branco. Criado tão bom como patrão. 1 outro tempo todos vinham pedir a bênção
ao General Chicuta, intendente municipal e chefe político ... A oposição comia fogo com ele...

[... l

168

O general entrega-se a pensamentos amargos.
Deus negou-lhe filhos homens. Deu-lhe urna única filha mulher que morreu no dia que dava à luz
uma neta. Uma neta! Por que não um neto, urn
macho? Agora aí está a Ju ventina, metida o dia
inteiro com tricôs e figurinos, casada com um bacharel que fala em socialismo, na extinção dos latifúndios, em igualdade. Há seis anos nasceu-lhes
um filho. Homem, até que enfim! Nlas está sendo
mal educado. Ensinam-lhe boas maneiras. Dão-lhe mimos. Estão a transformá-lo nurn maricas .
Parece uma menina. Tern a pele tão delicada, tão
macia, tão corada... Chiquinho ... Não tern nada
que lembre os Campolargos. Os Campolargos que
brilharam na Guerra do Paraguai, na Revolução de
1893 e que ainda defenderarn o governo em 1923 ...
Um dia ele perguntou ao menino:
- Chiquinho, você quer ser general como o
vovô?
- Não. Eu quero ser doutor como o papai.
- Canalhinha! Patifinho!
Petronilho entra, trazendo um copo de suco de
laranja.
- Eu disse água! - sibila o general.
O mulato encolhe os ombros.
- Mas eu digo suco de laranja.
- Eu quero água! Vá buscar água, seu cachorro!

Petronilho responde sereno:
- lão vo u, general de bobage...
O general escabuja de raiva, esgrime a bengala,
procurando inutilmente atingir o criado. Agita-se
todo num tremor desesperado.
- Canalha! - cicia arquejante. - Vou te mandar
dar umas chicotadas!
de laranja - cantarola o mulato.
- Suco
,
- Agua! J uventina! legro patife! Cachorrol
Petronilho sorri:
- Suco de laranja, seu sargento!
Com um grito de fera ferida o general arremessa a bengala na direção do criado. Nurn movimento ágil de gato, Petronilho quebra o corpo e
esquiva-se ao golpe.
O general se entrega. Atira a cabeça para trás
e, de braços caídos, fica todo trêmulo, com a respiração ofegante e os olhos revirados, uma baba
a escorrer-lhe pelos cantos da boca mole, parda
e gretada.
Petronilho sorri. Já faz três anos que assiste
com gozo a esta agonia. Veio oferecer-se de propósito para cuidar do general. Pediu apenas casa,
comida e roupa. Não quis mais nada. Só tinha um
desejo: ver os últimos dias da fera . Porque ele sabe
que foi o general Chicuta C ampolargo que mandou matar o seu pai. Uma bala na cabeça, os miolos escorrendo para o chão ... Só porque o mu lato
velho na última eleição fora o melhor cabo eleitoral da oposição. O general chamou-o à Intendência. Quis esbofeteá-lo. O mulato reagiu, disse-lhe
desaforos, saiu altivo. No outro dia ...
Petronilho compreendeu tudo. Muito menino,
pensou na vingança, mas com o correr do tempo,
esqueceu . Depois a situação política da cidade melhorou. O general aos poucos foi perdendo a autoriNÃO ESCREVA NO LIVRO.

dade. Hoje os jornais já falam na ''hiena que bebeu
em 93 o sangue dos degolados". Ningu ém mais dá
importância ao velho. C hegou aos ouvidos de Petronilho a notícia de que a fera agon izava. Então ele
se apresentou corno enfermeiro. Agora goza, provoca, desrespeita. E fica rindo ... Pede a Deus que lhe
permita ver o firn, que não deve tardar. É questão
de meses, de semanas, talvez até de dias ... O animal passou o inverno metido na toca, conversando
com os seus defuntos, gritando, dizendo desaforos
para os fantasrnas, dando vozes de comando: "Romper fogo! Cessar fogo! Acampar''.
E recitando coisas esquisitas assim: 'V. Ex.a
precisa de ser reeleito para glória do nosso invencível Partido". Outras vezes olhava para o busto e
berrava: "Inimigo não se poupa. Ferro neles".
Mais sereno, agora o general estende a mão,
pedindo. Petronilho dá-lhe o copo de suco de laranja. O velho bebe, trernularnente.
Lambendo os beiços, corno se acabasse de saborear o seu prato predileto, o mulato volta para a
cozinha, a pensar em novas perversidades.
O general contempla os telhados de Jacarecanga. Tudo isto já lhe pertenceu ... Aqui ele mandava
e desmandava. Elegia sempre os seu s candidatos:
derrubava urnas, anulava eleições. Conforme a
sua conveniência, condenava ou absolvia réus.
Certa vez mandou dar uma sova num promotor
público que não lhe obedeceu a ordem de ser
brando na ac u sação. Doutra feita correu a rel ho
da cidade um juiz que teve o caradurismo de assurnir ares de integridade e de opor resistência a
uma ordem sua .
Fech a os olhos e recorda a glória antiga.
Um grito de criança. O general baixa os olhos.
No jardim o bisneto brinca com os pedregulhos
do chão. Seus cabelos louros estão incendiados de
sol. O general contempla-o com tristeza e se perde
em divagações ...
Que será o mundo amanhã, quando Chiquinho for homem feito? l\ilais aviões cruzarão nos
céus. E terá desaparecido o último "homem" da
face da terra. Só restarão idiotas efeminados, criaturas que acreditam na igualdade social, que não
têtn o sentido da autoridade, fraca lhões que não
se hão de le mbrar dos feitos de seus antepassados,
nem ... Oh! Não vale a pena pensar no que será
amanhã o inundo dos maricas, o mundo de Chiquinho, talvez o último dos Campolargos!

Z.ltardtslgn

E, dispneico, se entrega de novo ao devaneio,
adormentado pela carícia do sol.
De repente a criança entra de novo na sala correndo, muito vermelha.
- Vovô! Vovô!
Traz a rnão erguida e seus olhos brilham. Faz
alto ao pé da poltrona do general.
- A lagartixa, vovozinho ...
O general inclina a cabeça. Urna lagartixa verde se retorce na mãozinha delicada, manchada de
sangue. O velho olha para o bisneto com ar interrogador. Alvorotado, o men ino explica:
- Degolei a lagartixa, vovô!
1 o primeiro instante o general perde a voz, no
choq ue da surpresa. Depois murmura, comovido:
- Seu patife! Seu canalha! Degolou a lagartixa?
Muito bem. Inimigo não se poupa. Seu patife!
E afaga a cabeça do bisneto, com uma luz de
esperança nos olhos de sáurio.
VERJSSIMO, Erico. Os devaneios do general.
ln: Fantoches e ourros conros.
14. ed. São Paulo: Globo, 1997. p. 237-246.

em 1923: referência ao movimento de repulsa à longa permanência de Borges de Medeiros no governo gaúcho ocorrido no Rio Grande do
Sul em 1923.
sibilar: assoviar como as cobras, silvar.
cicíar: pronunciar as palavras em voz baixa, rumorejar.
V. ELa: Vossa Excelência (pronome de tratamento).
caradurisma: desfaçatez, descaramento.
o governo

Comente com os alunos a semelhança entre o nome do coronel, Chicuta, e cicuta, planta venenosa, considerada um veneno letal.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Erico Lopes Verissimo (1905-1975) nasceu em Cruz Alta (RS), onde

viveu até os 15 anos estudando e "devorando livros~ Mudou-se para
Porto Alegre, onde começou a escrever escondido, além de traduzir autores clássicos. Foi colaborador de jornais, revistas e editoras
gaúchas, lecionou Literatura Brasileira no exterior e empreendeu
viagens por várias partes do mundo, registrando-as em diários
q ue se tornaram livros de relatos e memórias. É autor da saga
O tempo e o vento (em três volumes, publicados em 1949, 1951,
1962), que retrata os conflitos sociais, as guerras civis e o papel das
oligarquias que governaram o Rio Grande do Sul por cerca de d uzentos anos. Essa obra foi adaptada para a TV e o cinema. Sua obra foi
traduzida e publicada em vários países. Faleceu em Porto Alegre (RS).

Para mais informações sobre a vida e a obra desse autor, acesse:
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa656 l/erico-verissimo>.
Acesso em: 23 fev. 2016.
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Releia o trecho:
Jacarecanga! Sim senhor! Quem diria? A gente não conhece n1ais a terra onde nasceu ... Ares de cidade.
Auton1óveis. Rádios. Nlodernismo. Negro quase igual a branco. Criado tão bon, con10 patrão. Noutro ten1po todos vinhan1 pedir a bênção ao General Chicuta, intenden te municipal e chefe político ... A oposição
comia fogo com ele...
Qual das alternativas a seguir não está relacionada a esse trecho? Reg istre no caderno e explique.
Alternativa e. Nos devaneios do general que aparecem nesse trecho, ele não faz projetos para o futuro.
a) Presença de discurso indireto livre para reproduzir os devaneios do general.
b)Oposição entre o passado e o presente.
e) Expectativas do general em relação ao futuro.
d) Lembranças do general referentes ao poder que exercia, às honras que recebia.
e) Crítica à modernidade e referência a preconceitos do general.

D

D

D

O que estes devaneios do general revelam?
• [... ] "Romper fogo 1 Cessar fogo! Acan1par''.
• [ ... ] "\1. Ex.a precisa de ser reeleito para glória do nosso invencível Partido''.
• ( ... ] ·•ynimigo não se poupa. Ferro neles". O general ainda se imagina no poder, comandando soldados e políticos,
entre outras pessoas. Delira e age como se estivesse ainda no comando.
Comente com os alunos a respeito da presença de palavras do campo
Releia:
semântico da guerra, como fogo, invencível, inimigo.
[...] criaturas que acreditam na igualdade social, que não têm o sentido da autoridade [... ]
No trecho acima, a palavra autoridade foi usada com propriedade pelo general?
Resposta pessoal. Os alunos devem perceber que as atitudes do general revelam autoritarismo, arbitrariedade, prepotência,
opressão e tirania. Autoridade é a capacidade de liderança que é reconhecida e conferida a alguém por um grupo.
Explique no caderno o sentido das palavras destacadas:
a) O general escabuja de raiva[ ... ].
Esca buja: agita-se, esperneia, estrebucha.
b) E, dispneico, se entrega de novo ao devaneio, adorn1entado pela carícia do sol.
Dispneico: com dificuldade de respirar; adormentado: adormecido, acalmaao.
e) O general chamou-o à Intendê ncia.
Intendência: local onde o administrador da cidade, o intendente (espécie de prefeito), exercia suas atividades.
d) Alvo rotado, o n1enino explica
Alvorotado: alvoroçado, agitaao, entusiasmado, animado, alegre.
e) [... ] pelos cantos da boca mole, parda e gretada.
Gretada: com pequenas rachaduras; pequenas rachaduras nos cantos da boca.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

l1

As atitudes e as palavras de Chicuta Campolargo revelam o caráter do protagonista. Trace o
, . d
.
I p
Resposta possível:o general é autoritário, racista, conservador e machista. Mostra preconceito
fil
1
per PSICO og1co O genera • ~ ~ =- em relação às mulheres, aos negros e às classes populares, sendo contrário à igualdade e à
justiça social. Comente com os alunos que o general usa expressões que revelam preconceito, como 'idiotas efeminados'.'maricas' etc.
Uma das características do romance de 30 é a crítica social. Ao descrever de forma caricatural suas
personagens centrais - o capitão Tomás Cabral de Melo (de Fogo morto) e o general Chicuta Cam-

D

polargo (de"Os devaneios do general")-, José Lins do Rego e Erico Verissimo denunciam e condenam o racismo, a exploração da mão de obra, as atitudes preconceituosas e intolerantes contra as
mulheres e a orientação sexual das pessoas. Como você sabe, ainda hoje há pessoas que agem da
mesma forma denunciada por esses escritores. O que deveria ser feito para combater o preconceito
étnico-racial, promover o respeito às mulheres, à liberdade de orientação sexual e de gênero e aos
direitos humanos em geral? Converse com os colegas e o professor. P
Resposta pessoal.

li

Leia as informações abaixo antes de responder à próxima questão:

G)

Traços da estética naturalista na obra de Erico Verissimo

Erico Veríssimo é um escritor filiado à segunda geração do Modernismo. Entretanto, sua obra em
geral e o conto ·os devaneios do general"apresentam traços da estética naturalista, como a descrição do mundo interior e psicológico da personagem central, o emprego do recurso da zoomorfização (atribuição de características de animais a seres humanos), o determinismo genético, geográfico o u social (o homem é produto de suas próprias origens, do meio geográfico e das condições
socioeconômicas em que vive).
Registre no caderno a alternativa na qual não há zoomorfização.
a) - Eu disse água! - sibila o general.

Alternativa e. Comente com os alunos que ciciar e sibilar
• •
•
•
_ \ ~
d d
h·
d são verbos onomatopaicos. Sibilar é reproduzir ruídos
b) eanali1ª·1 _ cicia
aiqueJante.
ou te inan ar ar umas c ,cota as.I de cobras. e ciciar, reproduzir ruídos de insetos (cigarras,
e) Degolou a lagartixa? t\ lluito bem. 1nimigo não se poupa.
abelhas, ~rnilongos). Nas alternativas d e e há uma
comparaçao de ser humano com fera.
d)Com un1 grito de fera ferida o general arremessa a bengala na direção do criado.

e) Só tinha un1 desejo: ver os últimos dias da fera.
'Hoje os jornais já falam na 'hiena que bebeu em 93 o sangue dos
lliil Procure no texto outros exemplos de zoomorfização. degolados";"Chegou aos ouvidos de Petronilho a notícia de que a
fera agonizava.·;·o animal passou o inverno metido na toca [...]";"E afaga a cabeça do bisneto, com uma luz de esperança nos olhos de sáurio~
D Identifique características naturalistas na personagem Petronilho.
Petronilho age movido pelo determinismo social e ambiental. Ele foi vítima de violência e reage vingando-se do algoz de seu pai. Sente prazer
.
_
.
em maltratar o velho (o que revela sadismo). As atitudes da personagem
11:J O que motiva as açoes da personagem Petron1lho? mostram a relação de causa e consequência: o oprimido torna-se opressor.
Avingança.
Trata-se de uma característica da literatura naturalista, que busca explicações
Releia:
racionais para o comportamento humano. Exemplos do texto:"Já faz uês
anos que assiste com gozo a esta agonia.";"(...] goza, provoca, desrespeita.~
n

m

Lambendo os beiços, como se acabasse de saborear o seu prato predile to, o mulato vol ta para a
cozinha, a pensar em novas perversidades.
Com que ditado popular o trecho destacado dialoga?
Com o seguinte:"A vingança é um prato que se come frio.'.

IE

Em duas falas, Petronilho faz referência à hierarquia militar. Identifique essas falas e explique
squalifica a patente do ge~eral (bobage é
0 objetivo de Petronilho em cada caso. Em'- Não vou, general de bobage .'. Petronilho de_
uma variedade de bobagem). Em·- Suco de laranJa, seu sargento!'. ele se dmge ao general
atribuindo-lhe uma patente inferior, para agredi-lo.
li] De quem são e a quem são dirigidas as falas a seguir? O que elas revelam?

• - Canalhinha! Patifinho!
• - Seu patife! Seu canalha 1 [ ... ] l\lluito hen1. [...] Seu patife!
Essas falas do general são dirigidas ao bisneto. Elas revelam que ele é rude mesmo quando quer demonstrar afeto.
[CI Quais são as projeções feitas pelo general em relação ao bisneto? Justifique sua resposta com
trechos do texto Ele acha que o bisneto não está sendo bem educado, e sim mimado. Exemplos:'Mas está sendo mal educado. Ensinam-lhe
· boas maneiras. Dão-lhe mimos. Estão a transformá-lo num maricas.";'Só restarão idiotas efeminados[...)";'(..] que não têm o
sentido da autoridade, fracalhões que não se hão de lembrar de seus feitos dos antepassados[...)';·[...] mundo dos maricas, o
NÃO ESCREVA NO LIVRO.mundo de Chiquinho, talvez o último dos Campolargos!:
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1s. As projeções

III

O desfecho do conto confirma ou nega as projeções feitas pelo general a respeito do bisneto?

feitas por ele não
Explique.
se confirmam,
pois, ao degolar
a lagartixa, o
O desfecho do conto remete a qual tese defendida pelos autores que se filiaram aos movimenbisneto revela
tos realista e naturalista?
possuir uaços
À tese do determinismo biolõgico, segundo a qual o ser humano é produto de sua herança genética.
do caráter do
bisavó. Explique
aos alunos que,
quando afaga
a cabeça do
bisneto, o general
revela que
aprovou a atitude
do menino. A' luz Explique o uso dos recursos gráficos nos trechos a seguir.
de esperança nos
a ) Reticências:
a) ! Interrompe o pensamento para não chocar o
olhos de sáurio'
.
leitor, que, com os elementos dados, é capaz de
indica que o
1. Uma bala na cabeça, os miolos escorrendo para o chão... inferir o que aconteceu.
generalacredita,
li. O mulato reagiu, disse-lhe desaforos, saiu altivo. No outro dia ...
com base no que
presenciou, que
Ili. Agora goza, provoca, desrespeita. E fica rindo ... a) li Deixa a inferência de que o pai de Petronilho foi assassinado.
o bisneto poderá
a) Ili Mostra que Petronilho se diverte com as provocações.
'preservar' suas
b) Aspas:
b) 1As aspas chamam a atenção para a palavra
características
1. E terá desaparecido O ú ltilno ''homen1" da face da terra. homem, atribuindo-l~e ca_racteristicas como força,
jurássicas (dos
"
..
coragem, determ,naçao, vigor sexual.
sáurios).
1
1
li. Ro1nper fogo Cessar fogo! Acan1par As aspas indicam discurso direto.
Ili. "V. Ex.a precisa de ser reeleito para glória do nosso invencível Partido'º.As aspas indicam discurso direto.

m

Palavras na lupa

,Panorama
Segunda geração do Modernismo: o romance de 30
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A origem do romance regionalista brasileiro
Após a Semana de Arte Moderna, alguns escritores de diferentes regiões do país começaram
a produzir obras em prosa que retratavam criticamente a realidade social e política do Brasil.
Passaram a tematizar questões como a desigualdade social, a vida miserável dos retirantes, os
costumes escravagistas e o coronelismo, apoiado na posse das terras. Esses problemas, muitas
vezes, eram desconhecidos do público leitor dos centros urbanos da época.
Em 1926, em Recife, essa proposta estética firmou-se em um congresso, no qual escritores
nordestinos tomaram a decisão de criar uma prosa regional comprometida com a participação
política e a denúncia social. O chamado "romance de 30" é considerado a concretização desse
congresso e as obras produzidas são um marco na renovação do gênero romance no Brasil.
Esses escritores defenderam, ainda, que a arte deveria romper com a influência das vanguardas
europeias e não se ater apenas a problemas urbanos, como os retratados nas obras de Mário de
Andrade, Alcântara Machado e Patrícia Galvão, por exemplo. Outro ponto a ser destacado nas
obras desse período é o posicionamento crítico contra o fascismo e o capitalismo.
Os romancistas de 30 produziram uma obra literária que rompeu com a linguagem tradicional e incorporou a linguagem popular e regional brasileira. Essa prosa é marcada pela denúncia
da realidade social, pela fusão de traços de modernidade a traços da estética realista e naturalista
e pelo caráter documental.
Ganham relevância temas como a seca, o coronelismo, o arcaísmo das relações de trabalho,
a exploração do camponês, a luta pela terra, a reação dos cangaceiros, a crise dos engenhos e a
opressão dos poderosos sobre os mais fracos.
Entre os prosadores brasileiros que mais se destacaram nesse período, podemos citar
Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e José Américo de
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Almeida (Nordeste), Erico Veríssimo e Dyonélio Machado (Sul), Cyro dos Anjos, Marques Rebelo e Amando Fontes (Sudeste).
Vidas secas, de Graciliano Ramos, O quinze, de Rachel de Queiroz, e Seara vermelha, de Jorge
Amado, tematizam as condições de vida dos camponeses nordestinos, a seca, suas causas e
consequências na vida dos retirantes.

Fogo morto (de José Lins do Rego) focaliza a decadência da monocultura da cana-de-açúcar
e o coronelismo, que foi um sistema político-social vigente no Brasil interiorano do fim do Império e da Primeira República, baseado na oligarquia agrária dos coronéis latifundiários que exerciam o poder político e econômico de forma arbitrária.
Algumas obras tematizam o caudilhismo, que é retratado em obras como o conto "Os devaneios do general" (de Erico Veríssimo). O caudilhismo é exercido por líderes autoritários, chamados "caudilhos': geralmente ligados a forças políticas locais ou regionais. A personagem general
Chicuta Campolargo é um caudilho em decadência. Entretanto, espera que seu bisneto continue a reproduzir esse sistema político, centralizador e autoritário.

O romance de 30 ou o romance neorrealista
O romance de 30 também é chamado de romance neorrealista. Isso se deve ao fato de
que as obras desse período também apresentavam traços do Neorrealismo, movimento literário
português que surgiu na década de 1930, inspirado nas preocupações sociais reveladas pela
literatura estadunidense. O romance de 30 é também assim denominado por buscar renovar e
modernizar o Realismo e o Naturalismo do século XIX.

Passos largos
D
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Algumas produções literárias contemporâneas costumam dialogar com textos do chamado
romance de 30 ou da segunda geração do Modernismo. Leia este microconto do escritor, poeta, editor e blogueiro paulista Carlos Seabra.

323 - andarilho
O andarilho ca minhava sob um sol escaldante. O calor, cada vez maior, d ilatava a estrada e dobrava a
. distância a ser percorrida.
Disponível em: <http//microcomosdocar1os.blogspot.com.br/>. Acesso em: 20 abr. 2016.

Poderíamos dizer que esse texto dialoga com qual ou quais dos textos lidos anteriormente?
Indique as alternativas no caderno e justifique.
a) Vidas secas, de Graciliano Ramos.

d) ·os devaneios do general~ de Erico Veríssimo.

b)Fogo morto, de José Lins do Rego.

e) O quinze, de Rachel de Queiroz.

e) Seara vermelha, de Jorge Amado.

B

(MEC-Letras/1990 - adaptada)

Leia:

Alternativas a, e.
O microcomo dialoga com trechos de Vidas secas (Graciliano Ramos) e O quinze
(Rachel de Queiroz), em que os retirantes (·andarilho") nordestinos estão fugindo da
seca, no Sertão agreste, sob o sol inclemente da caatinga('[...) caminhava sob um
sol escaldante~;"O calor [...) dilatava a estrada [__)").Veja comentário na Assessoria
Pedagógica. ~

Se pudesse 1nudar-se, gritaria bem al to que o roubavam. Aparente1nente resignado, sentia u1n ódio
i1nenso a qualquer coisa que era ao mes mo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da
prefeitura. Tudo na verdade era contra e le. Es tava acostu1nado, tin ha a casca 1nu ito grossa, mas às vezes
. se arreliava. l ão havia paciência que su portasse tanta coisa.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas.

Considerando esse trecho, mas sem perder de vista o contexto de Vidas secas, registre no caderno as alternativas corretas: Alternativas b. e. A alternativa a está incorreta: Fabiano tem consciência de que ê roubado, não ê
resignado, sente ódio:-Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa~
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

a) O narrador, em terceira pessoa, expõe a razão de Fabiano entregar-se a seu destino: aceitando o fato de
que•Tudo na verdade era contra ele~ o protagonista evita ressentimentos maiores e o desejo de reação.
b) As expressões "qualquer coisa que era ao mesmo tempo~ "tudo" e ·tanta coisa· sugerem a imprecisão com
que Fabiano se acerca das causas de sua condição.
e) O clima, o sistema de propriedade e a atuação da lei surgem confundidos na consciência do protagonista, ao
mesmo tempo que o narrador os oferece como elementos a serem discriminados e ponderados pelo leitor.

D

(Fuvest/2004 - adaptada)

Graciliano Ramos, em seu livro Infância, reflete sobre uma de suas marcantes impressões de menino:
Ben, e mal ainda não existian,, faltava razão para que nos afligissen, con, pancadas e gritos. Contudo
as pancadas e os gritos figuravan, na orden, dos acontecin, entos, partiatn sempre de seres detern, inados,
co1no a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era terrível, e os donos da casa eran, fortes. Ora, sucedia
que a minha mãe abrandava de repente e meu pai, silencioso, explosivo, resolvia contar-n,e histórias.
Adn,i rava-me, aceitava a lei nova, ingênuo, adn,it ia que a natureza se houvesse 1nodificado. Fechava-se o
doce parêntese - e isso n, e desorientava.

a ) Ao se referir às violências sofridas quando menino, o autor compara-as a elementos da natureza (chuva,
sol). O que ele mostra, ao estabelecer tal comparação? Mosrra a ingenuidade da criança, que não conhecia o
bem e o mal e que via a agressividade dos pais como coisa natural. como os fenômenos da natureza.
b) Qual é o siqnificado da expressão •fechava-se o doce P,arêntese·: nesse contexto?

Ela se refere ã atitude dos pais ao menino. que, de repente e de forma incompreensível, se tornavam calmos,
afáveis, interrompendo os castigos.

Leia os textos a seguir, para responder às questões 4 e 5.
Texto 1
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Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso co1no um noviU, o
ainarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, u1n soldado amarelo não lhe pisava o pé não.
[... ] Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sinhá Vitória donnia
1nal na cama de varas. Os 1neninos eram uns brutos, con10 o pai. Quando crescessetn, guardariam as reses de
um patrão invisível, seriain pisados, n,altratados, machucados por u1n soldado ainarelo.
RAMOS. Graciliano. Vidas secos. 23. ed. São Paulo: Martins, 1969. p. 75.

Texto2
Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigtnático, in1permeável. Não há solução fácil para uma tentativa
de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o Ílnpasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas secas, elaborando uma linguagem, un,a estrutura romanesca, un1a constituição de narrador em
que narrador e criaturas se tocain, 1nas não se identificam. E1n grande n,edida, o debate acontece porque, para a
u1telectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda
é visto co1no un, ser humano de segunda categoria, sitnples de1nais, incapaz de ter pensamentos de1nasiadamente
complexos. O que Vidas secas faz é, cotn pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta de
u1na riqueza humana de que essas pessoas seriam plena1nente capazes.
4. Afirmações
a, b. A e é falsa.
A literatura
EJ
tem o poder
de denunciar,
não de mudar
a situação
do sertanejo,
na realidade
nacional. Ela é
importante por
sensibilizar as
pessoas em geral.
principalmente
aquelas que
participam da
esfera do poder.

BUENO, Luís. Guimarães, Clarice e antes. Teresa. São Paulo: USP, n. 2, 2001. p. 254.

(Enem/2007 - adaptada)

A partir do trecho de Vidas secas (Texto 1) e das informações do Texto 2, relativas às concepções artísticas do romance social de 1930, aval ie as seguintes afirmativas:
a) O pobre, antes tratado de forma exótica e folclórica pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado do romance social de 30.
b ) A incorporação do pobre e de outros marginalizados indica a tendência da ficção brasileira da década de
1930 de tentar superar a grande distância entre o intelectual e as camadas populares.
e) Graciliano Ramos e os demais autores da década de 1930 conseguiram, com suas obras, modificar a posição social do sertanejo na realidade nacional.

Registre no caderno apenas as afirmações verdadeiras.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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(Enem/2007 - adaptado)

Registre a resposta no caderno. No Texto 2, verifica-se que o autor utiliza:
Alternativa a. Alinguagern é predominantemente formal por se 1ra1ar de um texto com fins didáticos.
a) linguagem predominantemente formal, para problematizar, na composição de Vidas secas, a relação entre o escritor e a personagem popular.
b) linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem formal, ele se dirige diretamente ao leitor.
e) linguagem coloquial, para narrar coerentemente uma história que apresenta o roceiro de forma pitoresca.

d) linguagem formal com recursos retóricos próprios do texto literário em prosa, para analisar determinado
momento da literatura brasileira.
e) linguagem regionalista, para transmitir informações sobre literatura, valendo-se de coloquialismo, para

facilitar o entendimento do texto.
Leia este trecho do romance Menino de engenho, para responder às questões 6 e 7.
A velha Totonha de quando e1n vez batia no engenho. E era urn acontecin,ento para a meninada. [...]
andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como u1na edição viva das histórias de 1\!!il e U1nn 1\Joites [... ] era uma grande artista para dramatizar. Tinha uma men1ória de prodígio. Recitava contos inteiros
en1 versos, intercalando pedaços de prosa, corno notas ex-plicativas. Que talento ela possuía para contar as
suas histórias, con1 um jeito admirável de falar em non,e de todas as personagens, sen1 nenhum dente na
boca, e com uma voz que dava todos os tons às palavras! [... ] E n1uito da vida, com as suas n,aldades e as
suas grandezas. a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eran, sempre castigados
co1n mortes horríveis! O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus
descritivos. Quando ela queria pintar urn reino era como se estivesse falando dum engenho fabuloso. Os
rios e florestas por onde andavarn os seus personagens se pareciam 1nuito con, o Paraíba e a l\llata do Rolo.
O seu Barba-Azul era um senhor de engenho de Pernan,buco.
REGO, José Uns do. Menino de engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980. p. 49-51. Texto adaptado.

D

(Enem/2003 - adaptado)

Registre no caderno a alternativa que ilustra a "cor local" que a personagem "velha Totonha"
colocava em suas histórias:
Alternativa a. Chame a atenção dos alunos para o fato de que. ao citar a personagem Barba Azul e associá-la a um senhor
a) O seu Barba-Azul era uni senhor de engenho de Perna1nbuco. de engenho de Pernambuco, o autor dá à
história de Totonha uma cor local, regional.
b) [ ...] era uma grande artista para dran, atizar. Tinha uma me1nória de prodígio.

e) [... ] andava léguas e léguas a pé, [.. .] con10 uma edição viva das l\llil e Unia Noites[... ]
d) Recitava contos inteiros en1 versos, intercalando pedaços de prosa, con10 notas explicativas.

D

(Enem/2008 - adaptada)

Na construção da personagem "velha Totonha': é possível identificar traços que revelam Alternariva e.
marcas do processo de colonização e de civilização do país. Registre a resposta correta no ~t~~~~i:!
caderno. Considerando o texto acima, infere-se que a velha Totonha:
·velhaTotonha"
mistura/mescla
a) tira o seu sustento da produção de literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho, que deno- os contos de
tam que ela enfrenta situação econômica muito adversa.
fadas eurolped uds
comarear a e
b)compõe, em suas histórias, narrativas épicas e realistas da história do país colonizado; livres da influência do engenbh 0 _ .
co1onra1 rasr 1erro.
de temas e modelos não representativos da realidade nacional.
e) retrata na constituição do espaço dos contos a civilização urbana europeia em concomitâ ncia com a

representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil.
d)aproxima-se, ao incluir elementos fabulosos nos contos, do próprio romancista, o qual pretende retratar
a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia.
e) imprime marcas da realidade local a suas narrativas, que têm como modelo e origem as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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D

(Enem/2002 - adaptada)

Erico Veríssimo relata, em suas memórias, um episódio da adolescência que teve influência
significativa em sua carreira de escritor:
Len1bro-n1e de que certa noi te - eu teria uns quatorze anos, quando n1uito - encarregaran1-me de
segurar un1a lâmpada elétrica à cabeceira da 1nesa de operações, enquan to um médico fazia os primeiros
curativos nu m pobre-diabo que soldados da Polícia Municipal havia1n 'carneado·. [... ] Apesar do horror e
da náusea, cont inuei fi rn1e onde estava, talvez pensando assi n1: se esse caboclo pode aguentar tudo isso
sen1 gen1er, por que não hei de poder ficar segurando esta lân1pada para ajudar o doutor a costurar esses
talhos e salvar essa vida?[ ...]
Desde que, adulto, con1ecei a escrever romances, te m-n1e ani mado até hoje a ideia de que o 1nenos
que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças con10 a nossa, é acender a sua lân1pada,
fazer luz sobre a realidade de seu n1u ndo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos
assassinos e aos tiranos. Sin1, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma
lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou , em ú lti1no caso, risquemos fósforos repetidamente,
como u m sinal de que não desertamos nosso posto.
VERISSIMO, Erico. Solo de clarineta. Tomo 1. Porto Alegre: Globo, 1978.

a) Neste texto, por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Erico Veríssimo define como uma
das funções do escritor e, por extensão, da literatura:

1. criar a fantasia.
li. permitir o sonho.
Ili. denunciar o rea l.
Alternativa Ili. denunciar o real.

IV. criar o belo.

V. fugir da náusea.
b)A literatura proposta acima aproxima-se de qual estética literária?
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Da estética realista. Erico Veríssimo pretende mostrar a realidade sem fantasia, sem embelezamento.

Veja sugestões de links para pesquisar sobre a vida e a obra de outros autores da segunda geração modernista:
José Américo de Almeida
Autor, entre outras obras, de A bagaceira e O boqueirão.
<www.academia.org.br/academicos/jose-americo-de-almeida>.
Dyonélio Machado
Autor de Os ratos.
<enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa459626/dyonelio-machado>.
Marques Rebelo
Autor, entre outras obras, de A estrela sobe.
<www.academia.org.br/academicos/marques-rebelo>.
Cyro dos Anjos
Autor, entre outras obras, de O amanuense Belmiro.
<www.academia.org.br/academicos/cyro-dos-anjos>.
Amando Fontes
Autor, entre outras obras, de Os Corumbós.
<www.tirodeletra.eom.br/academia_autoreS/ArmandoFontes.htm>.
Acessos em: 18 fev. 2016.
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Modernismo (V) Terceira fase - Prosa e
desdobramentos na
literatura contemporânea
Inicie o
trabalho com o
capitulo lendo
as epígrafes. A
partir do trecho
"O escritor é u111 teste11111nho do seu teinpo. Ele não pode fugir ao se11 pnpel de de Grande
sertão: veredas,
denunciador e de cotejador da realidade que o cercn. Agora, quanto à fonnn de dar esse de
Guirnarães
teste1111111ho, o escritor deve usar de toda n liberdade possível, porque 11u1na literatura Rosa, leva os
cabe111 desde C larice Lispector e Cornélia Pena, até \t\1inder Pirolli e Plínio !vlarcos." alunos a reíletir
João Antônio a respeito da
contradição
constitutiva do
ser humano,
temática muito

"() senhor ache e não aclze. Ti1do é e não é ... Quase todo 111ais gral'e cri111inoso feroz, seinpre é 1n11ito ho111
,nnrido, ho111 filho, bo111 pni, e é bo111a,nigo-de-se11s-11111igosl Sei desses. Só que te111 os depois... "
Guin1arães Rosa

A.RlE
FJLOSOflA

Hl SfÓRIA
GEOGRAFJA
SOCfOLOClA

1~Na bagagem._..,,

i.=1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ explorada

• Que temáticas e características formais estariam presentes na literatura brasileira produzida
a partir da segunda metade do século XX?
• Você já ouviu falar na chamada geração de 45?
• Quais seriam os principais escritores e obras desse período, também conhecido como terceira fase ou terceira geração do Modernismo (1945-1962)?
• Você já leu alguma obra de Guimarães Rosa?
• Sabe qual é a importância desse autor na literatura brasileira até os dias de hoje?

Nas trilhas do texto
Você vai ler um trecho de Grande sertão: veredas em que o protagonista, Riobaldo, conta um caso
que ouviu de um jagunço chamado Jõe Bexiguento: a história de Maria Mutema. Antes disso, conheça
um pouco a obra:

(Ô

Guimarães Rosa e Grande sertão: veredas

Grande sertão: veredas é o título da principal obra de Guimarães Rosa, um dos grandes nomes que
surgiram na literatura brasileira na segunda metade do século XX. Nesse romance, o narrador-personagem Rio baldo, já idoso, conta suas experiencias como jagunço nos sertões dos Campos Gerais, especialmente sua amizade e encantamento por Diadorim, companheiro de lutas.
Fazem parte do enredo do romance as aventuras, as tristezas, as alegrias, as descobertas e os medos,
as dúvidas metafísicas a respeito do Bem e do Mal, de Deus e do Diabo, a ambiguidade do ser humano,
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

pelo autor. A
citação de João
Antônio tece
uma reílexão
sobre o papel
do escritor na
sociedade e
aponta para a
diversidade que
tem marcado
a literatura
brasileira desde
o Modernismo.
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o pacto de Riobaldo com o demônio, a perda dos companheiros, os crimes cometidos pelos bandos de
jagunços, entre outros temas.
O espaço é o sertão e o tempo é marcado pelas lembranças do narrador. Além de Riobaldo e Diadorim, outras personagens fazem parte da trama, como Joca Ramiro, Vaz Medeiros, Zé Bebelo, Hermógenes e Maria Mutema.
O romance apresenta elementos da novela de cavalaria medieval. Os sentimentos de honra e lealdade,
a visão da guerra como missão e o respeito à hierarquia fazem parte desse"universo feudal, sertanejo~
A linguagem é dinâmica, lúdica e poética. O narrador brinca com as palavras e as combina de modo
inovador e sugestivo, recriando a fala do sertanejo com o uso de neologismos, arcaísmos, termos eruditos,
expressões regionais marcadas com ritmo, rimas, repetições de palavras e letras. Em seu relato memorialístico, Riobaldo, ao falar do sertão, fala do mundo; ao falar de si mesmo, fala de todas as pessoas.

~ Leia, agora, um trecho do romance:

Grande sertão: veredas
Glli»iarães Rosa

[...] E o Jõe contava casos. Contou. Caso que
se passou no sertão jequitinhão, no arraial de São
João Leão, perto da terra dele, Jõe. Caso de Maria
Mu tema e do Padre Ponte.
Naquele lugar existia urna mulher, por nome
Nlaria Mutema, pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela
morreu, amanheceu morto de madrugada. Maria
Mu tema chamou por socorro, reuniu todos os
rnais vizinhos. O arraial era pequeno, todos vieram
certificar. Sinal nenhurn não se viu , e ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável, por isso
se disse que só de acesso do coração era que podia
ter querido morrer. E naquela tarde mesma do dia
dessa manhã, o marido foi bem enterrado.
Maria Mutema era senhora vivida, muJher
em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em
si, se sofreu muito não disse, guardou
a dor sem demonstração. Mas isso
lá é regra, entre gente q ue se diga,
pelo visto a ninguém chamou
atenção. O que deu em nota
foi outra coisa: foi a religião da
Nlutema, que daí pegou a ir
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à igreja todo santo dia, afora que de três em três

agora se confessava. Dera em carola - se dizia - só
constante na salvação de sua alma. Ela sempre de
preto, conforme os costumes, mulher que não ria esse lenho seco. E, estando na igreja, não tirava os
olhos do padre.
O padre, Padre Ponte, era um sacerdote bom-homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos e de todos bem estimado. Sem
desrespeito, só por verdade no dizer, uma pecha
ele tinha: ele relaxava. Gerara três filhos, com uma
mulher, simplória e sacudida, que governava a casa
e cozinhava para ele, e também acudia pelo nome
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de Maria, cüta por aceita alcunha a Maria do Padre.
Mas não vá maldar o senhor maior escândalo nessa
situação - com a ignorância dos ten1pos, antigamente, essas coisas podiam, todo o mundo achava
trivial. Os filhos, bem-criados e bonitinhos, eram
"os meninos da Maria do Padre''. E em tudo mais
o Padre Ponte era um vigário de mão cheia, cu1npridor e caridoso, pregando com muita virtude seu
sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou
da noite, para levar aos roceiros o conforto da santa
hóstia do Senhor ou dos santos-óleos.
Mas o que logo se soube, e disso se falo u, era
em duas partes: que a Nlaria Mutema tivesse tantos pecados para de três em três cüas necessitar de
penitência de coração e boca; e que o Padre Ponte
visível tirasse desgosto de prestar a ela pai-ouvido
naquele sacramento, que entre dois só dois se
passa e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Contavam, mesmo, que, das primeiras
vezes, povo percebia que o padre ralhava com ela ,
terrível, no confessionário. l\ilas a Nlaria Nlutema
se desajoelhava de lá, de olhos baixos, co1n tanta humildade serena, que uma santa padecedora
mais parecia. Daí, aos três dias, retornava. E se
viu, bem, que Padre Ponte todas as vezes fazia
uma cara de verdadeiro sofrimento e temor, no ter
de ir, a junjo, escu tar a Mutema. Ia, porque confissão clamada não se nega. Mas ia a poder de ser
padre, e não de ser só homem, como nós.
E daí mais, que, passando o tempo, como se
diz: no decorrido, Padre Ponte foi adoecido ficando, de doença para morrer, se viu logo. De dia em
dia, ele emagrecia, amofinava o modo, tinha dores, e e1n fim encaveirou, duma cor amarela de
palha de milho velho; dava pena. Morreu triste. E
desde por diante, mesmo quando veio outro padre
para o São João Leão, aquela mulher Nlaria l\ilutema ntmca mais voltou na igreja, nem por rezar
nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que
viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei
ela procedia e pensava.
Por fim, no porém, passados anos, foi tempo
de missão, e chegaram no arraial os missionários.
Esses eram dois padres estrangeiros, p'ra fortes e
de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz, com fé braba. De manhã à noite, durado de
três dias, eles estava1n sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando,
com entusiasmados exemplos que enfileiravam o
povo no born rumo. A religião deles era alimpada
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

e enérgica, com tanta saúde como virtude; e com
eles não se brincava, pois tinham de Deus a lgum
encoberto poder, conforme o senhor vai ver, por
minha continuação. Só que no arraial foi grassando aquela boa bem-aventurança.
Aconteceu foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser
festa de comunhão geral e glória santa. E foi de
noite, acabada a benção, quando um dos missionários subiu no púlpito, para a prédica, e tascava
de começar de joelhos, rezando a salve-rainha. E
foi nessa hora que a Maria l\il utema entrou. Fazia
tanto tempo que não comparecia em igreja; por
que foi, então, que deu de vir?
Nlas aquele missionário governava com luzes
outras. i\ilaria Mutema veio entrando, e ele esbarrou. Todo o mundo levou urn susto: porque a
salve-rainha é oração que não se pode partir em
meio - em desde que de joelhos começada, tem
de ter suas palavras seguidas até ao tresfim. Nlas
o missionário retomou a fraseação , só que com a
voz demudada, isso se viu. E, mal no amém , ele
se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa
vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril, parecia um touro tigre. E foi de grito:
- "A pessoa que por derradeiro entrou, tem de
sair! A p'ra fora , já, já, essa mulher!"
Todos, no estarrecente, caçavam de ver a Nlaria
Mutema.
- "Que saia, com seus maus segredos, em
no1ne de Jesus e da Cruz! Se ainda for capaz de
um arrependimento, então pode ir me esperar,
agora mesmo, que vou ouvir sua confissão... Nlas
confissão esta ela te1n de fazer é na porta do cemitériol Que vá me esperar lá, na porta do cernitério,
onde estão dois defuntos enterrados! ..."
Isso o missionário comandou: e os que estavam
dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de
Deus, que lavoram em fundura e sumidade. Horror deu. l\ilulheres soltaram gritos, e meninos, outras despencavam no chão, ninguém ficou sem se
ajoelhar. Muitos, muitos, daquela gente, choravam.
E Maria Mute1na, sozinha em pé, torta magra
de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação, berro de corpo que faca estraçalha. Pediu
perdão! Perdão forte, perdão de fogo , que da dura
bondade de Deus baixasse nela, ern dores de urgência, antes de qualquer hora de nossa morte. E
rompeu fala, por entre prantos , ali mesmo, a fim
de perdão de todos ta1nbém, se confessava. Confissão edital, consoantemente, para tremer exem-
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pio, raio em pesadelo de quem ouVJa, público,
que rasgava gastura, como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum do viver
transtornava. Ao que ela, onça monstra, tinha matado o marido - e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos. Que
tinha matado o marido, aquela noite, sem motivo
nenhum, sem malfeito dele nenhum, causa nenhuma - ; por que, nem sabia. l\llatou - enquanto
ele estava dormindo - assim despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O 1narido passou, lá
o que diz - do oco para o ôcão - do sono para a
morte, e lesão no buraco do ouvido dele ninguérn
não foi ver, não se notou. E, depois, por enjoar do
Padre Ponte, também sem ter queixa nem razão,
amargável mentiu, no confessionário: disse, afirmou que tinha matado o marido por causa dele,
Padre Ponte - porque dele gostava em fogo de
amores, e queria ser concubina amásia ... Tudo era
mentira, ela não queria nem gostava. Nlas , com
ver o padre em justa zanga, ela disso tomou gosto,
e era u1n prazer de cão, que aumentava de cada
vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum, era um homem manso,
pobre coitado, e padre. Todo o tempo ela vinha
em igreja, confirmava o falso, mais declarava edificar o rnal . E daí, até que o Padre Ponte de
desgosto adoeceu, e morreu em desespero calado ... Tudo crime, e ela tinha feito! E agora implorava o perdão de Deus, aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos, depois as mãos no alto ela
levantava.
Mas o missionário, no púlpito, entoou grande
o Bendito, louvado seja! - e, enquanto cantando
mesmo, fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque
a derradeira pregação de cada noite era mesmo
sempre para os ouvintes senhores homens, como
conforme.

E no outro dia, dorningo do Senhor, o arraial ilustrado com arcos e cordas de bandeirolas, e espoco
de festa, foguetes 1nuitos, missa cantada, procissão mas todo o mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida provisória presa na casa de escola, não
comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando
seu remorso, pedia perdão e castigo, e que todos
viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas.
Que ela - exclamava - tudo isso merecia. No meio-tempo, desenterraram da cova os ossos do marido:
se conta que a gente sacolejava a caveira, e a bola
de chumbo sacudia lá dentro, até tinia! Tanto por
obra de Nlaria Mutema. Mas ela ficou no São João
Leão ainda por mais de semana, os missionários tinham ido embora. Veio autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para culpa e júri, na cadeia
de Arassuaí. Só que, nos dias em que ainda esteve ,
o povo perdoou, vinham dar a ela palavras de consolo, e juntos rezarem. Trouxeram a Nlaria do Padre,
e os meninos da Maria do Padre, para perdoarem
também, tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo, pela arrependida humildade que
ela principiou, em tão pronunciado sofrer, alguns
diziam que Maria Mutema estava ficando santa.

[... ]
GUIMARÃESROSA, João. Grande serrão: veredas. 9. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1974. p. 169-174.
jequitlnhão: referente à região do vale do Rio Jequitinhonha, no norte de

Minas Gerais.
carolo: pessoa muito assídua à igreja, muito beata.
pecho: defeito, falha.
socudido: forte, saudável.
moldar: fazer mau juízo de uma pessoa; ter má suspeita.
•a junjo": ir à força, ser obrigado a ir.
púlpito: tribuna, palco, local para os pregadores, nos templos religiosos.
prédica: sermão, discurso, oração.
"ao tresfim": até o final de tudo.
demudado: alterado, diferente.
"caçar de ver": procurar, buscar ver com muita avidez e curiosidade.
rojo: ritmo intenso de ação ou de trabalho.
"se esguedelhar": despentear-se, descabelar-se.

João Guimarães Rosa (1908-1 967), considerado um dos maiores inovadores
da linguagem literária brasileira, nasceu em Cordisburgo (MG). Formou-se em ~
Medicina e trabalhou em várias cidades do interior mineiro, sempre interes1
sado na natureza, no sertanejo e no estudo de línguas. Em 1934, tornou-se
('7l~h":
diplomata. Serviu na Alemanha, na Colômbia e na França. Em 1967, foi eleito !_I;
para a Academia Brasileira de Letras, mas faleceu três dias após tomar posse. ~\
Suas principais obras são Sagarana (1946), Corpo de baile (1956), Grande sertão: •
veredas (1956), Primeiras estórias (1962), Tu tameia- Terceiras estórias (1967), Estas ~ ,
histórias (1969) e Ave, palavra (1970). ~
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Comente co,n os alunos a relação existente entre a história de Maria Mutema e a passagem bíblica em que Maria Madalena, pecadora arrependida, passa
pelo julgamento do povo. Pode-se também relacionar esse trecho à obra Hom/e1, de William Shakespeare, em que o pai de Hamlet é morto da mesma forma:
colocam veneno em seu ouvido.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

<1>
1. a)

Maís informações sobre a vida e a obra de Guimarães Rosa podem ser obtidas em:
<www.academia.org.br/academicos/joao-guimaraes-rosa>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa7554/guimaraes-rosa>.
Acessos em: 23 fev. 2016.

Arrependimento
e perdão;
religiosidade/
ética;
possibilidade de
transformação e
solidariedade.
1. b) O marido de
D No caderno, identifique estes elementos da história de Maria Mutema e do Padre Pont e:
• .
1. e) Maria Mutema, Padre Ponte e o
Maria Mutema
1
)
)
a temas;
e tempo crono og,co;
missionário.
amanhece
morto. Ela passa
b)enredo;
f) momento de suspense ou clímax; 1. d) Terceira pes_soa:o narrador (Riobaldo)
a frequentar
conta o que OUVIU/VIU.
a igreja e a se
e) personagens centrais;
g)desfecho. 1. e) Não é possível determinar o tempo com exatidão. Sabe-se apenas
confessar com
que se passaram anos.
o Padre Ponte,
d) foco narrativo;
1. f) O momento em que o missionário forçou Maria Murema a
que adoece
confessar o que fez.
misteriosamente
1. g) Maria Mutema é perdoada e alguns passaram a considerá-la santa.
e acaba
morrendo.
D Conflito é qualquer eleme nto da narrativa que se opõe a outro e cria tensão. Pode ser uma opo- Dois
novos
missionários
sição entre protagonista e antagonista ou entre o p rotagonista e a natureza, a sociedade, os va- chegam à cidade,
lores morais, seus próprios sentimentos. Qual é o principal conflito do causo de Maria Mutema? e ela é obrigada
por um deles
a confessar os
crimes que
cometeu.É
presa, perdoada
e acaba sendo
g considerada
~ santa por
Nesse trecho que você leu de Grande sertão: vereÉ algumas pessoas.
das, conta-se um caso ou causo, que, em geral, é uma
=
~ 2. A oposição
narrativa de origem oral. O caso de Maria Mutema e do
•i entre os
" valores
Padre Ponte foi narrado por Riobaldo. Os casos/causos
•~"':,il
religiosos e a
costumam apresentar uma sequência de ações das
~ perversidade
personagens e há relações de causa e conse."i
de Maria
Mutema,
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quência entre essas ações. Essa sequência
✓,.,
que mata o
de acontecimentos gera os confiitos e
: • ~:- •
marido e faz
chantagem
constrói o enredo.
emocional
como padre,
dizendo
que matou
D No caderno, identifique as mudanças de situação introduzidas pelas palavras e e xpressões a por estar
apaixonada
seguir, que promovem a sequência narrativa e temporal da história . Exemplos:
por ele.
• Unia noite [...] • Morte do marido de Maria Mutema.
Chame a
atenção dos
• O que deu em nota foi outra coisa[ ... ] • Maria Mutema passou a frequentar a igreja.
alunos para
a presença
a) Mas o que logo se soube[... ] Maria Mutema passou a se confessar de uesem uésdias.
de conflitos
éticos,
b) E daí mais, que, passando o tempo [...] Padre Ponte adoeceu e, depois de algum tempo, morreu.
religiosos e
e) Por fitn , no porém, passados anos [... ] Chegaram os missionários.
psicológicos
no trecho.
d) Aconteceu foi no derradeiro dia [...] Maria Mutema voltou à igreja.
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e) /\tias aquele missionário [...] O missionário expulsou Maria Mutema da igreja.

f) E l\ifaria Mutema, sozinha em pé [...] Maria Mutema se confessou publicamente.

g) E no outro dia, domingo do Senhor [... ] Durante a festa religiosa, as pessoas só pensavam em Maria Mutema. que estava presa.
h) Só que, nos dias em que ainda esteve[... ] O povo perdoou Maria Mutema.

D

Reg istre no caderno as alternativas que analisam corretamente os dois crimes cometidos por
Maria Mute ma.
Alternativas b, e. Aalternativa a esrâ incorreta, pois a palavra usada por
a) A palavra foi o agente das duas mortes.
Maria Mutema foi a causa da morte do padre e não do marido.
b) As duas vítimas não puderam se defender.
e) O mal entrou pelo aparelho auditivo.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Em seu livro Convite à filosofia, a professora Marilena Chaui afirma o seguinte:

Platão dizia que a linguagen1 é um phannalwn. Esta palavra grega, que em português se traduz por
poção, possui três sentidos principais: remédio, veneno e cosmético.
São Paulo: Ática, 2002. p. 136.

Já na obra As formas do falso, a professora Walnice Nogueira Galvão comenta que

a palavra MUTEMA seria o antônin10 de fonen1a (do grego = son1 de voz).
São Paulo: Perspectiva, 1986. p. 128.

Estabeleça uma relação entre a afirmação de Platão, citada por Marilena Chaui, o comentário
de Walnice Nogueira Galvão e a situação vivenciada por Padre Ponte e Maria Mutema.
Veja resposta na Assessoria Pedagógica. $

D

Leia este outro trecho de Grande sertão: veredas:

O senhor... l\llire veja: o n1ais importante e bonito, do n1undo, é isto: que as pessoas não estão sempre
iguais, ainda não fora1n terminadas - 1nas que elas vão se1npre n1udando. Afinam ou desafinan1. Verdade
n1aior. É o que a vida n1e ensinou. Isso que n1e alegra, n1ontão.
GUIMARÃES ROSA, João. Grande serrão: veredas. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974. p. 20-21 .
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7. Alternativa d.
Leve os alunos
a reíletir que a
maldade não
está estampada
na face das
pessoas, e
que, segundo
conceitos
religiosos e
filosóficos, a
palavra tem
poder de ferir
e de curar. As
afirmativas
apresentadas
nas outras
alternarivas não
estão de acordo
como texto.

Nesse trecho, afirma-se que as pessoas mudam. Isso fica
Relacione esse trecho à história de Maria Mutema. claro pois Maria Mutema, pessoa aparentemente pacata,
comete dois crimes, mas se arrepende, confessa e é
absolvida.

D

Registre no caderno a alternativa correta a respeito do trecho que conta a história de Maria
Mutema.
a) A experiência existencial de uma mulher constrangida pela cultura sertaneja, mas movida por desejos e
instintos.

b) A trajetória de uma mulher com tendências para o crime, mas que luta interiormente, com a ajuda da
religião, para superar as inclinações mórbidas de seu caráter.

e) A história de uma mulher, apresentando mitos, lendas, a luta entre medo e pecado, em que o mal prevalece sobre o bem.

d) A história de uma mulher que revela que o mal não tem face e que a palavra tem poder.
e) A experiência de uma mulher, revelando uma visão maniqueísta e simplificada da realidade.

D

Explique no caderno a alternativa que não interpreta adequadamente o desfecho da história
de Maria Mutema.

Alternativa c. Leve os alunos a reíletir que o perdão do povo não se
baseia nas leis institucionalizadas, mas e1n princípios religiosos. As leis
a) Noção de justiça e honra, própria do sertão. das instituições religiosas diferem das normas legais.

b) Religiosidade: princípio cristão que oferece o perdão aos que se arrependem.

e) Respeito às leis institucionalizadas pelo direito público.
d) Solidariedade e compreensão do sofrimento humano.

e) Reconhecimento da possibilidade de transformação do ser humano.

Palavras na lupa
D

O caso de Maria Mutema e do Padre Ponte apresenta marcas de interlocução? Justifique com
exemplos do texto. Veja resposta na Assessoria Pedagógica. $
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

B

Leia:

monstro [do lat. 1nonstru] Subs ta n tivo mascu lino
2. a) Nesse trecho, monstra funciona como adjetivo e

concorda com o substantivo onça.
2. b) Para reforçar a maldade presente no ato de Maria
Mutema, o autor a compara a um animal monstruoso.
Agora, releia esse trecho de Guimarães Rosa:

IJ

FERREIRA, Aurélio Buarque de
Holanda. Dicionário eletrônico: versão 5.0.
3. a) O adjetivo vislvel funciona como advérbio, para
expressar o ponto de vista do locutor (visivelmente).
3. b) O adjetivo amargável funciona como advérbio,
modificando o verbo mentiu (amargamente).
Ao q u e ela, onça monstra, tinha matad o o n, arido [ ...]
3. c) O substantivo tigre exerce a função de adjetivo.
a) Explique a flexão da palavra monstra, usada acima.
3. d) O adjetivo provisória exerce a função
de advérbio, modificando o adjetivo presa
b)Como você interpreta essa construção?
(provisoriamente).
3. e) O adjetivo podre funciona como substantivo.
Uma das características da obra de Guimarães Rosa é a utilização de diferentes recursos de for-

mação de palavras, como a derivação imprópria, em que palavras de determinada classe gramatical mudam de função. No caderno, dê a função de cada um dos termos destacados.

a) [... ] e qu e o Padre Ponte visível tirasse desgosto[ ...]
b) [... ] amargável me n ti u [ ...]
e) [... ] parecia un, tou ro tigre.
d) [... ] recolhida provisória p resa [ ...]
e) [... ] e q ue ela era cobra, b ic h o in,undo, sobrado do podre d e todos os estercos.

ll

Registre no caderno as alternativas em que foram usados substantivos funcionando como
adjetivos. Alterna1ivas: a (tigre); e (edital, com o sentido de pública); d (amásia).

a) [... ] parecia un, tou ro tigre.
b) Acon teceu foi n o derra d eiro d ia [ ...]
e) Confissão ed ital [ .. .]
d) [... ] e q u eria ser con c u bina a m ásia [...]

D

Guimarães Rosa usa arcaísmos, neologismos e expressões regionais. No caderno, dê o sentido
das expressões destacadas.

a) 1\/Ias isso lá é regr a, e n tre gente que se diga [.. .] Gente de respeito.
b) [... ] e ta1n bém acudia pelo n on,e de Maria [ ...] Acendia, respondia.
e) [... ] no ter de ir, a junjo, escu tar a l\lluten,a . Ter de ir obrigado; ser obrigado a ir.
d) [ ... ] e n tu siasn, ados exen, plos q ue enfile iravan1 o povo n o bom run10 . Conduziam.

e) Confissão e dital, consoante1ne n te, para tremer exemp lo [ ... ] Confissão pública.

IJ

No caderno, explique o sentido e o processo de formação das palavras destacadas.

a) O pad re, Pad re Po n te, era u n, sacerdote bo n1-homem, de meia-idad e , n, eio gordo, n, u ito descansad o n os mod os e de todos bem estin, ad o. Composição por justaposição: adjetivo+ substantivo. Intensifica a bondade do padre.

b) [... ] e q ue o Padre Pon te visível tirasse desgosto de prestar a e la p ai-ouvido naq u ele sacran,e n to [ ...]
Composição por justaposição: substantivo + substantivo. O padre ouve com paciência sua confidência.
e) Todos, n o estarrecente, caçavan, de ver a Maria l\lluten, a .
6. c) Derivação sufixal: sufixo ente (qualidade ou estado) = estarrec + ente.Todos estavam estarrecidos, perplexos com o que aconteceu.
d) l\ llas a l\~aria M u tema se desajoe lhava de lá, de olhos baixos, con, ta n ta humildad e serena, q ue unia
san ta pad ecedora mais parec ia. Derivação prefixai: prefixo latino des = negação.Levantava-se do confessionário.

D

Leia:
O uso da voz passiva sintética ('logo se soube'; "E se
viu, bem, que Padre Ponte") e do sujeito indeterminado
• .l\ilas o q ue logo se so ube, e d isso se falo u [ ... ]
("Contavam"; "disso se falou') revelam que o agente da ação
• Con tava m, n1esn10, q u e, das prin, ei ras vezes [... ] verbal não pode ser identificado, pois se rra1am de boatos e
conversas que circulavam no lugar.
• E se viu , bem, que Pad re Pon te [ ... ]
Explique o uso do sujeito indeterminado e da voz passiva sintética nos trechos acima.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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l ·Na bagagem
• Você já assistiu a alguma peça teatral de Dias Gomes?

• Viu, no cinema ou na TV, algum filme ou novela baseada em sua obra?
• Já ouviu falar em O pagador de promessas?
• Em sua opinião, que temáticas poderiam estar presentes em um texto intitulado O bem-amado?

Nas trilhas do texto
A dramaturgia também teve grande impulso nessa terceira fase do Modernismo brasileiro. Um dos
nomes mais importantes desse gênero foi Dias Gomes, que aos 15 anos escreveu sua primeira peça teatral, A comédia dos moralistas {1939). A partir daí teve início uma das carreiras mais brilhantes do teatro,
do radioteatro, do cinema e da telenovela brasileira.
~ Você vai ler agora uma cena de O bem-amado da qual participam o prefeito Odorico, o pescador Mestre Ambrósio, Dorotéa (professora do Grupo Escolar) e sua irmã Dulcinéa, além do jagunço Zeca Diabo.
Mas antes disso, conheça um pouco a obra:

<ê)

O bem-amado

O nome original dessa peça de teatro, que depois se transformou em telenovela, é Odorico, o bem-amado. Escrita em 1962, traz a história de Odorico Paraguassu, prefeito de Sucupira, pequena e fictícia
cidade do litoral baiano. Durante a campanha eleitoral, Odorico promete construir um cemitério no
município, mas, quando ele fica pronto, enfrenta um problema: ninguém morre na cidade. Para conseguir um defunto, e assim poder inaugurar o cemitério, o prefeito manda buscar o jagunço Zeca Diabo.
Zeca Diabo é, também, o título de uma das primeiras comédias de Dias Gomes, que foi escrita em 1943
e encenada no mesmo ano pela companhia teatral de Procópio Ferreira.
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O bem-amado
Dias Gmnes

Quinto Quadro

[... ]
ODORICO: - Agora, sim. Vamos resolver o nosso problema. Temos o homem de que precisamos.
DOROTÉA: - Que homem?
ODORICO: - O homem que vai dar a esta cidade o que está faltando a ela. Eu já estava cansado
de esperar pela morte do primo Ernesto. Decidi pôr
em prática um outro plano, para o caso desse falhar.
DULCINÉA: - Será que o senhor mandou
buscar outro doente?
ODORlCO: - Nada disso. Nem doente, nem defunto. O que mandei buscar foi um fazedor de defuntos.
DOROTÉA: - Fazedor de defuntos?

ODORICO: - Pelo menos tem fama disso. Dizem que já fez mais de trezentos.
DULCINÉA: - Um bandido?
DOROTÉA - Um cangaceiro?
ODORICO: - Zeca Diabo, o terror do Nordeste.
DOROTÉA e DULCINÉA: - Zeca Diabo?!
DULCINÉA: - Um assassino que mata velho
e crianças! ,
DOROTEA: - Q ue não respeita nem n1oça
donzela!
ODORICO: - Fique tranquila, Dona Dorotéa,
pela honra das donzelas jurrunentadas de Sucupira respondo eu. Zeca Diabo não vai tocar em
nenhuma delas ... não obstantemente isso vá ser
uma deceptude pra algumas ...

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Lima Duarte como Zeca Diabo, em cena da telenovela O bem-amado, de 1973.
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Entra Mestre A1nhrósio seguido de Zeca Diabo.
Est.e tem o olhar desconfiado, gestos lentos, como
cobra se1npre preparada para dar o bote. Veste u1n
terno de hri1n claro, sandálias de couro cru e chapéu
de vaqueiro. Mas, à. primeira vista, não justifica o
11iedo q11e inspira. Fala macio, delicado, e sua voz
adocicada está eni conipleto contraste com a lenda.

MESTRE AJVIBRÓSIO: - Tá aqui o homem,
seu prefeito.
ODORICO: - Capitão Zeca Diabo, seja bem-vindo. Já conheço o senhor, de fama. Sei que
nasceu aqui e foi obrigado a sair por motivos ...
motivos que não vêm ao caso. Por isso, mandei
Mestre Ambrósio convidar o senhor para voltar.
Como prefeito, não posso admitir que um cidadão
de nossa terra esteja proibido de retornar a ela.
ZECA DIABO (Lançando uni olhar desconfiado a Dorotéa e Dulcinéa. ): - Rabo de saia.
ODORICO (Para as 1nulheres, const.rangido. ):
- Esperem na outra sala.
Sae11i Dorotéa e Dulcinéa.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

ZECA: - Agora sim. Seu Dotô-Coroné-Prefeito pode dizer o que quer de mjm,
ODORICO: - Quero nada. Quero só que volte
a morar aqui, na sua terra natal. Um dos principalmente de minha plataforma política é a pacificação da família sucupirana.
ZECA: - Vosmincê sabe por que eu saí daqui?
ODORICO: - Sei. Parece que o senhor teve
um desaguisado com o finado Coronel Lidário ...
Mas o acontecido pratrasmente não conta. O que
vale é o que o cidadão possa fazer prafrentemente.
ZECA: - Coronel Lidário mandou surrar um
irmão meu, um menor de catorze anos. O corneta
tinha roubado um cavalo. Surraram ele até matar.
NIESTRE ANIBRÓSIO: - Seu prefeito sabe
disso. Sabe que você vingou seu irmão.
ZECA: - Liquidei toda a raça do coronel. Ele,
a mulher, três fi lhos e a sogra de quebra.
ODORICO: - Seis cadáveres. Seis enterros.
"fernpos de fartura!
ZECA: - Fugi pra não ser preso.
ODORICO: - Nlas agora pode ficar tranquilo.
Ninguém vai incomodar o senhor nem por esse nem
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por qualquer outro motivo ... E se incomodarem, reaja. Não é preciso exagerar, mas reaja, que é disso que
precisamos: alguém com sangue nas veias.
MESTRE AMBRÓSIO: - Seu prefeito é um
homem justo. Sabe que você era um homem bom,
se matou foi pra fazer justiça. Mas se tudo for esquecido, corno seu prefeito prometeu, você vai voltar a ser o hornern bom e pacato de antigamente.
ODORICO: - "farnbérn não há necessidade de
tanta pacatice. H omem que leva desaforo pra casa
não é homem.
ZECA: - E honra só se lava com sangue.
ODORICO: - Isso, sangue!
ZECA: - Não sou o que dizem por aí, seu doutor. N unca fiz mal a urna donzela. l\ileu Padirn
Pade Ciço, que tá lá em cirna acocadinho do lado
direito de Deus I osso Senhô, sabe que até hoje
só matei em defesa da honra ou da vida.
ODORICO: - Dizem que foram mais de trezentos, é verdade?
ZECA: - Maledicência, seu doutor. Não chegou nem à terça parte. E a maioria morreu porque
tava no caminho da bala, não que eu quisesse, que
e u nunca quis matar ninguém . Não se falando da
raça do Coronel Lidário. Dessa, se eu soubesse
que ainda restava algum, mesmo parente distante,
pode crer que eu ia buscar nem que fosse no inferno, debaixo do penico de Satanás.
ODORICO: - Será que não resta mesmo?...
ZECA: - Resta não, tenho certeza.
ODORICO: - O lhe aqui, Capitão Zeca Diabo,
eu tive urna ideia. O senhor é um homem com tanto
espírito de justiça, que eu vou lhe dar urna prova de
confiança. Pra que o senhor se sinta perfeitamente
tranquilo e à vontade nesta te1Ta, vou nomear o senhor para um alto posto da administração municipal .
ZECA: - Seu doutor tá falando sério?
O DORICO: - N unca falei tão sério em minha
vida! Conheço os homens, Capitão. E tenho certeza de que o senhor não vai me causar deceptude.
ZECA: - \ !ou não. Se vosrnincê me der essa
oportunidade de me reabilitar, pode crer que tem
um amigo pra toda a vida. E quando Zeca Diabo é
amigo, é amigo rnesmo.
ODORICO: - Pois muito bem . De hoje em
diante, Capitão Zeca Diabo, o senhor vai ser meu
delegado.
ZECA: - Delegado? Delegado de polícia?
ODORICO: - Com carta branca pra sacudir
a marreta.

ZECA: - E vou ter que me vestir de macaco?
MESTRE AMBRÓSIO: - Não, homem, delegado não veste farda.
ZECA: - Ah, bom, se não precisa vestir farda
de macaco, vosmincê pode contar comigo.
ODORICO: - Vou falar com o governador pra
demitir o delegado atual, que é um inútil, não
prende ninguém, e o senhor ass ume o posto.
NIESTRE AMBRÓS IO: - Também, prender
quem? Esta é urna terra que não dá ladrão.
ODORICO: - Dá coisa pior. (Apanha uni jornal.) O senhor sabe ler?
ZECA: - De carreirinha, não, mas soletrando, vai
ODORICO: - Pois e u quero que depois o senhor soletre esta gazeta de ponta a ponta. Neco
Pedreira o senhor conhece?
ZECA: - Conheço não senhor.
ODORICO: - É o dono do jornal. Elemento
perigoso. Sua primeira missão corno delegado é
dar uma batida na redação dessa gazeta subversiva
e sacudir a marreta em nome da lei e da democracia. Sabe onde é a redação?
ZECA: - Pode deixar por minha conta. Amanhã mesmo vou tratar do causo.
ODORICO: - Se quiser, pode levar toda a Força Pública.
ZECA: - Força Pública?
ODORICO: - Um cabo e dois meganhas.
ZECA: - Não, e u sozinho dou conta do recado.
ODORICO (Estende a mão a Zeca Diabo. ): Confio no senhor.
ZECA: - Não vo u lhe dar desgosto.
Saeni Zeca Diabo e Mestre A1nbrósio. E1itratn
Dorotéa e Dulcinéa logo a seguir.

ODORICO: - As senhoras ouviram?
D ULCINÉA:
- Tudo.
,
DOROTEA: - O senhor perdeu a cabeça?
DULCINÉA: - Fazer de urn cangaceiro um
delegado!
DOROTÉA: - Quando a oposição souber!
DULCINÉA: - Que prato pra Neco Pedreira!
ODORICO: - E ton1ara que Neco se sirva
bem dele. Tornara que chame Zeca Diabo de cangaceiro, assassino, quanto mais xingar, rnelhor.
DOROTÉA: - O senhor não acha que se excedeu?
ODORICO: - Em política, Dona Dorotéa, os
finalrnentes justificam os não obstantes.
DIAS GOMES, Alfredo. O bem-amado. 5. ed. São Paulo:
Ediouro, 2003. p. 64-71 .
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Alfredo de Freitas Dias Gomes (1922- 1999) nasceu em Salvador (BA) e faleceu em
São Paulo (SP). Foi dramaturgo, roteirista de cinema e escreveu novelas para rádio e
televisão. Éconsiderado um dos grandes inovadores da li nguagem dramática, prin•
cipalmente das rád ios e telenovelas brasileiras. O pagador de promessas, uma de
suas peças teatrais que foram adaptadas para o cinema, ganhou a Palma de Ouro,
um dos mais importantes prêmios da cinematografia mundial, em Cannes (FranEntre suas peças teatrais destacam-se A comédia dos moralistas (1939), Pé de cabra
~~
(1942), Zeca Diabo (1943), A invasão (1960), Odorico, o bem-amado (1962), O berço
\: ~~ .,,,,, .
do herói (1963), O Santo Inquérito (1966), Campeões do mundo (1979), Meu reino por
um cavalo (1988). Entre suas telenovelas, destacam-se O bem-amado (1973), Saramandaia
(1976), Roque Santeiro (1985-1986).

A
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4. Odorico usa a palavra como forma de convencer Zeca Diabo. Chama o jagunço de capitão e o nomeia delegado, atribuindo

a ele poderes de autoridade na cidade. Além disso. tenta criar indisposição entre Zeca Diabo e Neco Pedreira, dono do jornal e
) advers~rio político do prefeito.

'g

(

Para saber mais sobre a vida e a obra de Dias Gomes, acesse:
<www.enciclopediaitaucultural.org.br/pessoa35936l/dias-gomes>;
<www.academia.org.br/academicos/dias-gomes>.
Acessos em: 23 fev. 2016.
1. Os nomes das personagens acompanhados pelo discurso direto (marcado por um travessão), indicando a fala de cada um, a

ausência de narrador, as orientações para a encenação.

D

Que marcas do texto o identificam como uma peça teatral?

B

As orientações para a encenação são chamadas rubricas. Leia a rubrica a seguir e explique as
orientações que ela dá. Essa rubrica orienta a respei10 de que personagens devem entrar em cena. Indica também a
expressão, os gestos, os movimentos, as roupas, o tom de voz de Zeca Diabo.
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[... l
Entra MestreAnibrósio seguido de Zeca Diabo. Este teni o olh.ar desconfiado, gestos lentos, c01no cobra se,npre pre·parada.para dor o bote. Veste iun terno de hri1n claro, snndálins de couro crii e chapéu de vaqueiro. JV/as, à pri1neira vista,
não justifica o 1nedo que inspira. Fala inacio, delicado, e sua voz adocicada está e,nccnnpleto contraste cmn a lenda. [...]

D

Com que objetivo Odorico convidou Zeca Diabo para voltar a morar na cidade?
Ele espera que Zeca Diabo arrume um defunto para a inauguração do cemitério. matando alguém.

ll

Que estratégias Odorico usa para convencer Zeca Diabo e atingir seu objetivo?

D

Releia o trecho a seguir e responda às questões propostas:
ODORICO: - As senhoras ouviram? 5. a) Aprincípio. não, mas o coronel deixa claro o seu objetivo quando se
DULCINÉA: _ Tudo.
refere a Neco Pedreira:'- E1omara que Neco se sirva bem dele~
,

DOROTEA: - O senhor perdeu a cabeça?
5. b) Odorico quis dizer que, em política, os fins justificam
DULCINÉA: - Fazer de um cangaceiro um delegado 1 os meios. Esta é uma justificativa que certos políticos
dão para explicar práticas antiéticas usadas por eles para
,
1
DOROTEA: - Quando a oposição souber
alcançar seus objetivos de poder. Comente com os alunos
,
que se trata de uma paródia do princípio de Maquiavel.
DULCINEA: - Q ue p rato pra Neco Pedreira!
ODORICO: - E tomara que Neco se sirva bem dele. Tomara que chame Zeca Diabo de cangaceiro,
assassino, quanto rnais xingar, melhor.
,
DOROTEA: - O senhor não acha que se excedeu?
ODORICO: - E1n política, Dona Dorotéa, os finaln1entes justificmn os não obstantes.
a) Dulcinéa e Dorotéa percebem o objetivo do coronel? 5. c) Odorico simboliza um político demagogo, corrupto.

autoritário e sem ética. Ele não acei1a oposição e acredita
b)O que Odorico quis dizer na última fala desse trecho? que os fins justificam os meios.

e) Com o d iscurso e as atitudes de Odorico, q ue características dos políticos estão sendo criticadas?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Registre no caderno o sentido de cada uma das palavras destacadas. Se necessário, consulte
um dicionário. 6. e) O dicionário registra o verbo acocar com o significãdo de'acarinhar, cobrir de mimos~ No entanto,
pelo contexto, o sentido de acocar é agachar-se, ficar de cócoras, agachadinho.
a) E vou ter que 1ne ves tir de macaco ? Forma pejorativa de se referir a policial/soldado.

b) O corne ta tinha roubado um cavalo. Trapalhão,desajeitado;inuometido(narigudo):quemeteonarizondenãodeve.
e) !\Ileu Padim Pade Ciço, que tá lá em cima acocadinho do lado direito de Deus Nosso Senhô [...]
d) Parece que o senhor teve u1n desaguisado com o finado Coronel Lidárío ... ~=:=~~;i~imento.
e) Maledicênc ia, se u doutor. Difamação: falar mal de outra pessoa.

Palavras na lupa
D

Para construir a linguagem da personagem Odorico Paraguassu, o dramaturgo Dias Gomes
recriou a linguagem regional usando palavras de forma humorística e inusitada. Leia:

(Ô

A linguagem de O bem-amado
Como você observou, foram usados nessa peça teatra l termos arcaicos, linguagem regional e

neolog is mos. Veja alguns exemplos:
• •acocadinho do lado di reito de Deus•: particípio do verbo acocar no diminutivo;
• "Meu Padim Pade Ciço": forma popular (padim: padrinho) usada para se referir ao Padre
Cícero Ro mão Batista, a que m os sertanejos nord es tinos atribuem milagres;

• Macaco, corneta, desaguisado: variantes regionais nordestinas.
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Em sua opinião, com que objetivo o autor faz uso dessa linguagem?
Resposta pessoal. Sugestão: para representar, de forma caricatural, o político demagogo, que usa a linguagem para enganar,
iludir as pessoas, convencê-las e/ou persuadi-las.

B

Defina e explique o sentido das seguintes palavras e expressões:
2. a) Arcaísmo combinado com jargão jurídico, com

o) donzelas juramentadas; º sentid? de"senhoras virgens por juramento, por
conv,cçao'.
b) fazedor de defuntos; 2. b) Eufemismo: jagunço, matador, assassino profissional.

2. e) Neologisrnos, com os

seguintes sentidos: decepção;
sossego, tranquilidade; no passado;
no futuro; embora, apesar.

e) deceptude; pacatice; pratras1nente; p rafrentemen te ; não obstante1nente;
d) (u1n dos) principaln1ente; (os) final mentes; (os) não obstantes; 2. d) Advérbios com função de substantivo.
e) desaguisado; 1neganhas. 2. e) Vocábulos regionais, com o sentido de conflito, desavença ou briga entre pessoas;
desordem, confusão, tumulto; policiais, soldados.

D

O discurso de Zeca Diabo está adequado à personagem? Justifique sua resposta.
Em algumas falas de Zeca Diabo há o uso de variantes populares e da fala regional, adequadas à personagem. Exemplos de variantes
populares. vosmincê (arcaísmo e nasalização do i); Dotõ, Coroné-Prefeito (eliminação do r e do Ifinal); donzela (arcaísmo);
Pade Ciço (eliminação de r: padrinho, Padre Cícero); tá (em vez de está); pra (em
vez de para); causo (uansformação do a em ditongo). Exemplos de palavras do
vocabulário regional: corneta, macaco, rabo de saia, acocadinho etc.

Pa SSOS Ia rg OS

(Enem - 2012)

Leia o texto a seguir antes de responder à questão.
Todo bo1n escritor tem o seu instan te de graça, possui a sua obra-prima, aquela que co ngrega numa
estrutura perfeita os seus dons mais pessoais. Para Dias Gomes essa hora de inspiração veio-lhe no dia que
esc reveu O pagador de proniessas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Ern torno de Zé-do-Burro -

herói ideal, por uni r o n1áximo de caráter ao rnínirno de inteligência, na-

quela zona fronteiriça entre o idiota e o santo -

o enredo espalha a malícia e a maldade de u1na capita l

con10 Salvador, mitificada pela música popular e pela literatura, na qual o explorador de mulheres se charna
inevitaveln1ente Bonitão, o poeta popular, Dedé Cospe-Ri111a, e o n1estre de capoeira, l\ilanuelzinho Sua
Mãe. O colorido do quadro contrasta fortemente com a sin1plicidade da ação, que cruninha numa linha reta
da chegada de Zé-do-Burro à sua entrada trágica e triunfal na igreja - não sob a cruz, conforme prometera,
mas sobre ela, carregado pelos capoeiras, ''corno u m crucifixado''.
PRADO, D. A Oteatro brasileiro moderno. São Paulo: Perspectiva, 2008 (fragmento).

A avaliação crít ica de Décio de Almeida Prado destaca as qualidades de O pagador de promessas. Com base nas ideias defendidas por ele, uma peça teatral deve
a) Valorizar a cultura local como base da estrutura estética.

b) Ressaltar o lugar do oprimido por uma forma religiosa.
e) Dialogar com a tradição local elementos universais. Alternativa e.

d) Romper com a estrutura clássica da encenação.
e) Reproduzir abordagens trágicas e pessimistas.

l ·Na bagagem
• Você já leu algum texto de Clarice Lispector?
• Já leu o romance A hora da estrela ou assistiu ao filme de mesmo título, baseado nessa
obra?
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• Que temáticas poderiam estar presentes em um romance com esse título?

Nas trilhas do texto
Clarice Lispector foi outro grande nome de destaque desse período do Modernismo brasileiro
quando estreou com Perto do coração selvagem (1943). De acordo com os estudiosos, o objetivo de
sua obra é investigar o mundo interior das personagens, de modo que o enredo não é o elemento
central de seus romances e contos. A própria escritora se dizia uma "sentidora~ que buscava palavras
para descrever os sentimentos de suas personagens.

mLeia algumas informações sobre a obra A hora da estrela e, a seguir, um trecho do romance.
(Ô

R horo do estrelo

A hora de estrela foi o último romance escrito por Clarice Lispector (1977) e é uma de suas obras
mais conhecidas. Nela, o narrador (Rodrigo S. M.) apresenta-se como o criador de Macabéa e contador
da história.
A personagem é uma moça alagoana, datilógrafa, que vai viver no Rio de Janeiro e se encontra com
Olímpico de Jesus, um paraibano que, como a moça, havia fugido da seca e vive à margem, na cidade
grande. Também nordestino, Olímpico de Jesus tem com Macabéa uma relação de dominação e de
por_se_recusar
a_
se_
identificar
com
ela._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
.__rejeição,
____
___
____
__
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

O nome
Macabéa está
relacionado aos
·macabeus',
povos originários
do sumo
sacerdote
Macabeu, que se
rebelou contra o
domínio grego,
na Antiguidade.
Não é por
acaso que a
personagem
masculina
se chama
Olímpico, nome
relacionado à
cultura grega
e que remete
a Zeus,deus
do Olimpo,
autoritário
onipoteme.e

A hora da estrela

tt_btkka

Clarice Lispector

[... ] Sei que há moças que vendem o corpo,
única posse real, em troca de um bom jantar
em vez de um sanduíche de mortadela. Mas
a pessoa de quen1 falarei mal tem corpo para
vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua,
não faz fa lta a ninguém. Aliás - descubro eu
agora - também eu não faço a menor falta, e
até o que escrevo um outro escreveria. Um outro escritor, sim, rnas teria que ser homem porque escritora mulher pode lacrirnejar piegas.
Corno a nordestina, há milhares de moças
espalhadas por cortiços, vagas de cama num
quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente
substituíveis e que tanto existiriam como não
existiriam. Poucas se queixam e ao que e u saiba nenhuma reclama por não saber a quem.
Esse quem será que existe?

I

USPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1984. p. 19· 20.
inócuo: que não faz dano; inocente, inofensivo.

piegas: ridículo; exageradamente sentimental; que se embaraça por
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pouca coisa.
cortiço: habitação coletiva das classes pobres; favela.
estofo: exaustão; cansaço, canseira, fadiga; trabalhofatiga ate; esforço.

Clarice Lispector (1920-1977) foi romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista.
Em 1922, imigrou com a família da Ucrânia para o Brasil,onde se naturalizou e fez os primeiros estudos. Em 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro e concluiu o curso ginasial,
enquanto lia Eça de Queirós, Dostoiévski e Graciliano Ramos. Em 1936, publicou seu
primeiro conto no jornal literário Dom Casmurro. Em 1940, ingressou na Faculdade
Nacional de Direito, trabalhou como redatora na Agência Nacional e no jornal A Noite.
Casou-se com um diplomata e viveu em países como Itália, Suíça, Inglaterra, Estados
Unidos, onde escreveu seus primeiros livros. Aos 19 anos, publicou seu romance de
estreia, Perto do coração selvagem (1943), que ganhou o prêmio Graça Aranha. Em l 959,
após divorciar-se, voltou a residir no Brasil e lançou alguns de seus principais livros, como
Laços de família (1960), A paixão segundo G. H. (1964), Água viva (1973) e A hora da estrela (1977).
No Rio de Janeiro, atuou como jornalista no Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diório da Noite, escrevendo crônicas
e artigos sobre moda, beleza e comportamento para o público feminino.

,

Para saber mais sobre Clarice Lispector e sua obra, acesse:
<www.claricelispector.com.br>;
<www.enciclopediaitaucultural.org.brpessoa 1897/clarice-lispector>;
< www.claricelispectorims.com.br>.
Acessos em: 23 fev. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Releia algumas palavras e expressões que descrevem a personagem: "mal tem corpo"; "virgem"; "inócua"; "não faz falta a ninguém"; "ninguém a quer''. O que elas revelam a respeito da
personagem? Essas palavras e expressões revelam aspectos negativos da personagem feminina descrita: mulher subnutrida, sem atrativos
· físicos, sem experiência, sem afeto, sem valor, deslocada no mundo. Reforce que essa é uma descrição de Macabéa feita pelo
narrador do romance: Rodrigo S. M.

B

Qual das alternativas não se refere ao trecho que você leu? Registre-a no caderno e justifique
sua resposta. Alternativa e.O narrador se identifica com a personagem. Ele diz:·[...) também eu não faço a menor falta, [...t
a) Apresenta a voz do narrador sobre o processo de escrever: metalinguagem.

b)O narrador antecipa o sofrimento que a personagem Macabéa vai viver.
e) O narrador não se identifica com Macabéa.

d) Macabéa é um símbolo das mulheres anônimas, tratadas como 'coisas/objetos'; sem consciência de sua situação.
e) O narrador refuta uma narradora do gênero feminino por atribuir às mulheres uma visão romântica da realidade.

D

(Enem/2013 - adaptada)

Leia outros trechos de A hora da estrela e, em seguida, faça o que se pede.
Tudo no mundo co1n eçou com um sim. Uma molécu la disse sim a outra 1n olécula e nasceu a vida. l\llas
antes da pré-história havia a pré-h istória da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não
.
,,._
.
.
.
.
sei o que, mas sei q ue o universo Jamais co1neçou .

[... l
Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como con1eçar pelo in ício,
se as coisas acontece1n an tes de acontecer? Se antes da pré-pré -história já havia os n1onstros apocalípticos?
Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é u m fato. Os dois juntos - sou eu que
escrevo o que estou esc revendo. [... ] Felicidade? Nu nca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas
que andam por aí aos montes.
o resultado de u.ma visão gradual - há dois anos e 1neio
Como eu irei dizer agora, es ta história será
,
venho aos poucos descobrindo os porq uês. E visão da iminência de. De quê? Q uem sabe se mais tarde
saberei. Como que estou esc revendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fi1n que justificaria o começo - co1n o a ,n orte parece dizer sobre a vida - porque preciso registrar os fa tos antecedentes.
USPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento).

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector,
culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento,
nota-se essa peculiaridade porque o narrador Alternativa e.
a)observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens.

b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compôem.

e) revela-se um sujeito que reflete sobre questôes existenciais e sobre a construção do discurso.
d)admite a dificu ldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas.

e) propôe-se a discutir questôes de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção.

0

(UFSC/2014 - adaptada) Alternativas b e e.

Leia mais um trecho de A hora da estrela antes de responder à questão.
Com do is anos de idade lhe haviai11 morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o
diabo perdera as botas. Muito depois fo ra pa ra l\llaceió co1n a tia beata, única parenta sua no mundo. Uma
outra vez se le1nbrava de coisa esquecida. Por exe1nplo a tia lhe dando cascudos no alto da cabeça porque o
cocoru to de u1na cabeça devia ser, imagi nava a tia, u1n ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos
na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia 1nas não era so1nente porque ao bater gozava de grande
prazer sensual - a tia que não se casara por nojo - é que ta1nbém conside rava de dever seu evitar que a
menina viesse u1n dia a ser uma dessas 1n oças que e1n Maceió ficavai11 nas ruas de cigarro aceso esperando
ho1ne1n . Em bora a menina não tivesse dado n1ostras de no futuro vir a ser vaga bunda de rua. Pois até mesmo o fa to de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde
porque até no cap im vagabundo há desejo de sol. As pancadas ela esquecia pois esperando-se um pouco
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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a dor tern1ina por passar. l\llas o que doía n1ais era ser privada da sobremesa de todos os dias: goiabada
com queijo, a única paixão de sua vida. Pois não era que esse castigo se tornara o predileto da tia sabida?
A menina não perguntava por que era se1npre castigada mas nen1 tudo se precisa saber e não saber fazia
parte iJnportante de sua vida.
USPECTOR, Clarice. A hora do esrrela. Rio de Janeiro: Rocco. 1999. p. 28.

Com base no t exto, lançado em 1977, e no context o de sua publicação, indique no caderno as
alternativas corretas.
a ) No romance A hora da estrela, a autora tentou ocultar-se por trás do pseudônimo de Rodrigo S. M., um
narrador onisciente intruso que busca o tempo todo problematizar o processo de criação.

b) Macabéa, personagem central de A hora da estrela, mantém ao longo da vida urna crença cega na igreja, traço incutido pela tia beata que a obrigara a decorar e a repetir os padre-nossos e as ave-marias desde menina.

e) O título da obra revela forte ironia, tendo em vista que é algo que nunca se concretiza: a hora da estrela,
quando finalmente Macabéa brilharia tal qual suas artistas de cinema preferidas, não ocorre, devido ao
acidente fatal sofrido pela protagonista.

d) A datilógrafa Macabéa adorava goiabada com queijo, divertia-se recortando anúncios de jornais velhos,
bebia o mesmo refrigerante que todos bebem, passeava aos finais de semana no cais e dividia seu quarto
com outras cinco meninas, todas de nome Maria. Essa associação de Macabéa a banalidades, gostos,
comportamentos e pessoas comuns ajuda a compor a imagem de urna mulher sem traços próprios,
cópia sem viço de tantas outras sertanejas indigentes.

e) O romance de Clarice Lispector distancia-se, pelo tempo e pela temática, da geração de 1930; ainda
carrega parte da crítica social característica daquele momento, mas a imagem da menina cuja herança
do sertão é o raquitismo de retirante fica em segundo plano, ganhando maior relevo a problemática da
modernização das cidades de Maceió e do Rio de Janeiro, locais onde Macabéa tenta ganhar a vida.

f) O vocábulo mulherice é um neologismo derivado do substantivo mulher. Diferentemente da condição
física atribuída automaticamente às pessoas do sexo feminino, o narrador dá a entender que a mulherice
seria constituída pela personagem ao longo do tempo, física e psicologicamente.
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Passos largos
(UFRGS/20 l 5)
Considere os trechos abaixo, retirados de Agua viva, de Clarice Lispector.

Sei que depois de 1ne leres é difícil reproduzir de ouvido a n1inha n1úsica, não é possível cantá-la sen1
tê-la decorado. E co1no decorar un1a coisa que não ten1 história? [... ] Isto tudo que estou escrevendo é tão
quente como um ovo quente que a gente passa depressa de u1na mão para a outra e de novo da outra para
a p ri1neira a fin1 de não se queimar - já pintei um ovo. E agora co1no na pintura só digo: ovo e basta.
Leia as seg uintes afirmações sobre o trecho e a autora.

1. Clarice Lispector é a grande representante da narrativa intimista brasileira, com sua prosa que explora a
subjetividade, a partir do eu que absorve os ternas do mundo.

li. O enredo, na narrativa, está a serviço das reflexões e dos sentimentos, motivo pelo qual é possível chamá-la de prosa poética.

Ili. A narradora tem consciência da limitação da palavra para representar a complexidade da vida e do mundo, por isso se contenta com a palavra m ínima/a palavra básica.

Indique no caderno as afi rmações corret as.
a ) Apenas 1.

d) Apenas I e Ili.

b) Apenas li.

e) 1, li e Ili. Alternativa e.

e) Apenas I e 11.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

I·Na bagagem,__. _ _ _ _ _ _ ______
• Como desdobramento do Modernismo, a literatura contemporânea continua a levar as pessoas a pensar sobre os problemas da sociedade na qual estão inseridas?
• A literatura deve assumir o compromisso de denunciar a realidade, a opressão e afirmar a
identidade de um povo? ~

Nas trilhas do texto
~ Para refletir sobre essas questões, leia os textos a seguir.
Texto 1

Muribeca
Lixo? Lixo serve pra tudo. A gente encontra
a .mobília da casa, cadeira pra pôr uns pregos e
ajeitar, sentar. Lixo pra poder ter sofá, costurado,
carna, colchão. Até televisão. É a vida da gente o
lixão. E por que é que agora querem tirar ele da
gente? O que é que eu vou dizer pras crianças?
Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais história, livro, desenho?
E o meu marido, o que vai fazer? Nada? Como
ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as
caixas? Vai perambular pela rua, roubar pra comer?
E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, cebola? Com que dinheiro vou
fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar farofa?
Fale, fale. EÀ'])lique o que é que a gente vai
fazer da vida? O que a gente vai fazer da vida?
Não pense que é fácil. 1 em remédio pra dor de
cabeça eu tenho. Como vou me curar quando rne
der uma dor no estômago, urna coceira, uma caganeira? Vá, me fale, me diga, me aconselhe. Onde
vou encontrar tanto remédio bom? E esparadrapo
e band-aid e seringa?
O povo do governo devia pensar três vezes antes
de fazer isso com chefe de família. Vai ver que eles
tão de olho nessa merda aqui. Nesse terreno. Vai ver
que eles perderam alguma coisa. É. Se perderam, a
gente acha. A gente cata. A gente encontra. Até bilhete de loteria, lembro, teve gente que achou. Vai
ver que é isso, coisa da Caixa Econômica. Vai ver
que é isso, descobriram que lixo dá lucro, que pode
dar sorte, que é ILLxo, que lixo tem valor.
Por exemplo, onde a gente vai morar, é? Onde a
gente vai morar? Aqueles barracos, tudo ali em volta
do lixão, quem é que vai levantar? Você, o governaNÃO ESCREVA NO LIVRO.

dor? Não. Esse negócio de prometer casa que a gente não pode pagar é balela, é conversa pra boi morto.
Eles jogam a gente é num esgoto. Pr'onde vão os
coitados desses urubus? A cachorra, o cachorro?
Isso tudo aqui é uma festa. Os meninos, as
meninas naquele alvoroço, pulando em cima de
arroz, feijão. Ajudando a escolher. A gente já conhece o que é bom de longe, só pela cara do caminhão. Tern uns que vêrn direto de supermercado,
açougue. Que dia na vida a gente vai conseguir
carne tão barato? Bisteca, fi lé, chã de dentro - o
moço tá servido? A moça?
Os motoristas já conhecem a gente. Têrn
uns
,
que até guardam com eles a melhor parte. E coisa
muito boa, desperdiçada. Tanto povo que compra
o que não gasta - roupa nova, véu, grinalda. Minha filha já vestiu um vestido de noiva, até a aliança a gente encontrou aqui, n um corpo. É. Vem
parar muito bicho morto. l\iluito homem, muito
crim.inoso. A gente já tá acostumado. Até o camburão da polícia deixa seu lixo aqui, depositado.
Balas, revólver 38. A gente não tem medo, moço.
A gente é só ficar calado.
Agora, o que deu na cabeça desse povo? A gente
nunca deu trabalho. A gente não quer nada deles
que não esteja aqui jogado, rasgado, atirado. A gente não quer outra coisa senão esse lixão pra viver.
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Esse lixão para morrer, ser enterrado. Pra criar
os nossos filhos, ensinar o nosso ofício, dar de comer. Pra continuar na graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Não faltar brinquedo, comida, trabalho.
Não, eles nunca vão tirar a gente deste lixão.

Tenho fé em Deus, com a ajuda de Deus eles nunca vão tirar a gente deste lixo.
Eles dizem que sim, que vão. Mas não acredito. Eles nunca vão conseguir tirar a gente deste
paraíso.
FREIRE, Marcelino. Muribeca. ln:Angu de sangue. São Paulo: Ateliê, 2000. p. 23-25.

Texto 2

Nem luxo , ne m lixo
Corno vai você?
Assim como eu
Urna pessoa comum
Um filho de Deus
Nessa canoa furada
Remando contra a maré
Não acredito em nada

Até duvido da fé
Não quero luxo, nem lixo
Meu sonho é ser imortal
Nleu amor!
Não quero luxo, nem lixo
Quero saúde para gozar no fi nal
LfE, Rita; CARVALHO, Roberto de. Nem luxo, nem lixo. ln: LEE, Rita. Rita Lee. [LP). Brasil: Som Livre, 1980.

'-------------------------------------------·
D

(UFJF/2014)

No conto de Marcelino Freire, o tema central, o que motiva o drama do narrador-personagem,
corresponde ao seguinte elemento da narrativa:
a ) tempo.

b) espaço.
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e) protagonista.

Alternativa b. A personagem teme que acabem com o lixão de onde tira alimentos, móveis e outros
itens necessários à sua sobrevivência.

d) foco narrativo.
e) narrador.

lJ

(UFJF/2014)

A ideia central, defendida pelo eu lírico na letra de canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho
está melhor explicada em:
a ) a liberdade só é possível com fé.

b) a imortalidade depende do sonho.
e) os bens materiais se justificam pela imortalidade.

d) o bem-estar é o principal va lor da vida. Alternativa d:"Não quero luxo, nem lixo/Quero saúde para gozar no final".
e) as dificuldades devem sempre ser enfrentadas.

EJ

(UFJF/2014 - adaptado)

Embora os personagens representados nos textos 1 e 2 estejam na "mesma canoa furada/remando contra a maré'; um elemento os torna diferentes. Identifique este elemento e justifique
com trechos dos textos.
a ) a sensualidade.

b) a pureza.
e) a ganância.
d) a fé.

Alternativa d. A narradora do conto 'Muribeca" tem fé ("Pra continuar na graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo.";'Tenho fé em Deus. com a ajuda de Deus eles nunca vão tirar a gente deste lixo~). Já o eu poético
da letra da canção não tem fé.'Não acredito em nada/Até duvido da fé~

e) o orgulho.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

A oposição entre os sentidos de luxo e lixo, na canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho, é
invertida na seguinte ideia no conto de Marcelino Freire:

Chame a atenção
dos alunos para
ourros elementos
b) o lixo sem tratamento é vetor de doenças.
do conto:
• o cenário é
e) na pobreza deve sempre haver alegria.
identificado pela
fala da personagem
d) o luxo não é privilégio dos ricos.
e indicia o
momento histórico
e) o luxo pode ser um lixo.
a1ual;
, não há emprego
de expressões
Tanto o narrador de "Muribeca" quanto o eu lírico da canção "Nem luxo, nem lixo" constroem temporais que
indiquem o tempo
seus discursos fazendo uso do seguinte recurso:
de duração dos
fatos narrados;
Alternativa
a.
A
interlocução
com
uma
segunda
pessoa
por
a)a interlocução com uma segunda pessoa.
meio de frases interrogativas dirigidas ao inrerlocutor. Exemplos: • as personagens
'Lixo?";'E por que é que agora querem tirar ele da gente? O que não têm nomes,
b) a argumentação racional e lógica.
é que eu vou dizer pras crianças? Que não tem mais brinquedo? pois representam o
coletivo.
Que acabou o calçado? Que não tem mais história, livro,
e) o apelo emocionado que indica desespero.
• o lixo hospitalar
desenho' Eo meu marido, o que vai fazer? Nada? Como ele vai
é considerado pela
d) a indiferença em relação aos valores materiais. viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular personagem (que
pela rua, roubar pra comer?';"Vocé. o governador? Não.';'Fale,
fala ern seu nome e
rale. Explique o que é que a gente vai fazer da vida?'.
e) a esperança em dias melhores.
em nome de rodos)
corno material de
auxílio no combare
às doenças: 'Nem
remédio pra dor
Aspectos relevantes do conto "Muribeca"
de cabeça eu
1enho. Como vou
curar quando
O conto "Muribeca· denuncia a condição de vida desumana, a violência urbana, o consumismo e a me
me der uma dor
degradação ambiental. A personagem fala em seu nome e da coletividade, com emprego de eu, mi- no estômago,
nha, a gente: que é que eu vou dizer pras crianças7"; "A gente encontra a mobília da casa, cadeira pra uma coceira, uma
caganeira? Vá,
pôr uns pregos e ajeitar, sentar";"E o meu marido, o que vai fazer? Nada7~
me fale, me diga,
195
O conto apresenta marcas de oralidade, como o uso de ·pra· no lugar de "para'; "me fale~ 'me diga~ "me me aconselhe.
Onde vou
aconselhe~ no lugar de "fale-me~ "diga-me'; ·aconselhe-me·; supressão de sílabas, com ·tão" no lugar de encontrar tanto
•estão~ "pr'onde' no lugar de•para onde~ o que confere verossimilhança à caracterização das personagens. remédio bom?
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~
Eesparadrapo
e band-aid e
seringa?'

•

I

• .

a ) o 1,xo tem va or econom1co.

Alternativa a. O lixo tem valor econômico para a personagem do con10
de Marcelino Freire.

D
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Panorama
Literatura, realidade e denúncia social

Ao escrever um texto literário, o autor não está dissociado da realidade que o circunda. Dessa
forma, a produção literária se configura, muitas vezes, como um retrato subjetivo do contexto
histórico-social. A produção literária contemporânea brasileira caracteriza-se por uma pluralidade de tendências e é marcada pela diversidade nas temáticas e nas características formais.
Dentre essas vertentes, destacamos a que continua a busca pelo entendimento dos processos históricos e sociais que construíram a identidade e a cultura do nosso país, propondo
reflexões sobre questões étnico-raciais e de gênero, por exemplo.
Desse modo, a literatura continua a ser um instrumento de denúncia social e de empoderamento, buscando revelar marcas da opressão e a exclusão sofrida pela população, bem como as
mazelas advindas de uma sociedade ainda marcada pela desigualdade, pela intolerância e pela
desesperança.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Passos largos
D

(Ufes/2012- adaptada)

Ao elaborar um panorama da ficção contemporânea, Flávio Carneiro (No país do presente. Rio
de Janeiro: Rocco, 2005. p. 305-311) elenca uma série de traços de nossa literatura contemporânea, listados a seguir. No caderno, associando os números às letras, indique quais características apontadas pelo autor podem ser relacionadas a algumas das obras e autores que você
estudou neste capítulo.
7. A reescritura contínua das estórias;

1. O cruzamento da literatura com a linguagem da
mídia e da internet;

8. O clima detetivesco;

2. A problematização das relações amorosas, em

9. A presença de fatos históricos;

especial as femininas e homoeróticas;

1 O. O aumento de narrativas memorialísticas;

3. A volta ao campo ou a cidades do interior;
4. O ressurgimento do narrador clássico, cujo relato
beira a oralidade;

11. A ficção de cunho social;

12. A hegemonia de personagens anõnimos, comuns, anti-heroicos;

5. A força da narrativa fantástica;

6. A multiplicação de textos de autoria e temática
femininas;

13. A mistura de gêneros, literários ou não;

14. O humor como recurso e técnica;
15. A influência do mercado editorial.

a)Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa.

Sugestão de resposta: a) 3, 10, 12; b) 3, s, 14; e) 2, 6, 12.

b)O bem-amado, de Dias Gomes.
e) A hora da estrela, de Clarice Lispector.

li
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(PUC-RS/2015 - adaptada)

Analise a seguir algumas estatísticas retiradas do Projeto de Pesquisa "Mapeamento do Personagem na Literatura Contemporânea': coordenado pela Profa. Regina Dalcastgne (UnB).
Cor e posição das personagens
branca

negra

mestiça

indígena

protagonista

84,5%

5,8%

5,8%

1,5%

coadjuvante

77,9%

8,7%

6,3%

1,1%

narradora

86,9%

2,7%

3,8%

total

79,8%
n =994

7,9%
n =98

6,1%
n=76

1,2%
n = 15

oriental

0,9%

0,6%
n=8

2,0%

0,3%

4,0%

1,0%

4,9%

1,6%

3,5%
n=44

0,8%
n = 10

Cor dos personagens
branca

994

79,8%

negra

98

7,9%

mestiça

76

6,1%

indígena

15

1,2%

oriental

8

0,6%

sem indícios

44

3,5%

não pertinente

10

0,8%

1245

100%

total

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Agora, analise as afirmações:

1. Pelas estatísticas, nota-se o protagonismo das personagens indígenas na literatura brasileira contemporânea.
li. A literatura brasileira contemporânea prioriza personagens e narradores brancos.

Ili. Não é possível perceber uma hegemonia branca quanto às personagens na posição de coadjuvantes.
Está/ Estão correta(s) apenas: Alternativa b.
a) 1.

d) 1e li.

b) li

e) li e Ili.

e) Ili.

EI

(UFF/201 O - adaptada)
Leia:

Gosto muito de u1na ideia feroz de João Cabral de Nlelo Neto: "Escrever é estar no extremo de si." essa última fronteira, em que o EU se desvanece, o escritor pisa a parte n1ais inóspita de si n1esmo - aquela
en1 que se transfonna em outro. Literatura não é confissão, é invenção. Para refleti r sobre isso, nada melhor
do gue reler hoje, '' Um experilnento na crítica literária", do irlandês C. S. Le\.\ris (1898 -1963). Um livro en1
que a Literatura se afirn1a con10 enigma e aventura. E no qual o leitor, não n1ais reduzido à figura de u m
hermeneuta, ou, ao contrário, de um diletante, se torna, ele ta1nbé1n, um inventor. O livro não é a ilustração de un1 saber consagrado; tan1pouco é um aferidor de verdades. Ao inaugurar um mundo inteiran1ente
novo, a Literatura é u1na invenção que, en1 vez de explicar e d issecar a realidade, a potencializa e amplia.
José Castello. O menino de Lewis. OGlobo. Adaptação.

No trecho, José Castello afirma que a literatura é uma invenção. Registre no caderno a alternat iva em que o fragmento de texto se assemelha ao sentido construído na seguinte passagem:
"Um livro em que a Literatura se afirma como enigma e aventura. E no qual o leitor, não mais
reduzido à figura de um hermeneuta, ou, ao contrário, de um diletante, se torna, ele também,
um inventor:' (linhas 4-6)
a) O 1nelhor meio de saber o que queren1 os poetas de amanhã é ainda conhecer o que eles exproban1 à
poesia de onten1. Ora, o reproche geral que ao Simbolismo fazem e que os resu1ne todos em uma palavra é o de ele ter desprezado a Vida. Nós sonhamos; eles quere1n viver e dizer que ,riveram, diretamente,
simplesmente, intin1amente, li ricamente (José Veríssimo, Que é literatura'!).
b) Estou escrevendo porque não sei o que fazer de mim. Quer dizer: não sei o que fazer com 1neu

espírito. O corpo informa muito. !Vias eu desconheço as leis do espírito: ele vagueia (Clarice Lispector,
Um sopro de vida).

e) Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças. Mas ao menos ficaram sabendo
como a história seria, e poderão contá-la doutra n1aneira, com palavras 1nais si1nples do que as n1inhas,
.
· tard e ven ham a sa ber escrever h'1stonas
, · para as cnanças...
•
Q uem sa·be se um di a vrre1
. . a Alternat1vac.
e ta1vez mrus
Na citação.
ler outra vez esta história, escrita por ti que n1e lês, rnas n1uito n1ais bonita? (José Saramago, A maior flor Saramago se
do mundo).
conforta com
a esperança de
d) Escrever arte rnoderna não significa jan1ais para n1im representar a vida atual no gue te1n de ex- que alguma
, · c inen1a, as fal to. Se estas pa Iavras fr equentam meu l ivro não e, porque pense corn se
criança
possa
terior: automove1s,
inspirar
em
elas escrever n1oderno, mas porque sendo rneu livro moderno, elas tên1 nele sua razão de ser (Mário de suas histórias
Andrade Prefácio interessantíssimo).
para aiar_ourras
'
ma,s bonl!as.
e) Meu erro foi acreditar que a \rida poderia fornecer ma terial para a rninha Literatura. Viver escreven- Desse mod_o,
_
.
.
.
,
.
_
.
.
. ela se relaciona
do. Nao escreVJ o que deVJa - este foi o meu erro. Escrever e renunciar - eu nao sei renunciar. G rde à ideia do leitor
disse gue o diabo desta \rida é que entre cem caminhos, temos de escolher apenas um e \river con1 a co,no inventor,
· b em: a L'1teratura e, co1no se voce, tivesse
.
de renunciar
. a to d os trecho
presente
· dos outros noventa e nove. p01s
nosta1gia
deno
os ce1n... (Fernando Sabino, O encontro marcado).
Castello.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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I ·Na bagagem r/P-.._____ _ _ _ _ _~
• Você sabe o que é voz ativa, voz passiva e voz reflexiva do verbo?
• Por que o estudo das vozes verbais é fundamental para a produção e a compreensão de
um texto?

Nas trilhas do texto
Quando falamos (ou escrevemos), podemos optar por usar o que chamamos de voz ativa ou de
voz passiva, dependendo do que quisermos destacar. Observe:
• se pretendemos destacar a vitória de nossa seleção de futebol sobre a seleção da Argentina
falaremos (ou escreveremos):

200

A Seleção Brasileira derrotou a Seleção Argentina.

• se pretendemos destacar a derrota da seleção adversária falaremos (ou escreveremos):
A Seleção Argen tina foi derrotada pela Seleção Brasileira.

~ Leia, a seguir, alguns títulos de notícias.
I.

Mais três monumentos de Oscar
Niemeyer são tombados pelo Iphan

lV.
Texto-base do novo Código Florestal
é aprovado no Senado

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.eom.br/geral/noticia/
2016-05/mais-tres-monumentos-de-oscar-niemayer-sao-tombados>.
Acesso em: 7 maio 2016.

II.
Trio vence Nobel de Medicina
por tratamentos contra infecções
parasitárias
Disponível em: <http://noticias.uol.eom.br/ciencia/ultimas-noticias/
redacao/2015/ 10/05/trio-vence-nobel-de-medicina-por-rratamentoscontra-infeccoes-parasitarias.htm>. Acesso em: 26 fev. 2016.

111.
Emendas dos senadores serão
votadas em bloco pelo Plenário
Disponível em: <www12senado.gov.br/codigoflorestaVnews/
aprovado-texto-base..<Jo.novo--codigo..florestal>. Acesso em: 20 abl: 2016.

Portal Mundo Geo. Disponível em: <http://mundogeo.com/
blog/2011 / 11 /24/texto-base-do-novo-codigo-florestal-e-aprovadono-senado/>. Acesso em: 20abr. 2016.

V.

Anvisa divulga lisL'l dos alimentos
com maior nível de contaminação
Disponível em: <http//g 1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/12/
anvisa-divulga-lista-dos-alimentos-com-maior-nivel-decontaminacao.html>. Acesso em: 20abr. 2016.

Vl.

Nasa descobre primeiro planeta fora
do sistema solar em zona habitável
G1 -Jornal Hoje. Disponível em: <http://gt.globo.com/jornal-hoje/
noticia/201 1/ 12/nasa-descobre-primeiro-planeta-fora-do-sistema-solarem-zona-habitavel.html>. Acesso em: 20abr. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Palavras na lupa
n
D

Em quais títulos de notícia foram destacados a ação verbal e o responsável pela ação verbal (o
agente)? Nos títulos li, v, VI.
Em quais títulos foram destacados o alvo e o resultado da ação verbal? Nos títulos 1,111, 1v

-1•- Panorama
Sujeito agente, sujeito paciente e sujeito reflexivo
Em três dos títulos de notícia que você leu na seção Nas trilhas do texto, foram destacadas
as ações expressas pelos verbos. Nesses títulos, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo e é
chamado de suj eito agente ou suj eito ativo.
Trio vence

Anvisa divulga

t

t

sujeito agente

sujeito agente

Nasa descobre

t
sujeito agente

Já nos outros três títulos, foram destacados os alvos e os resultados das ações verbais. Nesses
títulos, o sujeito recebe ou sofre a ação verbal e é chamado de sujeito passivo ou paciente.
Mais três monumentos de óscar Niemeyer são tombados

t
!sujeito paciente
Emendas dos senadores serão votadas

t
sujeito paciente
Texto-base do novo Código Florestal é aprovado

t
Quando o sujeito da oração é simultaneamente
agente da ação expressa pelo verbo e alvo dessa
mesma ação, ele é chamado de sujeito reflexivo.
Exemplo:
O cozinheiro queimou-se ao preparar a comida.

t
sujeito reflexivo
O cozinheiro é o agente da
ação verbal e é também o alvo
dessa mesma ação verbal de'queimar
a si mesmo~

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

•
1
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Passos largos
D

Leia os enunciados e, em seguida, responda às questões no caderno.
1. Foi encontrada uma cadeira de rodas no metrô.
li. Calçad as da Aveni da Sete de Setembro serão reformadas.
Ili. Cerca de mil pessoas ainda não recuperaram seus imóveis.

IV. Antioxidante previne doença q ue afeta v isão.
a) Em quais enunciados foram realçados o agente e a ação verbal?
Nos enunciados Ili e IV.
b) Em quais enunciados foram rea lçados o alvo e o resultad o da ação verba l?
Nos enunciados I e li.
e) Nos enunciados I e li os aqentes foram identificados? O que teria levado o locutor a isso?
Não. Discuta com os alunos o fato de que, provavelmente, não havia interesse em mencionar o agente (em li) ou
de que ele não era mesmo conhecido (ern 1).

B

Leia:
O jogador feriu-se durante a partida.

a) Quem é o agente da ação verbal? O jogador.
b) Quem é o alvo dessa ação verbal?

o jogador.

e) Que nome recebe o sujeito da ação verbal nesse tipo de frase7 Sujeito reflexivo.

-a.Panorama
Vozes do verbo
Alguns verbos podem sofrer flexão de voz. As vozes verbais são:

202

Voz ativa

Voz passiva

Voz reflexiva

~

~

analítica

~

sintética

simples

~

recíproca

1. Voz ativa
O verbo está na voz ativa quando o sujeito é agente da ação verbal. Exemplo:
Informe inédito

agente

detalha prisão de Rubens Paiva. Folhade5.Pau/o,4fev.2013.

ação verbal

2. Voz passiva
O verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente da ação verbal.
Nas orações em voz passiva, o termo que se refere a quem pratica a ação verbal é denominado agente da passiva, mas nem sempre é possível ou desejável identificá-lo.
Quando está expresso na oração, o agente da passiva pode vir regido de preposição (geralmente pela preposição por) e ser representado por substantivo, oração com função de substantivo, pronome ou numeral. Veja:
• O espetáculo foi apresentado por ela.
• A cidade foi atingida por um terremoto.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

• As casas foram const ruídas por quem participava do mutirão.
• As ruas foram tomadas pela população.
• O show foi gravado pelos dois.
• O grupo é formado de turistas.

A voz passiva pode ser analítica ou sintética.
a) Voz passiva analítica
A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente + verbo auxiliar ser flexionado (verbo
auxiliar) + verbo principal no particípio. O agente da passiva, quando expresso, aparece geralmente depois. Observe os exemplos:
Sujeito paciente

Verbo ser
flexionado

O alvo

foi

atingido

por uma bomba.

Os candidatos

foram

entrevistados

pelos jornalistas.

As escolas

serão

reformadas.

-

O povo

é

enganado.

-

1

Verbo principal no particípio

1

Agente da passiva

Observação: De acordo com a gramática, apenas os verbos transitivos diretos são usados
na voz passiva, com raras exceções.
b) Voz passiva sintética ~
A voz passiva sintética é formada por verbo transitivo direto na terceira pessoa+ pronome se
apassivador+ sujeito. Observe o exemplo:
Vendem-se ovos.

Vendem- •
se

•

ovos •

verbo transitivo direto na terceira

ssoa do P-lural

pronome se aP-assivador
sujeito

Observações:
• Na voz passiva sintética, o agente da passiva é geralmente omitido. Exemplo:
Alugam -se casas.

• Assim como na voz ativa, deve haver concordância entre o verbo e o sujeito, na voz pasComente com ?s alunos que, na linguagem coloquial,_os _falantes não
siva. Exemplo:

costumam flexionar o verbo no plural na voz passiva s1ntet1ca,
Al ugam -se apartamentos. • equivale a: Apartamentos são alugados. preferindo dizer'Aluga-se apartamentos" a 'Alugam-se apartamentos~ por exemplo. Segundo alguns linguistas, em
_
. .
,
construções desse tipo, o falante entende que'alguém está alugando
Em ambas as oraçoes o SUJe1to e apartamentos. apartamentos· e não que "apartamentos são alugados: como indicaria
a voz passiva. Sobre esse assunto, indicamos a leitura de artigo de
Sírio Possenti, disponível em: <http//cienciahoje.uol.com.br/colunas/
3. Voz reflexiva
palavreado/eles-nao-leem-gramaticas>. Acesso em: 24 fev. 2016.

A voz reflexiva pode ser classificada em reflexiva simples e reflexiva recíproca.
a) Voz reflexiva simples: ocorre quando o sujeito é agente e paciente da ação verbal. Nesse
caso, o sujeito age e sofre a ação expressa pelo verbo. Exemplo:
Eu me enganei. •

Eu enganei a m im m esmo.

b) Voz reflexiva recíproca: ocorre quando há ação mútua ou correspondida. Veja:
Eles se amam. •

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Eles amam um ao outro.

203

Passos largos

Alternativa e. Na frase, semanticamente, oatorTomCruise sofreu a ação verbal, foi
víti1na da ação noticiada, embora, sintaticamente, a forma verbal leva esteja na voz ativa. O título também poderia ser escrito na
voz passiva:"Tom Cruise é atingido por um jato d'água no rosto·:

D

Em algumas situações, embora o verbo esteja na voz ativa, do ponto de vista semântico, podemos
dizer que o sujeito sofre a ação verbal. Registre no caderno a alternativa em que isso ocorre:
a ) Ato na catedral da Sé cobra punição por ch ac ina (Folha de S.Paulo, 20 jun. 2005.)
b) De volta às aulas, alunos de Santa Nlaria acendem 237 velas em culto (www.globo.com, 4 fev. 2013.)

e) Tom C ruise leva jato d'água no ros to (Folha de S.Paulo, 21 jun. 2005.)
d) Nessa época a cultu ra enfrentou impasses e desafios (Observatório da Imprensa, 18 jun. 2005.)
e) Livro desvenda a obra de Marilza Ribeiro (Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, s/d.)

lJ

Qual é a função do pronome se no enunciado a seguir:
Eles se feriram.

Dependendo do contexto, o pronome se pode funcionar como pronome reflexivo (se o sentido for "eles
feriram a si mesmos") ou como pronome recíproco (se o sentido for"eles feriram um ao outro").

EJ Leia:
Engana-se o povo.

Quais são as possíveis interpretações para esse enunciado, que apresenta ambiguidade?
Se considerarmos como voz reflexiva, o sentiâo serà 'o povo engana a si mesmo~ Se considerarmos como voz passiva
sintética, o sentido serà ·o povo é enganado por algo ou alguém~ A interpretação correta depende do contexto.

a

Na fala coloquial, a tendência é não fazer a concordância do verbo com o sujeito posposto no
caso de voz passiva sintética. Reescreva as frases a seguir no caderno, de acordo com a norma-padrão.
e) Aluga-se bicicletas.
a) Procura-se empregos.
e ) Reforma-se roupas.

Procuram-se empregos.
b ) Vende-se ovos.
Vendem-se ovos.
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D

Alugam-se bicicletas.
d) Entrega -se compras.
Entregam-se compras.

Reformam-se roupas.

De acordo com a norma-padrão, os verbos transitivos indiretos não podem ser usados na voz
passiva. Na prática, isso é verdadeiro para os enunciados abaixo? Explique.
Não. Em a e b, nota-se que verbos transitivos indiretos são
usados na voz passiva pelos falantes ("O pai é obedecido~; 'O
b ) Sessenta mil pessoas assistiram ao jogo. jogo foi assistido.").

a) Ele obedece ao pai.

D

Reescreva os enunciados a seguir no caderno, substituindo os substantivos destacados pela
voz passiva analítica. ~
a) Redução do número de adolescentes grávidas
O número de adolescentes grávidas foi reduzido.
b) Eliminação do Santos da Copa Libertadores
O Santos foi eliminado da Copa Libertadores.
e) Abertura da Mostra de Volpi no Masp
A Mostra de Volpi foi aberta no Masp.
d) Fechamento de bingos em MG
Bingos foram fechados em MG.

li

e ) Suspensão de protestos de estudantes em Florianópolis
Protestos de estudantes foram suspensos em Florianópolis.
f) Repressão à pirataria
A pirataria foi reprimida.

De acordo com as gramáticas tradicionais, ao se passar uma oração da voz ativa para a voz
passiva, seus sentidos são equivalentes. Por exemplo:
A polícia prendeu o criminoso internacional.
O criminoso internacional foi preso pela polícia.

No entanto, em alguns casos, o significado da oração pode se alterar quando se faz a conversão da voz ativa para a voz passiva. Explique a mudança de sentido que ocorre no exemplo a
seguir:
Todos os trabalhadores desta empresa fazem duas tarefas.
Duas tarefas são feitas por todos os trabalhadores desta empresa.
Na voz ativa, entende-se que cada um dos trabalhadores faz duas tarefas. Na voz passiva, entende-se os trabalhadores,
em conjunto, fazem apenas duas tarefas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

0

(UFRGS/2004- adaptada)
Leia o texto:

Físico reconstrói o mapa do céu indígena
Um pesquisador do Paraná passou os últimos dez anos,
a expensas próprias, reconstituindo as constelações conhecidas pelos povos indígenas do Brasil. O esforço con1eça a
dar resultado agora, depois de sua aposentadoria.
Gern1ano Affonso, professor titular de física da U FPR e
doutor pela Universidade de Paris 6, descobriu que as principais constelações dos tupinambás, que habitavan1 a costa
brasileira no século 16 e fora1n os primeiros a ter contato
con1 os europeus, são comuns a diversas outras etnias do
Brasil. São elas: E1na, Anta, Homem Velho e Veado.
As constelações indígenas, segundo ele, têm funções
práticas sen1elhantes às das constelações ocidentais: n1arcar a passagem do te1npo e as estações do ano e servir como
pontos de orientação. No entanto são n1aiores, n1ais facilmente reconhecíveis e formadas não só a partir de estrelas,
con10 de 1nanchas existentes na Via-Láctea (Ca1ninho de
Anta ou Caininho dos Espíritos, para os tup inambás). Ele
conseguiu inventariar mais de cem constelações, ao passo que existem hoje 88 constelações indígenas
distintas registradas oficialinente.
O resultado da pesquisa será apresentado hoje [16 de julho de 2003], ern Recife. Affonso falará na
conferência "Contribuições Nativas para o Conhecimento", às 15h.
Segundo o físico da UFPR, a ideia de re1nontar o 1napa do céu dos índios con1eçou con1 un1 relato do ca. puchinho francês Claude d'Abbeville, do século 17, que veio lhe cair nas rnãos. Nele, o europeu citava constelações conhecidas pelos tupinan1hás do Maranhão. Affonso chamou a atenção para o fato de os nomes dessas
constelações serem muitas vezes os n1esmos que grupos indígenas do Paraná usavam para descrever o céu.
Adaptado de: Folha de S.Pau/o, 16 jul. 2003. Folha Cíência, p. A14.

As afirmações a seguir referem -se às vozes verbais utilizadas no texto.
1. A frase"Ele conseguiu inventariar mais de cem constelações"poderia ser alterada da seguinte forma, continuando semanticamente equivalente à original: "Mais de cem constelações t inham sido inventariadas
por ele~

li. A frase "O resultado da pesquisa será apresentado hoje" poderia ser reescrita corretamente da seguinte
forma, mantendo-se a voz passiva: "Apresentar-se-á hoje o resultado da pesquisa~
Ili. A frase "Affonso falará na conferência 'Contribuições Nativas para o Conhecimentomnão pode ser passada
para a voz passiva.

IV. A frase "Nele, o europeu citava constelações conhecidas pelos tupinambás do Maranhão" poderia serreescrita como "Nele, eram citadas pelo europeu constelações conhecidas pelos tupinambás do Maranhão~
sem prejuízo do sentido e da correção.

Registre no caderno a alternativa que indica as afirmações corretas:
a) Apenas 1.
b) Apenas I e Ili.
e) Apenas li e Ili.
d) Apenas li e IV.
e) Apenas li, Ili e IV. Alternativa e.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Regência verbal e
nominal e uso da crase

1~Na bagagem
• Você sabe o que é regência verbal e regência nominal?

• Sabe que alguns verbos e nomes exigem preposições que os liguem a seus complementos?
• O que é crase? Quando ela é usada?
• Que forma é mais comum na fala cotidiana: "assistir ao filme" ou "assistir o filme"?

Nas trilhas do texto
~ Leia o texto a seguir, do linguista Sírio Possenti:
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Assistir "ao" assistir "o "
Sírio PossenJi

'

[... l
Nas gran1áticas tradicionais, está dito que "assistir" é transitivo indireto quando significa "ser espectador" (assistir
ao jogo, ao filme, à novela) e transitivo direto quando significa "cuidar", "tratar'' (o médico ass iste o paciente, a mãe
assiste o filho gripado).
.,
(O s outros empregos de ass istir - "assistir-lhe
o di reito" e "assistir na rua TAL" - não entram en1 ~
questão aq ui. A rigor, desapareceram.)
i\ilas o que se ouve? ''Assistir o jogo, o filme." Esta
forma tomaria o uso de "assistir" an1b íguo, CÜzen1.
Significaria "tratar do filme", "cuidar do fi lrne" ...
i\ilas isso não é verdade, por duas razões: ninguén1 é suficientemente maluco para cuidar/tratar
de novelas. E ninguén1 n1ais "assiste doentes" ou
"pacientes'': hoje, os n1édicos cuidan1, tratam, atenden1 (e cobran1!). A preposição que seguia "assistir"
(ao, à) caiu. [... ]
i\ilas a língua foi alén1 desse ponto. A preposição caiu e o sentido de "assistir (ao)'' foi preservado:
"ser expectador". A n1udança foi menos "traun1ática"
porque o outro emprego de "assistir" desapareceu.
Ou quase.

1

J

Línguas 1nudan1 mais ou 1nenos organizadamente, e aos poucos. O qu e não significa que não se empregue1n 1nais
as constru ções antigas. l\~as por que ser contra as novas?
Defender "assistir ao jogo" ou "havia u1na pedra no meio do caminho" como forn1as exclusivas é con10 defender a
obrigatoriedade da gravata borboleta. [ ... ]
POSSENTl, Sírio. Disponível em: <www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/assistir-ao-assistir-o/>. Acesso em 27 out. 2012

Sírio Possenti é professor associado do Departamento de Linguística da Unicamp

(SP) e autor de Por que (não) ensinar gramótica na escola (1996), Os humores da língua
(1998), A cor da língua e outras croniquinhas de linguista (2001), Os limites do discurso
(2002), Mal comportadas lfnguas (2009}, Questões para os analistas do discurso (2009),
Língua na mídia (2009), Humor, língua e discurso (20 l O) e Questões de linguagem (2011 ),
entre outras obras.

Outros textos do autor podem ser lidos em:
<httpsJ/blogdosirioblog.word press.com>.
Acesso em: 24 maio 2016.

0

Qual é o assunto desse texto? A regência verbal do verbo assistir.

B

Os defensores do uso do verbo assistir como transitivo indiret o (assistir a}, no sentido de"ser
espectador''. alegam que o uso da preposição a evitaria ambiguidade, já que assistir, como
t ransitivo direto, tem o sentido de "cuidar''. Que argumento o linguista usa para contestar esse
raciocínio? Ele argumenta que ninguém é suficientemente maluco para cuidar/tratar de novelas e assistir
doentes ou pacientes, ou seja, defende que, pelo contexto, o falante sabe o sentido desses
verbos, rebatendo a tese da ambiguidade defendida pela gramática tradicional.

Palavras na lupa
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Leia algumas acepções do verbo assistir:

assistir
•

verbo

transitivo indire to
1 estar presente (a detern1inado fato, ocor-

rência etc.); presenciar

[...]
Ex.: a. ao acidente

[... l

trans itivo indire to

2 ver e ouvir (um espetác ulo, concerto etc.)

Exs.: a. ao sho1v
.
a. a' 1n1ssa
trans itivo dire to e transitivo indire to
3

acompanhar (enfermo, moribundo e tc.)
para prestar-lhe socorro
Ex.: a. o (ou ao) doente

transitivo dire to, trans itivo indire to e
intransitivo
4 servir de parteira
Exs.: a. a (ou à) parturiente
há anos que não assiste
transitivo indire to
8 residir, morar
Ex.: assiste eni Bali
transitivo indire to
9 estar, permanecer
Ex.: a alegria assiste e,n seu coração
transitivo dire to
l O Rubrica: basquetebol, futebo l.
passar a bola a (outro jogador da própria
eq uipe), deixando-o be1n colocado para fazer a cesta ou o gol

HOUAISS, Antônio. Dicionárioele1rônicoda llngua ponugueso. Versão 1.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 .

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

1. Na acepção
Em quais das acepções o verbo assistir é transitivo indireto?
1: sentido de
"estar presente'
IJ Em qual das acepções admite-se o uso do verbo assistir como transitivo direto, transitivo indi(Assistir ao
acidente.);
reto ou intransitivo? Na acepção 4: sentido de'servir de parteira"(Ela assiste a parturiente/Ela assiste à
na acepção
parturiente. /Há anos que não assiste.).
2. sentido de
EJ Em quais das acepções o verbo assistir é transitivo direto?
"ver ou ouvir'
Na acepção 1O: no basquete e no futebol, assistir tem o sentido de 'passar a bola: deixando o companheiro bem colocado
(Assistir ao
para fazer o gol ou a cesta. (Ele assiste o companheiro.)
show./ Assistir
Em qual das acepções admite-se o uso do verbo assistir como transit ivo direto e transitivo
amissa.); na
acepção 8:
indireto ao mesmo tempo?
sentido de
Na acepção 3: sentido de 'acompanhar' um doente para prestar-lhe socorro (Assistiu o doente./ Assistiu ao doente.).
·residir, morar'
(Ela assiste
em Bali.); na
acepção 9:
sentido de 'estar,
permanecer" (A
alegria assiste
em seu coração.).

a

-1•c-Panoram~
ª- - - - - - - - - - ~
Regência

Regência é o nome dado às relações de dependência que se estabelecem entre um verbo e
um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) ou entre um nome e seu complemento.
A regência verbal ocorre quando o termo regente é um verbo.
Ouviu

as instruções.

t
termo regente

A regência nominal ocorre quando o termo regente é um nome.
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Tenho muito medo

de tem pestades.

t

t

termo regente

termo regido elo nome

Regência verbal
Os dicionários usam abreviaturas para sinalizar a regência verbal, isto é, para indicar se o
verbo exige ou não complemento e se o complemento é regido ou não por preposição.
Leia as abreviaturas:
• V.i. ou int. • Verbo intransitivo (o verbo não exige complemento).
•

V.t.d. • Verbo transitivo direto (o verbo exige complemento: objeto direto).

•

V.t.i. • Verbo transitivo indireto (o verbo exige complemento: objeto indireto).

• V.t.d.i. • Verbo transitivo direto e indireto (o verbo exige dois complementos: objeto
direto e objeto indireto). Observação: nesse caso, alguns dicionários também usam a
abreviatura bit. • verbo bitransitivo.

Tendências de regência verbal no uso da língua
A língua em uso pode divergir das regras da gramática normativa em relação à regência
verbal.
O verbo aspirar, no sentido de desejar, por exemplo, de acordo com a gramática normativa,
é transitivo indireto e, portanto, pede o uso da preposição a antes do complemento (1 ). No
registro coloquial, no entanto, costuma-se usar o verbo aspirar com esse mesmo sentido como
transitivo direto (2).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Ele aspira ao cargo de presidente. (1)
Ele aspira o cargo de presidente. (2)

Com o verbo namorar, temos outro exemplo de como a gramática normativa pode divergir
do uso da língua. Pelas regras dessa gramática, namorar é verbo transitivo direto.
Ela quer namorar o João. Ele não quer namorá-la.

Entretanto, o verbo costuma ser usado como transitivo indireto:
Ela namora com João.

Já o verbo assistir, no sentido de presenciar, é transitivo indireto e, segundo a gramática
normativa, pede a preposição a:
Nós vamos assistir ao filme.

No entanto, o verbo costuma ser usado como transitivo direto:
Meu sofá era m uito confortável, um estímulo a ficar nele o dia inteiro assistindo televisão.

Regência verbal: casos especiais

~

Veja a regência de alguns verbos, em especial, segundo a gramática normativa:

aspirar
• Sentido: sorver, tragar. Classificação: transitivo direto.
Os apreciadores de vinho aspiram o ar das barricas e se inebriam.
O aparelho aspirou todo o pó do sótão.

• Sentido: almejar, desejar, pretender. Classificação: transitivo indireto.
Esses homens aspiram à presidência.

Observação: o objeto indireto, nesse caso, não pode ser substituído por lhe. Usa-se a
preposição a mais o pronome do caso reto.
Esses homens aspiram a ela.
Todos aspiramos à paz.
Todos aspiramos a ela.

chamar
• Sentido: fazer vir, convocar. Classificação: transitivo direto.
Nós o chamamos para conversar.
As professoras chamaram as crianças que estavam brincando.

• Sentido: invocar. Classificação: transitivo indireto.
Chamamos por Santo Antônio.

• Sentido: qualificar, apelidar, dar nome. Classificação: transitivo direto+ predicativo.
Eles o chamam de corrupto.

O que chamai110s de insinceridade nada n1ais é do qu e u1n n1étodo pelo qual conseguimos
n1ultiplicar nossa personalidade. OscarWilde

• Sentido: qualificar, apelidar, dar nome. Classificação: transitivo indireto+ predicativo.
Eles lhe chamam de corrupto.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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• Sentido: fazer sinal, falar para que uma pessoa venha. Classificação: intransitivo ou transitivo indireto.
-Chamou?
-Chamei.
Ela chamou por sua mãe.

esquecer/ lembrar
• Sentido: olvidar, sair da lembrança/voltar à memória, recuperar a memória. Classificação:
transitivos diretos.
Esqueci o presente em casa.
Ela esqueceu os dias turbulentos.
Lem brei o lugar onde vivi.

• Classificação: transitivos indiretos, quando pronominal.
Eles se esqueceram de nós.
Eles se lembraram dela.

informar
• Sentido: noticiar, esclarecer. Classificação: transitivo direto.
A m ídia informa as pessoas.

• Sentido: noticiar, esclarecer. Classificação: transitivo direto e indireto.
A TV informa o fato ao telespectador.

querer
• Sentido: almejar. Classificação: transitivo direto.
Querem os justiça!
2 10

• Sentido: estimar. Classificação: transitivo indireto.
Queremos bem a eles.
visar
• Sentido: mirar. Classificação: transitivo direto.
Visou o alvo.
• Sentido: pretender, ter em vista.
Classificação: transitivo indireto.
Ele visa à presidência da em presa.

obedecer/ desobedecer
• Classificação: transitivos indiretos.
O bom m otorista obedece
às leis de rrãnsito.
Ele desobedeceu à ordem.

Observação: os verbos obedecer/
desobedecer (assim como o verbo
aspirar) não aceitam o pronome lhe como
objeto indireto. Nesse caso, usa-se a preposição
a + pronome reto: a ele, a ela, a eles.
Obedeço a ele.
Desobedecem os a eles.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

simpatizar/ antipatizar
• Classificação: transitivos indiretos.
Eu não simpatizo com ele.
Eu antipatizei com você

à primeira vista.

Regência dos verbos com os pronomes oblíquos
• Na norma-padrão, os pronomes oblíquos o, a, os, as geralmente funcionam como objeto direto.
Eu a amo.
Nós os amamos.

• Na norma-padrão, os pronomes oblíquos lhe, lhes geralmente funcionam como objeto indireto.
Eu lhe darei o presente.
Eu lhes darei os presentes.

• Na linguagem coloquial, os falantes costumam usar o pronome oblíquo lhe como objeto direto.
Eu lhe amo.

Observação: em algumas variedades regionais, os pronomes o e lhe são substituídos por
te na fala coloquial.
Eu te amo.
Nós te daremos o dinheiro.
Ela te ligou hoje?

• Há verbos que não aceitam o pronome oblíquo lhe
como objeto indireto. Nesse caso, usa-se a
preposição a antes dos pronomes pessoais do
caso reto: a ele, a ela, a eles.
Nós obedecemos a eles.
Há vários prêmios para o primeiro lugar,

e eu aspiro a eles.

• Os pronomes relativos que, qual, quais
na norma-padrão podem vir antecedidos
por preposição, conforme a regência do
verbo subsequente.
Em função do racionamento por que passamos,
não abriremos hoje.
Em função do racionamento pelo qual passamos, não abrire1nos hoje.
A área em que atuamos é muito concorrida.
Os ideais por que vivemos são nobres.

Passos largos
D

Resposta pessoal.
Comente cornos alunos que, na fala coloquial brasileira, é comum o uso do
verbo namorar como transitivo indireto: Maria namora com João.

A gramática normativa classifica o verbo namorar no sentido de "ser namorado(a) de alguém"
como transitivo direto. Exemplo:
Maria namora João.

Em sua região, os falantes seguem essa regência?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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D

Leia as frases:
a ) Ele bebe vinho.

b ) Ele bebe.

Há alguma diferença de sentido entre as duas frases?

Em a, o verbo beber é usado como transitivo direto, com o sentido de'ingerir: Em b, é usado como
intransitivo e sugere a ideia de 'ação de beber bebidas alcoólicas~

D

a

Qual é a diferença de sentido entre:
a ) Eles comeram da torta.
b ) Eles comeram a torta.
Em a, infere-se que eles comeram uma porção da torta. Em b, infere-se que eles comeram toda a torta.

Em situações mais formais de uso da língua, recomenda-se, ao construir um enunciado
com verbos relacionados a um mesmo termo que apresentam regências diferentes, preservar a regência de cada verbo. Reescreva a frase a seguir no caderno atendendo a essa
recomendação.
Amo e obedeço meu pai. Amo meu pai e obedeço a ele.

5. '[...] em

razão da crise
econômica por
que passa o
pais.· O pronome
relativo que.
na norma-padrão, deve vir
preposicionado
por exigência
de seu verbo
regente, passar.
Comemecom
os alunos que
o pronome
que tem como
antecedente a
expressão crise
econômica.
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O

Reescreva no caderno a frase a seguir de acordo com a norma-padrão. Para tanto, observe
a regência do verbo passar e avalie a necessidade de usar uma preposição antes do pronome relativo.
A associação dos va rejistas da Ale1nan ha inforn1ou ontem que os trabalhadores do setor deverian,
abrir n1ão de duas sen, anas por ano de férias e trabalhar 40 horas sen1anais en, razão da crise econôn,ica que passa o país.
Folho de S.Pou/o, 20 jan. 2013.

D

Como vimos, os pronomes relativos exercem função sintática nas orações. No caderno, registre a alternativa em que há erro de classificação da função exercida pelo pronome relativo,
fazendo a devida correção.
a ) Ag uele que se n1antén1 o mais longe possível do seu século é na verdade o que melhor o espelha.
(Oscar Wilde) • função de sujeito
b) [...] esse Brasil fon10s nós que construímos. (Ferréz) •

e) Aq uele é o homem por quem o filme foi feito. •
d) Ele é o que é. •

função de objeto direto

função de agente da passiva

função de predicativo

e) O filme a que assistimos ganhou o Oscar. • função de objeto indireto
Alternativa b: função de sujeito.

--•- Panorama
Regência nominal
Na regência nominal, os nomes (substantivos, adjetivos e advérbios) devem vir acompanhados de uma preposição, que é usada para ligá-los aos termos regidos. Exemplos:
• adequado: a
Esta roupa está adequada a sua estatura.

• afável: com, para com
Ele foi afável com a moça.
Ele foi afável para com a moça.

Veja a lista a seguir, em que aparecem alguns exemplos de nomes acompanhados da preposição adequada para ligá-los aos termos regidos.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

listo de nomes e preposiiões: regência nominal
Preposi~ão

[

Nome

1

Preposi~ão

·

[

Nome

Preposi~ão

agradável

a

fácil

de

piedade

de

alheio

a

feliz

por

possuído

de

análogo

a

fiel

a

prestes

a, para

ansioso

de, por

grato

a

' .
prop1
c10

a

apto

a, para

habituado

a

querido

de, por

atento

a,em

hostil

a

rebelde

a

avesso

a

ida

a

relativo

a

ávido

de

inceno

de, em

rente

a, com, de

bacharel

em

inconstante

em

rico

de,em

bom

para

inútil

para

sábio

em

capaz

de, para

leal

a

seco

de

cego

a

livre

de

semelhante

em

cheio

de

louco

de, com

sensível

a

compreensível

a

menor

de, em, por

serviço

em

comum

a,de

natural

de

sóbrio

de,em

contrário

a

nobre

de, em, por

sofrido

em

curioso

de

nocivo

a

superior

a

descontente

com

obediente

a

suspeito

a, de

desejoso

de

oblíquo

a

tardo

a

desleal

a

oneroso

a

triste

de, com

difícil

de

oposto

a

último

a, em, de

diverso

de

orgulhoso

com, para, de

único

em

dócil

a

paralelo

a

útil

a, para

entendido

em

passível

de

vazio

de

estranho

a

perito

em

versado

em

experto(*)

em

peno

de

visível

a

* Experto: que tem experiência; experimentado; experiente.

Passos largos
D

Em situações reais de uso, os falantes nem sempre seguem a regência verbal e nominal prescrita pela gramática normativa. Reescreva as frases a seguir no caderno, adequando a regência
à norma-padrão.
a) Ele fez uma consulta no médico.
Be fez uma consulta ao médico.

b) Ele fez uma consulta na enciclopédia.
Ele fez uma consulta à enciclopédia.

e) Todos estavam presentes na reunião.
Todos estavam presentes à reunião.

d) Ele é assíduo na aula de ginástica.
Ele é assíduo à aula de ginástica.

e) Os jogadores fizeram pressão no j uiz.
Os jogadores rizeram pressão sobre o juiz.

f) Ele sentou na mesa para lanchar.
Ele se sentou à mesa para lanchar.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

•
1
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D

(FGV/2007 - adaptado)
Registre no caderno a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma-padrão. Alternativa e.

a ) As crianças, obviamente, preferem mais os doces do q ue os legumes e verduras.
b) O jóquei Nélson de Sousa foi para Inglaterra visando títulos e euros.
e) Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco.

d) O banco informou os m utuários q ue não haverá prorrogação de prazos.

B

No caderno, justifique o uso de eu ou mim nas construções a seguir, levando em conta as
prescrições da gramática normativa.
a) Trouxe o livro para mim.
b) Trouxe o livro para eu ler.

Em a, mim é pronome oblíquo tónico, funciona como objeto indireto. Em b, o pronome
eu é sujeito de ler. Quando houver um verbo no infinitivo, usa-se eu. Em e, o pronome
é oblíquo tónico, não funciona como sujeito.

e) Não há nada entre mim e ti.

EJ

(Fuvest/1996- adaptado)
Leia:

No final da Guerra Civil americana, o ex-coronel ianque [ ... ] sai à caça do soldado desertor que
rea lizou assalto a tre1n con, confederados.
OEstado de 5. Paulo, 15 set 1995.

O uso da preposição com permite diferentes interpretações da frase acima.
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4 . b) Reesaita
da frase: No final
da Guerra Civil
americana, o ex-coronel ianque
[. ..) sai à caça do n
soldado desertor u

,
.
Na frase original, a preposição com, que introduz uma locução adjetiva, refere-se a trem
a ) Qual e o sentido da frase? e expressa a ideia de'conteúdo":'trem que transportava confederados:

b) No caderno, reescreva a frase de modo que ela tenha um sentido diferente do original.

e) Qual é a noção expressa pela preposição com na frase reescrita?
A preposição com faz parte de uma locução adverbial, modifica o verbo realizar e expressa ·companhia".

(Cesgronrio/1993 - adaptado)
Reescreva no caderno a frase que não se completa adequadamente com a forma colocada
entre parênteses e faça a correção.

~~~ri~;ados,
realizou assalto
a trem.

a ) Trata-se de leis severas( * ) convém

à sociologia do direito investigar. (que)

b) Trata-se de leis severas ( * )estudo só pode ser feito por esses sociólogos. (cujo)

e) Trata-se de leis severas ( * )a sociologia do direito deve cuidar. (de que)
d ) Trata-se de leis severas(* ) m uitos democratas irão aspirar. (que)
Alternativa d. Frase correta: Trata-se de leis severas a que muitos democratas irão aspirar.
e) Trata-se de leis severas( * ) m uitos democratas chegarão a antipatizar. (com que)

D

(Cesgronrio/1992 - adaptado)
Registre no caderno a opção em que a indicação entre parênteses completa corretamente a
frase, de acordo com as recomendações da norma-padrão. Depois, copie as outras alternativas, fazendo a correção.
a) Muitas foram as transformações ( * )passou a medicina nas últimas décadas. (porque)
b ) Quase ninguém sabia( * ) os prêmios seriam guardados. (aonde)

e) Deixaram a maior parte da tarefa para( * ) fazer sozinho. (mim)
d) Apresentaram-me aquele d iretor antipático ( * ) eu não estava disposto a conversar. (que)
e) Choveu muito na tarde( * ) meus pais retornaram ao Brasil. (em que)
Alternativa e. Correções: a (por que); b (onde); e (eu); d (com quem).
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1J

(PUCCamp-SP/1995 - adaptada)

Identifique a frase correta. Depois, reescreva no caderno as frases em que o termo onde foi
empregado incorretamente, corrigindo-as.
a) A suspeita de falsificação nasceu por causa daquela folha onde havia uma rasura.
b) Não sei onde te decepcionei. Ao não responder à tua carta? Ao não me desculpar por isso?

e) Nos piores momentos é onde podem os reconhecer os verdadeiros amigos.
d) Não tenho saudades de minha infância, onde sofri tantas injustiças.

e) A saída dos torcedores é onde costuma haver muit o tumulto.
Alternativa a. Correções: b (em que); em e (quando); em d (quando); ern e (o lugar em que).

0

(UEL-PR/1997- adaptada)

No caderno, reescreva corretamente a alternativa em que há erro de regência verbal e/ ou
nominal, de acordo com a norma-padrão.
a) Admirou-se de ver o amigo tão desanimado com a gravidade de seus problemas e incapaz de resolvê-los.

b)Os assessores pediram ao presidente para que lhes dispensasse mais cedo, porque iriam viajar.

e) Ninguém se lembrou de avisá-la de que a reunião ti nha sido adiada para a semana seguinte.
d)Todos acabaram tendo de auxiliá-lo na execução da tarefa que lhe fora atribuída.

e) A quantia de que dispúnhamos não foi suficiente para cobrir algumas despesas com as quais não contávamos.
Alternativa b. Correção: Os assessores pediram ao presidente que os dispensasse mais cedo, porque iria,n viajar.

-a..Panorama

--e-~-----------------------'

Crase
A crase não é o nome de um acento gráfico, mas sim do fenômeno da contração de duas
vogais idênticas, formando um só som vocálico. Na escrita, a marca morfossintática no caso da
fusão de a + a é o acento grave C). A preposição a é o primeiro elemento dessa junção. O segundo elemento pode ser o artigo a(s) ou os pronomes demonstrativos a, aquele(s)/aquela(s)
e aquilo, entre outros.
Chegaram à mata e correram por alguns n1inutos...

Ferréz

J,
i:2rei:2osição a + artigo definido a
Rael acordava sen1pre às cinco da 1nanhã...

Ferréz

J,
preeosiçãa a + artigo definido as
Vamos estudar mais detidamente os casos em que a crase deve ou não ser sinalizada pelo
uso do acento grave na escrita.

Quando sinalizar a crase
A crase é sinalizada nos seguintes casos:
• na contração da preposição a com os pronomes demonstrativos a, aquele, aquela, aquilo.
Ele assistiu àquele espetáculo.
Ele se referiu àquilo.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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•

na contração da preposição a com o artigo a(s) que antecede os pronomes de trat amento
senhora, senhorita, dona.
Perguntei à senhora onde ela morava.
Enviamos flores à senhorita que trabalha na biblioteca.
Encomendei a revista à dona da banca.

• nas expressões à moda, à maneira de, mesm o que não estejam expressas e que antecedam nomes masculinos.
Usamos sapatos à Luís XV. • Usamos sapatos à moda/à maneira de Luís XV
Ele saiu à francesa do coquetel. •

Ele saiu à moda francesa/à maneira dos franceses.

Comemos bifes à milanesa.• Comemos bifes à moda milanesa/à maneira dos milaneses.
• nas expressões adverbiais formadas por palavras fem ininas exprimindo circunstâncias de

tempo, modo, lugar etc. (às claras, às pressas, à revelia, à noite, à tarde, às escondidas,
às cegas, à vontade, à toa, à medida que, à vista etc.).
À noite fomos ao cinema.

Tudo foi escurecendo à medida que a noite caía.
Nós tivemos que sair às pressas.
• antes de t opônimos femininos que não admitem artigo, quando acompanhados de

adjunto adnominal (que, nesse caso, especificam o topônimo).
Fui à Ouro Preto dos lnconfidentes.
Fui à Paris das luzes.
• na contração da preposição a com o a que antecede pronomes relativos como qual, quais.

2 16

Nunca admirei as pessoas às quais você se refere.
• antes de numerais que indicam horas.

Saí à uma hora.
Cheguei às três horas.
• antes dos pronomes mesma, própria.
Escrevi à própria autora do livro.
As despesas correram à sua própria custa.

Retornamos à mesma estrada.

Quando não sinalizar a crase
A crase não ocorre e, portanto, não deve ser sinalizada nos seguintes casos:
• antes de palavras masculinas.

Ele anda a pé.
• antes de verbo.

Ele vive a falar asneiras.
• antes de p ronomes em geral.

Não avisou a ninguém.
Não disse nada a ela.

Exceções: aquele, aquela, aquilo, senhora, senhorita, dona, mesma, própria, qual, quais.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

• em expressões formadas por palavras repetidas.
Ele venceu de ponta a ponta.
• antes de topônimos que não admitem artigo.
Fui a Belo Horizonte.
• antes de pronomes relativos: onde, cujos, quem, cuja, por que etc.
Não avisou a pessoa a cujos documentos encontrou.
Não disse nada a quem julgava errado.
• quando o artigo o/ a for precedido de outra preposição que não a.
Viajou para a Grécia.
Vou para a festa dela.
Fui até a rua dela.
Observação: alguns gramáticos admitem a sinalização da crase depois da preposição até.
Fui até à rua dela.
• diante de palavras que não têm sentido definido.
Daremos um livro a cada criança.

Uso opcional do acento grave indicando crase
A crase pode ou não ser sinalizada nestes casos:
• antes de nomes próprios femininos.
Escrevi uma carta a Maria.
Escrevi uma carta à Maria.
• antes de pronomes possessivos.
Entreguei os livros a sua mãe.
Entreguei os Iivros à sua mãe.

Casos especiais
Seguem alguns casos especiais de sinalização ou não de crase:
• antes da palavra casa, no sentido de "lar, residência", não se usa crase.
Cheguei a casa cedo.

Exceção: quando o substantivo vier determinado por um adjunto adnominal, usa-se crase.
Fui à casa de Maria.
• em locuções como à bala, à mão, à máquina, à vista, (barco) à vela etc. Nesses casos,
costuma-se usar a crase para evitar ambiguidade.
Esse trabalho foi feito à mão.
O pagamento será à vista.

Observação: quando você quiser saber se um topônimo aceita ou não o artigo feminino,
use o recurso mostrado nos exemplos a seguir:
Ele vem de ltaúna. • Ele vai a ltaúna.
Ele mora em Belém. • Ele vai a Belém.
Ele passou por Lisboa. • Ele vai a Lisboa.
Ele ve1n da Itália. • Ele vai à Itália.
Ele mora na Bahia.• Ele vai à Bahia.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Passos largos
D

Com base no que você aprendeu, escreva as frases abaixo no caderno, corrigindo aquelas em
que deveria haver crase.
Alternativa b (Vou à Grécia) e e (Vou à Ilha de Paquetá).
o)Vou a Brasília.

B

b) Vou a Grécia.

e) Vou a Curitiba.

d) Vou a Fortaleza.

e) Vou a Ilha de Paquetá.

Identifique a frase em que há uso inadequado da crase. Escreva-a corretamente no caderno
e explique por que ela estava incorreta.
o) A reunião será das 14 às 16 horas.

b) A reun ião será de 14 a 16 horas.
e) Trabalho de segunda à sexta-feira.

d) O congresso será da próxima segunda à sexta-feira.
e) Ficou em casa de meio-dia a meia-noite.

Alternativa e. Não se usa crase nesse caso porque não há artigo definido. Frase correta: Trabalho de segunda a sexta-feira.

li

Reescreva as alternativas abaixo no caderno, completando cada uma das lacunas com a, à, as,
àsou há.
o)De (* ) muito, ele se desinteressou em chegar a ocupar cargo tão importante.( * ) coisas mais simples na
vida e que valem mais do que a posse m omentânea de certos postos de relevo( * ) que tantos ambicionam por amor ( * ) ostentação. há - Há - a - à
b)Diga ( * ) elas que estejam daqui ( * ) pouco(* ) porta da biblioteca. a-a - à

e) Espero que cheguem(* ) tempo, pois a sessão terá início daqui ( * ) pouco. a - a

d)Peça ( * ) qualquer pessoa que m e procurar que volte( * ) tarde, após( * ) duas horas. a -à-as
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e) Não se consegue chegar ( * ) nenhuma das localidades(* ) que os socorros se destinam. a - a

0

(FGV-SP/1998 - adaptado) Veja resposta na Assessoria Pedagógica ~

Reescreva no caderno o trecho a seguir, completando as lacunas com a, à, as ou às, conforme
o caso.
O presidente da assoc iação se declarava ( * ) favo r dos incentivos ( * ) utilização de veícu los
1novidos ( * ) óleo ou ( * ) álcool. Recomendava aplicação de 1nais ve rbas destinadas ( * ) subsidiar
( * ) plantação de cana; ( * ) claras, louvava ( * ) quali dade dos combustíveis renováveis e derramava
elogios ( * ) usinas.
Esse era o teor dos discu rsos que o presidente fazia nos finais de semana, durante os comícios.
Mas, de segunda ( * ) sexta-feira, das 8 ( * ) 18 horas, os e1npregados da empresa fazian1 as entregas
en1 don1icílio, utilizando gasolina em seus veículos; nessas ocasiões, as ações dos empregados contrariavam o que o presidente dizia ( * ) todos.

O

(Mockenzie-SP/1996 - adaptado)

Reescreva as frases no caderno, completando as lacunas com a, à, aquilo ou àquilo.

a (àquilo); b (a, a); c (a, a); d (a, a); e (a, a).

o)Foi ofendido, mas não conseguiu dar importância( * ).
b)Quando ia(* ) pé à cidade mais próxima, olhava demoradamente as pessoas cara ( * ) cara.

e) Como não damos ouvido (* ) reclamações, a polícia fica( * ) distãncia.
d)Pôs-se ( * )falar( * ) toda pessoa seus mais íntimos segredos.
e) Sei ( * ) quem puxaste, pois temes lançar-te( * ) novas conquistas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

0

(Unemat/201 O- adaptada)

Leia:
.
Só é possível dar o 1nesmo comple1nento a dois ou mais verbos se eles tivere1n regênc ia idêntica,
· como em O policial p e rseguiu e pre nde u o assaltante .

Com base nesse princípio, registre no caderno a alternativa correta.
a) Minha avó sempre gostou e cozinhou carne de jacaré.

b) Num mesmo dia Paulo conheceu e jantou com o presidente.
e) Esta empresa quer e precisa de bons funcionários para ampliar sua produção.
d) O operário recusou e reclamou da comida servida em marmitas.

e) O Sr. Jorge produz e vende frutas e verduras na feira.
Alrernariva e.

IJ

(Ufal/201 O - adaptada)

Registre no caderno a alternativa na qual a regência nominal segue as regras da norma-padrão.
a) A tese de que a mídia é um quarto poder não é compatível ao pensamento do autor.

b) Algumas informações que são postas à disposição aos usuários da Internet nem sempre são confiáveis.
e) O gigantismo da Internet perde no poder de concentração e análise, devido ao acúmulo de informações.

d) Pesquisas indicam que a mídia impressa ainda é preferível do que a Internet.

e) Há sites não-confiáveis, que são propensos em darem informações apressadas.
Alternativa e.

D

(Ufad2011)

Registre no caderno a alternativa correta segundo a norma-padrão da língua portuguesa,
quanto à regência verbal:
a) Crianças corriam e pulavam-se no jardim.

b) Ontem assisti a um ótimo fi lme.
e) Os impostos devem ser pagos a Prefeitura.
d) Os vencedores se confraternizaram com os organizadores do evento.

e) Os brasileiros desobedecem o código de trânsito.
Alternativa b.

0

(CFTSC/2008)

Em qual das sentenças a seguir não há erro quanto à concordância e à regência verbal?
a) A empresa a qual o prêmio foi concedido destacou-se pelas ações destinadas à preservação do meio
ambiente.

b) Ainda não se discutiu os termos do acordo cujo os presidentes comprometeram-se a reduzir as emissões
de C02 até 2050.

e) O arquipélago de Açores, aonde iremos nas próximas férias, possui uma natureza deslumbrante.
d) Foi oferecido urna vaga de gerente à moça com a qual ele namorava.
e) Não se conseguiu determinar a maneira que o vigarista selecionava às vítimas nas quais aplicava seus
golpes.
Alrernativa e.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Período composto por
subordinação e orações
subordinadas substantivas
a agagem
•

r-,

.

.&

Você se lembra do que é período? E da noção de que um período
pode ter mais de uma oração?

• Sabia que os períodos podem ser compostos por subordinação
e por coordenação?
• Sabe a diferença entre coordenação e subordinação?
• Como se classificam as orações subordinadas?

I•
..
......
.

Iniciamos o estudo
do período no
volume 2 desta
coleção, no capítulo 22 da frente
de Gramática e
estudo da língua.
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Nas trilhas do texto
~ Leia a tirinha a seguir.

ELE, RiU OE MiM
50 PORQUE
,
USO OCULOS!

I

OE MiM POR
CAUSA DAS
ORELHAS!

\

-

E DE MiM
PORQUE NAO SEi
j OGAR BOLA!

\

ESPERO QUE UM DiA
ELE SUPERE iSSO ...

I
E

i:i

«l

E

e,:

~

ii

"':

~

.8

:a!

iSJ

BECK, Alexandre. ln:Armondinho cinco. Florianópolis: AC. Beck, 2015. p. 42.
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D

Quantas personagens estão conversando na tirinha? Três.

D

Pela leitura da tira, ficamos sabendo que as personagens têm características particulares.
Quais são elas? Usar óculos. ter orelhas grandes e não saber jogar futebol.

EI

Na tira, há referência a uma quarta personagem. Que pronome pessoal é usado para refe renciá-la? Ele.

ll

Quem poderia ser essa quarta personagem? um colega das crianças que estão conversando.

D

Essa personagem ausente riu das outras três. Provavelmente, o que motivou essa atitude?

D

Ao comentar a atitude da personagem ausente, o que a fisionomia das três crianças revela?

A intoferância com o diferente, com a diversidade das pessoas, refletida no faro de uma personagem
usar óculos, a outra 1er orelhas grandes e a última não saber jogar futebol.

Elas parecem surpresas com o fato de terem sido vítimas de bullying por motivos tão diferentes.

IJ

Qual o significado da palavra só no contexto da tirinha?
Sem importância, não significativo.

lJ

No último quadrinho, qual é a mudança perceptível na fisionomia das três crianças?
Estão sérias, pensativas. provavelmente refletindo sobre a atitude do colega.

D

A que se refere a menina ao usar o pronome isso?
À atitude do colega de criticar os meninos.

1m

Na sua opinião, que sentimento as três crianças têm em relação ao colega que as criticou?
Resposta pessoal.

mPor meio dessa tirinha, o autor critica um certo comportamento social. Que comportamento é
esse? O bullying decorrente da não aceitação das diferenças entre as pessoas.

Palavras na lupa
D

Pela leitura do terceiro quadrinho, notamos que a menina tem uma esperança.
Copie no caderno o verbo que ela utiliza
para demonstrar essa esperança.
Espero.

D

Como esse verbo se classifica sintaticamente? Transitivo direto.

EI

Copie no caderno o trecho da frase no
qual a menina explicita o objeto da sua
esperança. :..que um dia ele supere isso.·

ll

Que função esse trecho exerce em relação ao verbo espe ro? Objeto direto.

--•- Panorama
Período composto por subordinação
Período é um enunciado de sentido completo, constituído por uma ou mais orações.
O período constituído por apenas uma o ração é um período simples.
O período constituído por mais de uma o ração é um período composto.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Existem duas possibilidades de formação do período composto: a subordinação e a coordenação. Observe o período abaixo:
Espero que um dia ele supere isso ...

Como sabemos, oração é o enunciado construído em torno de um verbo. O período acima
tem duas orações. Trata-se, portanto, de um período composto. Veja:

1• oração

1

2Aoração
que um dia ele supere isso...

Espero

No exemplo, o verbo que aparece na 1ª oração (espero) é transitivo direto, o que significa
que ele não tem sentido completo. Nesse caso, o seu complemento é a oração seguinte:

1• oração

1

2° oração

Verbo transitivo direto

Complemento (objeto direto)

Espero

que um dia ele supere isso...

Por esse exemplo, podemos concluir que a segunda oração exerce uma função sintática em
relação à primeira. No caso, a função de objeto direto.
Em um período composto, sempre que uma oração exerce função sintática em relação a
outra, dizemos que há uma relação de subordinação.
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Cada oração subordinada classifica-se de acordo com a função sintática (de complemento
nominal, de sujeito, de adjunto adverbial etc.), que exerce em relação à outra oração, que é chamada de oração principal.
Veja, a seguir, o quadro-síntese das orações subordinadas:
Orações subordinadas
Substantivas
(têm valor de substantivo)

Adverbiais
{têm valor de advérbio)

Adjetivas
(têm valor de adjetivo)

Subjetivas

Causais

Explicativas

Objetivas diretas

Comparativas

Restritivas

Objetivas indiretas

Concessivas

Predicativas

Condicionais

Completivas nominais

Finais

Apositivas

Conforma tivas
Consecutivas
Proporcionais
Temporais

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

l ·Na bagagem
• Você já viveu situações em que teve que superar o desejo de revidar uma ofensa?
• Conseguiu perdoar a pessoa que o ofendeu?
• O que deve ser feito para se desenvolver a cultura da paz entre os jovens?

Nas trilhas do texto
~ A reportagem a seguir trata desse dilema. Leia-a.

O dilema entre o perdão e a vingança
Tlw1naz Favaro
A luta entre a sabedoria que leva à reconciliação e o
desejo de retaliar é n1ais antiga que a civilização e continua sendo travada nos dias atuais. A lição da história é
que foi através do perdão que a humanidade conseguiu
interron1per as espirais de violência provocadas pela
vingança.
·' Enquanto dormimos/ a dor que não se dissipa/ cai
gota a gota sohre nosso coração / até que, e1n 1neio ao
nosso desespero/ e contra nossa vontade/ apenas pela
graça divina/ vem a sabedoria:' Esses versos, escritos há
25 séculos pelo poeta grego Ésquilo, forn,am a n1ais antiga e, para n1uitos, a n1ais bela conclan1ação ao perdão
jan,ais colocada e1n pedra, papiro, papel ou tela. Bob
Kennedy recorreu a ela na tarde do dia 4 de abril de
1968 para, durante un, con1ício, consolar a multidão revoltada com a chegada da notícia do assassinato do líder
pacifista J\~artin Luther King. Dois meses depois, o próprio Bob seria morto a tiros. Em seu túmulo no Cemitério Nacional
de Arlington foram gravados esses mesn1os
,
versos de Esquilo, un1a passagen, da peça Aga,nenon.
A luta entre a sabedoria que leva ao perdão e o desejo
de vingança, porén1, é mais antiga do que a civilização
e é provável que sobreviva a ela, pelos exen1plos a que
assistin1os hoje por toda parte. [ ... ]
Parece fazer parte do n1ecanisn10 instintivo de defesa dos seres hun,anos responder a um tapa com outro
tapa. Os bebês fazen, isso com aquele jeito inocente e
angelical que torna doloroso chamar a reação de vingança. Dar a outra face é a exceção regada, con, sucesso
duvidoso, há n1ais de 2 000 anos pelo cristianisn10. Antes de Cristo, as religiões não apenas amparavam con10
incentivavan, a vingança desproporcional ao agravo.
O Velho Testan1ento é repleto de passagens "olho por
olho''. Nenhun1a tão constrangedora quanto aquela en,
que o profeta Eliseu é chan1ado de ..careca" por um gru-

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

po de crianças e, en, resposta, 1nanda dois ursos sair da
floresta e despedaçar 42 criancinhas. Deve ser o único
caso registrado en, que uma peruca teria evitado uma
carnificina. Como instituição, a religião é 1ná conselheira nesses casos. As guerras religiosas são sempre as mais
inexplicáveis, duradouras e cruéis da história humana.

[... l
Os entendedores da mente hu1nana enxerga1n e1n
boa parte dos episódios que cha1namos de vingança
apenas explosões 1no1nentâneas de ódio e reflexos de
defesa. Vingança mesmo co1neça pelo coração, é tran1ada no cérebro, guardada na n1en1ória, e sua execução é cuidadosamente lapidada pelo inconsciente.
"Enquanto dorn1in1os / a dor que não se dissipa / cai
gota a gota sobre nosso coração''. Se não nos socorre a
sabedoria, a vingança encontra seu can1inho. Por que
ela não se dissipa, não desaparece lentan,ente con10 o
conhecimento acun,u lado ou o nome daquela pessoa
importante com quen, cruzan1os no passado e que seria vital lembrar agora?
Os psicólogos colocaran, de pé duas teorias principais sobre o poder de pennanência do desejo de vingança. A vingança é un, in1pulso que se desenvolve basican,ente em quatro etapas. A pessoa entende que sofreu un, dano e conclui que este foi causado por outra
pessoa. Em seguida acredita que esse dano foi injusto.
E, por últin10, sente o desejo de retaliar. A questão que
se coloca a partir desse ponto é a seguinte: por que o
hon1en1 carrega dentro de si o espírito vingativo? Duas
teorias estão entre as mais prováveis. A primeira é que
o desejo de vingança é um tipo de toxina existente na
n1ente apenas das pessoas rancorosas. lsso pode ser
atribuído a perturbações mentais ou morais, a pais ausentes na infância, a fatores culturais. A outra possibilidade é que se trata de un, senti1nento tão natural no
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ser humano quanto o amor, o ódio e o
1nedo. Um século de pesquisas sociais
e biológicas deu aos cientistas a certeza
de que a segunda teoria é a n1ais sólida.
O desejo de vingança é uma pa rte perfeitamente normal da natureza hu1nana e sua sup ressão pode ser apenas un1
daqueles recalques que a vida moderna
e m sociedade nos incute. [ ... ]
A cultura é um fator deter n1 inante
na frequência com que os desejos de
retaliação se manifestam numa sociedade. O sentilnen to de vingança é controlado à medida que u1n país se desenvolve econon1icamente e suas insti tuições democráticas se tornan1 1nais
sólidas. "Co1n a melhora de indicadores sociais, econômicos e a conqu ista
de es tabilidade política das nações, as
pessoas se torna1n 1nenos v1ngat1vas ,
d iz o economista turco Naci Nlocan,
autor de un1 es tud o comparativo so bre
o desejo de vingança em 53 países. O
Martin Luther King e Robert F. Kennedy (ao centro) no Jardim das Rosas,
Brasil aparece em tercei ro lugar entre
na Casa Branca, em 1963.
as nações nas quais o sentimento de
vingança é mais acen tuado, a trás da
diz o psicólogo americano rvi ichael l\llcCullough. DeiBielo-Rússia e da Bélgica. "Se o sistema jurídico funxar passar a oportun idade de vinga r- se de algué1n é
ciona, as pessoas esperam que os conflitos terminem
un1a maneira de prolonga r relacionan1entos importancon1 a correção do mal que lhes foi causado'·, disse o
tes, como um casamento ou uma a1nizade duradoura.
econo1nista à Veja. Quando não funciona, a insa tisfaMcCullough é de opinião que a vontade de perdoar
ção con1 o sisten1a legal es tin1ula os sentimentos de
aflora naturaln1ente no indivíduo 1nediante certas convingança e os indivíduos a buscar a resolução privada
dições. Somos mais propensos a perdoar uma pessoa
de seus confl itos. [... ]
quando ela nos dá provas de que ja1nais vai cometer o
Mas qual desses elen1entos da natureza humana n1es1no erro. Também perdoamos mais as pessoas das
o desejo de vingança e a capacidade de perdoar - terá
quais sen timos pena. As mais variadas con1pensações,
dado a maior contribuição na jornada do ho1nen1 até os
desde u1n pedido de desculpas até u1na indenização
dias de hoje? Foi através da von tade de perdoar que a
n1ilionária, tan1bém servern con10 estín1ulos à concihun1 anidade consegu iu interron1per longas espirais de
liação. A natureza, que nos arn1ou com o desejo de
violência provocadas pela vingança. Como o ser hu vingança, sabiamente in1p lantou em nossos genes esse
mano está propenso a inevitavelmente cometer alguns
oposto ainda mais poderoso: a capacidade de perdoar.
erros durante sua vida, nada n1ais normal que ter um
·•.. .e contra nossa vontade/ apenas pela graça divi na/
pouco de flexibilidade para lidar com eles. 'ºNós não
ven1 a sabedoria.''
poderíamos te r evoluído como espécie se1n a capaciFAVARO, Thomaz. Odilema entre o perdão e a vingança. Especial. Vejo.
São Paulo: Abril, Edição 2 076, ano 41, n. 35, 3 set. 2008. p. 86-94.
dade de suportar alguns prejuízos de vez en1 quando'',
•

•

1•

l

224

-

HISTÓRIA
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D
D

Segundo o texto, em que consiste o dilema entre o perdão e a vingança?
1. No embate dos seres humanos

por decidir entre vingar ou perdoar uma ofensa Releia: em qual dessas ações trouxe maiores beneficies para a humanidade.

Parece fazer parte do mecanismo instintivo de defesa dos seres hu1nanos responder a un1 tapa con1
. outro tapa.

Nesse trecho, foi apresentada uma afirmação categórica de que o desejo de vingança é inerente ao ser humano? Explique sua resposta.
Não. Foi levantada uma hipótese, expressa pela forma verbal parece.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

O

Releia o trecho a seguir: 3. a) Resposta possível. esse trecho apresenta uma conclusão arespeito da hipótese levantada no
trecho mencionado na atividade 1: o desejo de vingança é natural no ser humano.
O desejo de vingança é uma parte perfeitamente nonnal da natureza humana e sua supressão pode ser

. apenas um daqueles recalques que a vida moderna em sociedade nos incute.

a) De que forma esse t recho se relaciona ao trecho apresentado na atividade 17

D

b) Segundo esse trecho, o que impede que as pessoas sigam sua natureza?
O controle da sociedade. Comente com os alunos que o trecho se refere às leis que reprimem a violência.
Releia: "Como instituição, a religião é má conselheira nesses casos.".

a)A que se refere a palavra casos ?Episódios em que as religiões não apenas amparavam como incentivavam a vingança.
b) Que exemplo é dado para ilustrar o incentivo à vingança desproporcional ao agravo?
O exemplo da vingança praticada pelo profeta bíblico Eliseu, que mandou dois ursos da floresta matarem 42 crianças.
e) Que argumento é apresentado para justificar a afirmativa •a religião é má conselheira nesses casos"?
'As guerras religiosas são sempre as mais inexplicáveis, duradouras e cruéis da história humana.•

D

Releia este trecho:

Se não nos socorre a sabedoria, a vi ngança encontra seu caminho.
Converse com os colegas e o professor sobre essa afirmação. Vocês concordam com ela? Por
quê? Q
Resposta pessoal. Se julgar conveniente, proponha um debate integrado com os professores de Filosofia, Sociologia
e História a respeito da cultura da paz, da tolerância e do respeito nas escolas e na sociedade.

Palavras na lupa
D

Observe o período:

f\ pessoa entende que sofreu um dano[ ... ].
O período lem duas orações, pois tem dois núcleos verbais. Primeira: "Apessoa entende' (oração principal); segunda: 'que
sofreu um dano'(oração subordinada).
Quantas orações tem o período acima? Qual é a principal e qual é a subordinada?

B

No texto "O dilema entre o perdão e a vingança'; há orações subordinadas substantivas que
apresentam informações, opiniões, argumentos e conclusões a respeito dos temas vingança e
perdão. Localize:
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a) no primeiro parág rafo:
• um período em que a oração subordinada indica um efeito do perdão para a história da humanidade.
A lição da história é que foi através do perdão que a humanidade conseguiu interromper as espirais de violência
provocadas pela vingança.
b) no quinto parágrafo:
• um período em que a oração subordinada substantiva colabora para compreender uma possível conclusão de alguém que se sentiu lesado; 'A pessoa entend: que sofreu um dano e conclui que este foi causado
por outra pessoa.
• um período em que a oração subordinada substantiva colabora para compreender qual é o desejo de
quem se sentiu ofendido e não conseguiu perdoar; E. por último, sente o desejo de retaliar.
• um período em que a oração subordinada substantiva colabora para compreender uma possibilidade
que foi descartada a respeito do desejo de vingança. Aprimeira é que o desejo de vingança é um tipo de toxina
existente na mente apenas das pessoas rancorosas.

-

--.Panorama
Orações subordinadas substantivas
As o rações subordinadas substantivas são aquelas que têm valor de substantivo, ou seja,
que exercem, na oração, funções sintáticas que um substantivo poderia exercer. Veja o exemplo.
É possível

oração principal

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

que o ser humano se aprimore.

[orpçõo subordinada substantiva

As orações subordinadas substantivas são classificadas de acordo com a função sintática que
exercem. Veja:
É possível o aprimoramento do ser humano.

É possível que o ser humano se aprimore.

"'

"'

sujeito
oração subordinada substantiva subjetiva
A oração "que o ser humano se aprimore" é, portanto:
• subordinada, porque exerce uma função sintática em relação à oração principal;
• substantiva, porque tem valor de substantivo;
• subjetiva, porque exerce a função de sujeito da oração principal.

Orações subordinadas substantivas subjetivas

~

Como vimos, as orações subordinadas substantivas subjetivas funcionam como sujeito da
oração principal. Essas orações podem ser estruturadas da seguinte maneira:

1. Verbo ser na terceira pessoa+ predicativo+ oração subordinada substantiva subjetiva.
verbo ser na 3!! ~ ssoa + redicativo

t
É importante

q ue controlemos o desejo de vingança.

"'

oração subordinada substantiva subjetiva

"'

oração principal

2. Predicado formado por verbo uni pessoal (convir, bastar, parecer, urgir, constar, suceder,
admirar, acontecer etc.) + oração subordinada substantiva subjetiva:
verbo unipessoal

t

Explique aos alunos que os verbos
unipessoais são aqueles conjugados apenas
na terceira pessoa (do singular e do plural).

Consta

que Luther King morreu em 1968.

"'

oração subordinada substantiva subjetiva

"'

oração princiegl
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3. Predicado formado por verbo na voz passiva + oração subordinada substantiva subjetiva:
verbo na voz passiva

t
Foi noticiado

q ue o líder pacifista morrera.

"'

"'

oração princi

oração subordinada substantiva subjetiva

Orações subordinadas substantivas objetivas diretas
Essas orações completam o sentido de um verbo transitivo direto da oração principal. Funcionam, portanto, como objeto direto da oração principal.
verbo transitivo direto

t

A pessoa entende

"'

ora ão - incipãil

que sofreu um dano.

"'

oração subordinada substantiva ol;>jetiva direta

Orações subordinadas substantivas objetivas indiretas
Essas orações completam o sentido de um verbo transitivo indireto da oração principal, funcionando como objeto indireto da oração principal.
verbo transitivo indireto

t
O m undo precisa

"'

oração principal

de que tenhamos mais tolerância.

"'

oração subordinada substantiva objetiva indireta

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Orações subordinadas substantivas predicativas
As orações subordinadas substantivas predicativas exercem a função de predicativo do sujeito em relação à oração principal. A conexão é feita por verbos de ligação.
verbo de lig.QÇão

t
O importante é

que não se cultive a vingança.

.J,

.J,

oração principal

oração subordinada substantiva predicativa

Orações subordinadas substantivas completivas nominais
Completam o sentido de um nome (substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio) da oração
principal, funcionando como complemento nominal.
nome de sentido incompleto

t
O ser humano tem necessidade

de que seu semelhante o perdoe.

.J,

-----

.J,

oração princi ai

oração subordinada substantiva com letiva nominal

Em alguns casos, na fala coloquial, a oração subordinada substantiva completiva nominal
pode vir sem a preposição antes da conjunção.
Tenho certeza

[de] que tudo ficará esclarecido.

l

l
oração princiegl

oração subordinada substantiva completiva nominal
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Orações subordinadas substantivas apositivas
Essas orações identificam um nome ou uma expressão nominal da oração principal, como os
apostos. Geralmente são marcadas com dois-pontos ou travessão.
A questão é a seguinte:

o indivíduo coloca dentro de si o espírito vingativo.

l

l

oração principal

ora ão subordinada substantiva opositivo

Observação: Quanto à forma de apresentação, as orações subordinadas substantivas podem ser:
1. Desenvolvidas: introduzidas por uma conjunção integrante (que ou se) e verbo na forma
conjugada. G
Não deixe

que a vingança altere sua vida.

l
oração rincipal

ora ão subordinada substantiva objetiva direta

2. Reduzidas: apresentam o verbo na forma nominal do infinitivo, sem conjunção.
Não deixe

a vingança alterar sua vida.

l
ora ão erincipal

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

oração subord. subst. ob·etiva direta reduzida de infinitivo

Passos largos
D

Leia este t ítulo de uma notíci a:

Faltam docentes nas piores escolas, dizem pais e alunos.
Folha de SPau/o, 31 mar. 2012. p. CS.

a)No caderno, reescreva esse título usando o discurso indireto. Para isso, forme um período composto
por subordinação q ue contenha uma oração subordinada substantiva desenvolvida objetiva direta.
Pais e alunos dizem que faltam docentes nas piores escolas.

b)Que diferença de sentido há entre essas duas formas de construção sintática? No trecho original, o foco

EJ

é o que é dito:•Faltam docentes nas piores escolas'. Na reescrita, com o uso da conjunção integrante que e o deslocamento da
segunda oração com função de principal, o foco é quem diz: pais e alunos. Seria interessante que os alunos pesquisassem esses
Leia um trecho da mesma notíc ia: tipos de ocorrências em títulos e manchetes de jornais.

"Desde l O de fevereiro, a professora só veio duas vezes•·, diz un1a aluna.
a) Explique a organização sintática desse período. O período foi organizado sem o uso de conjunções, com o
recurso do discurso direto.

b)Reescreva o trecho acima usando o discurso indireto, com a conjunção integrante adequada.
Uma aluna diz que, desde 12 de fevereiro, a professora só veio duas vezes.

e) Que diferença de sentido há entre essas duas formas de construção?

No trecho original, o foco é o que é dito:•a professora só veio duas vezes'. Na reescrita, com o uso da conjunção integrante
que e o deslocamento da segunda oração com função de principal para o início, o foco é quem diz: uma aluna.

EJ

Lei a a t irinha a seguir e faça o que se pede.

f_ FUNDAM-E.NiAL
QU-E. O C-HAR61SiA
1NFORM-é-S-E. PARA
FAZ-E.R S-E.U iRABAL-HO.

POR ISS~ L-E.MOS AS
NOlÍCIAS -E. -E..SCOLH-E.MOS
,..
UM ASSUNTO POL-E.MlCO
PARA S-E.RABORDADO.

J

J

DIFICIL -E. -E.SCOLH-E.R
-E.NiR-E iANiOS ''BONS''
r--.:..:AS:,:SUNTOS.
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Charge de Pryscila. Disponível em: <httpJ/noticias.uol.com.br/album/2015/01 /05/
charges-2015.htm?abrefot0=51&fb_ref=Default>. Acesso em: 23 maio 2016.

a) Qual é a profissão da personagem 7 Ela é uma chargista.

b)Que elementos não verbais da tirinha comprovam isso? Prancheta, canetas para desenhar, luminária.
e) No primeiro quadrinho, o que a personagem afirma ser fundamental para um chargista? Informar-se.

d)Que tipo de assunto o chargista deve escolher, segundo a personagem? um assunto polêmico.
e) No último quadrinho, por que a palavra "bons• está entre aspas? Porque os assuntos polêmicos não são, na verdade,
assuntos agradáveis, leves. Comente que a tirinha usa o recurso da ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa.

f) No terceiro quadrinho, o que os monstros saindo do jornal representam?
Eles representam os assuntos polêmicos noticiados.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

g) Observe:

É fundamen tal que o chargista informe-se para fazer o seu trabalho.
•

•

Qua l é a classificação da oração destacada? Subordinada substantiva subjetiva.
E
1,
· • , .É, d
O fato de que a informação é fundamental para o chargista. Mostre
•
aos alunos que, ao trazer o predicativo para o início do período. o
q ua e a oraçao pnnopa 1· ,un amenta 1·

• Nesse período, que informação se q uer salientar? Por q uê? autor salienta ser crucial. imprescindivel para o chargista manter-se

D

informado.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países com maior consumo de álcool do mundo. Aproveite a oportunidade
Leia: para discutir com os alunos os malefícios do uso abusivo do álcool. O artigo •uso e abuso de álcool na adolescência~ produzido por membros
do Departamento de Saúde e Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, traz uma série de informações que podem subsidiar essa
conversa.
Disponivel em:
<http://www.
adolescencia
esaude.com/
audiencia_pdf.
asp?aid2=93&
nomeArquivo=
v4n3a02.pdf>.
Acesso em:
25 maio 2016.

e

EMERGÊNCIA: 191

Policia Rodoviária

Federal

Ministério

da Justiça

Campanha "Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia".

4. b) linguagem
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a) Qua I é o objetivo desse cartaz? Alertar os motoristas para o perigo de dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas; informar multimodal: verbal
que dirigir alcoolizado é crime e que o infrator está sujeito a penalidades legais.
b) Que t ipo de linguagem foi usada?

(mensagens e nomes
das instituições
responsáveis pela

e) Observe a imagem do cartaz e descreva-a. O q ue ela lhe sugere? Háa imagem de um copo imenso de cerveja

camp~~ha)enão
intacto e um carro vermelho em uma autopista. O carro está com a frente supostamente amassada pela colisão com o copo. O 7erba_ (l~ag;n~e
1
.,.
terrpo está f~hado. Respost<) possível: a bebida se interpôs no destino do motorista, sugerindo que, sob o efeito dela. ele
:i;t•~. ªFe~
u Releia o penodo a seguir:
bateu e se desviou do caminho.
do ov, _naé . dera,
o M,nist no a
Não deixe a bebida mudar o seu destino.
JustiçaedoGovemo
Federal).

'º~

a) Quantas orações tem esse perío do? Duas orações.

b) Classifiq ue -as no caderno. 1: ~;:~:~: :~i~~âi:~i~~;~ºs~~~~~i~o': oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo.
e) Dentro do contexto da campanha, que sentidos podem ser atribuídos ao predicado da oração su bordina-

D

da: "mudar o seu destino"? Éum alerta: por causa da bebida. a pessoa pode não atingir o seu objetivo - pode não
completar a viagem, morrer, ter sequelas etc.
d) Em sua opin ião, por que foi usada a oração reduzida e não a oração desenvolvida?
Resposta pessoal. Comente com os alunos que, em publicidade, há a tendência de uso de uma linguagem mais sintética,
sendo comum a preferência por orações reduzidas. no caso do cartaz. oração reduzida de infinitivo.
No caderno, substitua os substantivos destacados nas frases a seguir por orações subordinadas substantivas, fazendo as adaptações necessárias. Em seguida, classifique-as.
.
, .
Minha esperança era que o médico chegasse.
a) M 1nha esperança era a chegada do medico . Oração subordinada substantiva predicativa.

b) A sua volta é imprescindível. t im~rescindível que você vol_te.

. .
Oraçao subordinada substantiva sub1et1va.

e) Exigimos uma coisa· a expulsão dele do time

Exigir_nos uma coisa: que ele seja expulso do time.
· Oraçao subordinada substantiva aposoova.
- d I . Todos querem que a lei seja aprovada.
d ) Tio d os querem a aprovaçao a e1. Oração subordinada substantiva objetiva direta.
·

e) Eles insistem em minha substituição. Eles insistem em que eu seja substituído.
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem
• Você já sabe que, nos períodos compostos, as orações subordinadas podem desempenhar
as funções sintáticas de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Que relações as orações
adverbiais podem estabelecer em um texto e com quais objetivos?

Nas trilhas do texto
~ Leia o cartaz a seguir:
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O comércio e a
utilização ilegais de
artesanatos com
penas e outros
subprodutos de
animais são
proibidos, alimentam
o tráfico de animais e
contribuem com o
desaparecimento
de várias espécies.

FACA SUA PARTE
PARA SALVAR A
FAUNA SILVESTRE
BRASILEIRA!
NÃO COMPRE
PRODUTOS .
_....
FEITOS DE , ·
..
• SUBPRODUTOS t .: lbama. Campanha ' Não tire as
DE ANIMAIS
penas da vida~ Disponível em:
SILVESTRES
•
<http://www.ibama.gov.br/
images/noticias_ambientais/
junho2012/foto%20campanhanao-tire-as-penas-da-vida.jpg>.
Acesso em: 7 mar. 2016.
perinttncffnc;~
n0Amuon11

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Qual é o objetivo desse cartaz? Quem seria o público-alvo? O objetivo é conscientizar as pessoas a não usarem

D

Que tipos de linguagem são usados no cartaz?
Linguagem verbal e não verbal. Charne a atenção dos alunos
para os órgãos responsáveis pela campanha: Superintendência
no Amazonas do lbama e Ministério do Meio Ambiente.

peças artesanais feitas de penas e outros subprodutos de
animais silvestres, a fim de não incentivar o tráfico desses
animais e a consequente extinção de espécies. Embora a
imagern apresente uma figura feminina. o público-alvo é o
consumidor em geral.

Palavras na lupa
D

Releia o trecho a seguir, formado por uma oração principal e uma oração subordinada.

Faça sua parte para salvar a fauna silvestre brasileira!
Qual é a relação estabelecida pela conjunção para? O que ela expressa? Explique no caderno.
Relação de finalidade. Expressa o objetivo da ação apresentada na oração principal.

D

Que outra conjunção ou locução conjuntiva poderia substituir para sem prejuízo de sentido?
Afim de.

D

A oração "para salvar a fauna silvestre brasileira" é reduzida de infinitivo. Reescreva-a no caderno, transformando-a em uma oração desenvolvida. Faça as adaptações necessárias, usando locuções conjuntivas Possibilidades: Faça sua parte para que a fauna silvestre brasileira seja preservada/ Faça
· sua parte a fim de que a fauna silvestre brasileira seja preservada.

ll

Por que, provavelmente, foi usada uma oração reduzida?
Porque o texto publicitário costuma ser mais conciso, para ser lido e compreendido rapidamente.

D

Leia mais um cartaz de campanha:
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:i.LGU t
;: r- '.~ eER e.

Não seja a próxima vitima. Desconfie de propostas
fantásticas no exterior. Ligue para a Policia Federal:

(Oxx61) 311 8705 ou 311 8270.
Tráfico Internacional de Mulheres

DEN NCIE
Campanha de Combate ao Tráfico Internacional de Seres
Humanos - 2007. Ministério da Justiça e o UNODC.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

5. b) Segundo
bul/et. Ela

5. a) O objetivo é alertar as pessoas sobre o tráfico internacional de seres humanos e pedir que denunciem esse crime. O
público-alvo são jovens, seus pais ou responsáveis e a sociedade em geral. Comente que a imagem é feminina, direcionando a
a) Qual é o objetivo dessa campanha? Qual é o público-alvo? campanha para o tráfico de mulheres.

apresenta uma
hipó!ese, uma
b) Releia:
situação que
deve levantar
Se alguém oferecer casa, co1nida e roupa lavada no exterior, desconfie.
suspeita. Chame
• Q 1•
·d d
• •
•d
I
d • Compromisso, segurança, tranquilidade,
a a!enção dos
ua e o senti o a expressao casa, com, a e roupa ava a 7. conforto etc.
alunos para o
• Qual é a função da oração subordinada? Que relação ela estabelece com a oração principal?
fato de que nesse
enunciado a
• Reescreva o trecho substitui ndo a conjunção se da primeira oração por outra, sem alterar o senconjunção se
tido. Faça as adaptações necessárias. Possibilidades: Caso alguém ofereça casa, comida e roupa lavada no
mescla hipótese
exterior, desconfie/ Quando alguém oferecer casa, comida e roupa lavada
e tempo.
no exterior, desconfie.
Comente que a
seg~nda or~ção,
~
a principal, e
consequência,
resultado da
• Como você se sente em situações como fazer prova ou falar em público?
resolução da
hipótese
• Já sofreu algum "bloqueio" ou enfrenta esse tipo de situação com tranquilidade?
apresentada na
primeira oração. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

,•. ,.
1 Na bagagem

Nas trilhas do texto
~ Leia o texto a seguir, que trata desse tema, e observe a função das orações adverbiais na construção das ideias.

Escreva para não travar na prova
Pesquisadores da Universidade de Chicago encontrara1n a solução para os dias de prova na escola:
escrever itni tf!Ã'tO sobre suas aflições 1O 1111n utos antes do teste melhora seu desenipenho
232
Você fica ansioso quando vai fazer uma prova?
E isso atrapalha seu desempenho? Infelizmente,
nas situações mais importantes, a perforinance das
pessoas acaba sendo mais baixa do que s uas capacidades; é como se elas sofressem um bloqueio.
Mas um estudo da Universidade de Chicago,
publicado na Science do dia 14 de janeiro, deve
ajudar a diminuir o nervoso na hora da prova. Os
pesquisadores Ramirez e Sian Beilock rnostraram
que escrever um pouquinho sobre essa ansiedade
minutos antes da prova contribui para dirninuir a
agonia dos alunos. Um breve texto feito 1O minutos antes do teste pode evitar bloqueios e melhorar a nota em até um ponto.
No exercício da escrita, os alunos descarregam suas ansiedades an tes de fazer a prova e,
portanto, liberam recursos intelectuais necessários para cornpletá-la com s ucesso - recursos
normalmente tomados por preocupações em relação à própria prova.
Em uma pesquisa anterior, Beilock dernonstro u que situações de pressão podem esgotar uma

parte do cérebro conhecid a como memória de
trabalho. Essa memória é uma espécie de bloco
de rascunho mental que permite que as pessoas
"organizem" informações relevantes para a tarefa.
Quando as preocupações são muitas, as pessoas
normalmente usam a memória de trabalho para
resolver os problemas e acabam por sobrecarregá-la. Assim, perdem parte da capacidade do cérebro para completar a tarefa - nesse caso, a prova.

Experimentos
Para provar essas ideias, Ramirez e Beilock recrutaram vinte estudantes universitários e dera1n a
eles dois testes de matemática curtos. No primeiro, os estudantes só precisavam dar o melhor de si.
Antes do segundo, os cientistas criaram urna situação de estresse: disseram que os estudantes que tivessem um bom desempenho receberiam dinheiro
e que todos dependiam da melhora do desempenho do grupo - como forma de criar pressão entre
os colegas. Eles também foram informados de que
seu trabalho seria filmado e que os professores de
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

l Sian Beilock em seu laboratório, na Universidade de Chicago.
Nlatemática assistiriam depois. Nletade dos alunos
receberam 10 1ninutos para escrever sobre seus
medos e angústias sobre a prova (grupo da escrita), e a outra metade deveria permanecer sentada e
q uieta (grupo controle).
O grupo da escrita teve um desempenho significativamente melhor do que o grupo controle.
"Os participantes que não escreveram tiveram uma
queda de 12% do primeiro para o segttndo teste, enquanto os alunos que expressaram seus pensamentos antes do teste de alta pressão tiveram uma melhora de 5%", escreveram os pesquisadores.
E1n outro experimento, os pesqu isadores mostraram que não era apenas o ato de escrever que
ajudava os alunos. Na verdade, escrever sobre
seus sentimentos ern relação ao teste é que evitou
que e 1es " travassem" na hora da prova.
Os pesquisadores também realizara1n dois experimentos envolvendo estudantes de Biologia no
primeiro exame final de suas vidas no Ensino Nlédio. Pediram que eles escrevessem o texto seis semanas antes do exame fi nal com o seguinte tema:
·'Durante os testes, e u me pego pensando sobre as
consequências do meu fracasso".

1 o outro experimento, minutos antes do exame

final de Biologia, alguns alunos deveriam escrever
sobre seus sentimentos em relação à prova, e outros, pensar sobre temas que não tinham a ver com
ela. Quando os pesquisadores examinaram as notas
dos alunos, descobriram que os estudantes que não
havirun escrito ficaram mais ansiosos e com nota
menor, B-. Por outro lado, quem teve a oportunidade de escrever antes do exame teve uma performance tão boa q uanto os colegas que nor1nalmente não
ficam ansiosos em testes - tiraram B+.
l\llesmo que o professor não dê a chance aos
alunos de escrever antes da prova, eles devem fazer isso de forma independente para melhorar seu
desempenho. "Na verdade, achamos que esse tipo
de escrita ajuda as pessoas a atingirem sua melhor
performance em várias situações em que estão sob
pressão: uma apresentação a um cliente, um discurso para uma plateia ou até mesmo uma entrevista de
emprego", disse Beilock. "O bloqueio nos exames é
um problema grave, uma vez que esse desempenho
afeta futuras oportunidades acadêmicas·•, afirmou.
Escreva para não travar na prova. Revista tpoca.
Disponível em: <hnp://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/
O,.EM1202004-15224,00.html>. Acesso em: 7 mar. 2016.

2. Em experiência científica testada e comprovada por meio de um estudo da Universidade de Chicago, publicado na revista Science do dia 14 de
janeiro de 2011 . Por meio desse estudo. os pesquisadores Rarnirez e Sian Beilock demonstraram que escrever minutos antes da prova contribui para
diminuir a ansiedade e o estresse. Assim, os alunos podem ter um bom desempenho e melhores resultados.
1. c) Mau desempenho
na prova, assim como em
Identifique no texto acima:
1. a) O bloqueio
futuras atividades da vida
enfrentado por alguns
a)o problema apresentado;
e) as con seq uências desse problema; escolar. •o bloqueio nos
alunos no momento
exames é wn problema
b)a causa d esse problema;
de fazer uma prova.
d)a solução para esse problema.
grave, uma vez que esse
A ansiedade.
1. d) Escrever a respeito
desempenho afeta futuras
Em que se baseia a solução proposta? Explique no caderno. do sentimento de
oportunidades acadêmicas.·
ansiedade 10 minutos
antes da prova.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

B
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Palavras na lupa
D

Releia:
Escreva para não travar na prova.

Do ponto de vista semântico, o que a oração subordinada adverbial expressa em relação à
principal? Expressa finalidade em relação à ação expressa na oração principal.

D

Releia:
"O bloqueio nos exan1es é un1 problema grave, uma vez que esse desempenho afeta futuras oportunidades acadêmicas·•, afi rn1ou.
a) O que expressa a oração subordinada adverbial destacada no período acima?
Expressa a causa do problema apresentado na oração anterior.
b ) Que outras conjunções ou locuções conjuntivas poderiam substituir uma vez que?
Porque, visto que, já que.

B

Releia:

Mesmo que o professor não dê a chance aos alunos de escrever antes da prova, eles deven1
fazer isso de forn1a independente para melhorar seu desempenho.

O que expressam as orações subordinadas adverbiais destacadas no período acima?

n

A oração "Mesmo que o professor não dê a chance aos alunos de escrever antes da prova• expressa uma ressalva . A oração
R I . "para melhorar seu desempenho" expressa finalidade.

e eia:
Por outro lado, quen1 teve a oportunidade de escrever antes do exan1e teve uma performance tão boa
quanto os colegas que norn1al.mente não fican1 ansiosos en1 testes - tiraran1 B+.
O que expressa a oração subordinada adverbial destacada no período acima?

w

A oração 'tão boa quanto os colegas· expressa uma comparação entre o desempenho de alunos.

.,
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S. Essas orações
apresentam,
por exemplo,
as causas e as
consequências
do bloqueio
enfrentado
pelos alunos,
identificam o
momento em
que o problema
ocorre,
explicam a
finalidade
de escrever
um pequeno
texto antes
da realização
de uma prova
e comparam
situações e
experimentos.

D

O texto que você leu contém várias orações subordinadas adverbiais que expressam diferentes
circunstâncias. No caderno, explique a função das orações subordinadas adverbiais no texto.

Orações subordinadas adverbiais
As orações subordinadas adverbiais expressam diferentes circunstâncias em relação ao verbo da oração com a qual se relacionam. No período composto, elas desempenham funções
equivalentes às dos adjuntos adverbiais em relação à oração principal.
Quanto ao sentido, as orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, finais, con formativas, consecutivas, proporcionais ou temporais.

Orações subordinadas adverbiais causais
Indicam a causa de um fato ou ação expressos em outra oração. Quando se apresentam
na forma de oração desenvolvida, são introduzidas por conjunções ou locuções subordinativas
causais: porque, posto que, uma vez que, visto que, como etc.
..O bloqueio nos exarnes é un1 proble1na grave, uma vez que esse dese,npe nho afeta futuras
oportunidades acadêmicas", afirmou.

Orações subordinadas adverbiais comparativas
Estabelecem uma comparação com um fato ou ação apresentado em outra oração. Quando desenvolvidas, podem ser introduzidas por conjunções subordinativas comparativas: como,
que, do que, quanto, assim etc.
O grupo da escrita teve um desempenho significativamente melhor do que o grupo controle
. [teve].
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Em muitos casos, como no exemplo anterior, a forma verbal da oração comparativa não está
explícita, mas pode ser inferida pelo leitor. Isso evita repetições desnecessárias.

Orações subordinadas adverbiais concessivas
São aquelas que podem indicar uma concessão, uma ressalva, um fato ou ação que contrariam o que foi afirmado em outra oração, mas que são insuficientes para anulá-la. Quando
desenvolvidas, podem ser introduzidas pelas conjunções subordinativas concessivas: mesmo
que, ainda que, conquanto, embora, que, se bem que, por mais que etc.
Mes1no que o professor não dê a chance aos alunos de e screver antes da prova, eles
devem fazer isso de fon11a independente[... ].

Orações subordinadas adverbiais condicionais
São as que expressam hipótese ou condição para que um fato ou ação apresentados em outra oração aconteçam. Quando desenvolvidas, podem ser introduzidas pelas conjunções subordinativas condicionais: a menos que, caso, contanto que, desde que, salvo se, se, sem que etc.
S e algué1n ofere cer casa, co1nida e roupa lavada no exterior, desconfie.

Orações subordinadas adverbiais finais
Essas orações indicam uma finalidade ou objetivo de um fato ou ação apresentados em
outra oração. Quando desenvolvidas, podem ser introduzidas pelas conjunções subordinativas
finais: para, para que, a fim de que etc.
,
Para provar essas ideias, Ramirez e Beilock recrutaram vinte estudantes universitários e deram
1
a eles dois testes de maten1ática curtos.
Escreva para não travar na prova
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Orações subordinadas adverbiais conformativas
São aquelas que estabelecem uma ideia de concordância, de conformidade com um fato
ou ação expressos em outra oração. Quando desenvolvidas, podem ser introduzidas pelas conjunções subordinativas: como, conforme, consoante, segundo etc.
Ela se veste conforme dita a moda.

Orações subordinadas adverbiais consecutivas
Indicam a consequência ou o efeito de um fato ou ação mencionados em outra oração.
Quando desenvolvidas, podem ser introduzidas pelas conjunções ou locuções subordinativas
consecutivas: que, tão, tanto que, de tal forma que, de modo que, de sorte que etc.
Em 50 anos não vai mais existir definição para expectativa de vida. Tere1nos u1n controle tão
• con1pleto do envelhecin1ento que as pe ssoas viverão indefinidamente. diz Audrey de Grey, gene, ticista da Universidade de Can1bridge.
Você pode ser imortal. Superinteressanre. São Paulo: Abril, Edição 275, fev. 2010.

Orações subordinadas adverbiais proporcionais
São orações que indicam uma proporção em relação a um fato ou ação expressos em outra
oração. Quando desenvolvidas, são introduzidas pelas conjunções subordinativas proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos etc.
Quanto mais se vive, mais se aprende.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Orações subordinadas adverbiais temporais
São orações que indicam o tempo, a época, o momento em que ocorrem o fato ou a ação
apresentados em outra oração. Quando desenvolvidas, são introduzidas pelas conjunções subordinativas temporais: assim que, enquanto, logo que, mal, quando etc.
Quando os pesquisadores examinaram as notas dos alunos, descobriram que estudantes que não
haviam escrito ficaram mais ansiosos e com nota menor, 8-.

Observação: Assim como as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas
adverbiais podem ser:

1. Desenvolvidas: apresentam verbo na forma conjugada e são ligadas a outra oração por
meio de conjunção.
\ locê fica ansioso

quan do vai fazer uma prova?

l

l

oração subordinada adverbial temeoral

2. Reduzidas: apresentam verbo em uma das formas nominais (infinitivo, gerúndio ou particípio).
Você fica ansioso

ao fazer uma prova?

l

l

oração principal

oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo

Você fica ansioso

fazendo uma prova?

l

l
oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio
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Terminada a prova

você fica menos ansioso?

l

l

oração subordinada adverbial temporal reduzida de particí io

oração principal

Passos largos
D

Leia a tirinha a seguir. As personagens são Hagar, sua esposa Helga e Honi, a filha do casal.

"se VOCÊ TIVER SORTE, VAI~ 1,,..ARRANJAR UM MARit>O QUE i
GOSTE t>E TRABALHAR EM CASA.

i
t

SE t>ER ~ ... VAI ARRANJ'AR
AZAR ...
UM QUE GOSTE t>E
t>AR TRABALHO
EM CASA .

-..,~
....

1•

,.
/t,,,1~ l·"
1/-1•
"!-,
dltJ

J
l1;

;:=

'------

"'o
,ai

BROWN E, Chris. Hagar. Folha de S.Pau/o, São Paulo, 26 maio 2005. Ilustrada, p. E9.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1. c) A expressão revela uma visão segundo a qual o casamento é um ·arranjo" e o marido é alguém a ser "fisgado" pela mulher. Estimule os alunos a
falar sobre suas impressões a respeito das relações amorosas e do casamento, problematizando a ideia de que o casamento seja a única via de
a) A tirinha mostra um diálogo entre mãe e filha. Qual a intenção da mãe ao conversar com a filha? realização, sobretudo
Dar conselhos à filha.
para as mulheres.

b)Sobre que tipo de assunto a mãe fala com a filha?
Sobre casamento.

e) Ao falar com Honi, Helga usa a expressão ·arranjar um marido". Que visão sobre o casamento essa expressão revela? Você concorda com ela?
1. f) Ter sorte significa arranjar um marido
que goste de uabalhar em casa, e ter azar
significa arranjar um marido que goste de
d) Descreva a postura e a fisionomia das duas personagens no primeiro quadrinho.
A mãe tem uma postura de quem está segura do que está falando à filha, que está atenta, ouvindo.

dar trabalho em casa.

e) Essa postura muda no segundo quadrinho? Explique.

1. h) Resposta
pessoal. Esperaf) Na opinião da mãe, o que seria ter sorte no casamento? E ter azar?
-se que os alunos
percebam que
g) Qual é a diferença entre "trabalhar em casa• e '<lar trabalho em casa"?
Helga acredita
Trabalhar em casa= realizar tarefas domésticas. Dar trabalho em casa = causar aborrecimento.
não ter tido sorte
h) Na sua opinião, que crítica a tirinha faz com relação ao comportamento masculino no casamento?
em se casar com
Hagar, porque
Para mostrar a diferença entre sorte e azar no casamento, Helga constrói dois períodos com- ele lhe dá muito
trabalho e não a
postos por subordinação.
ajuda em casa.
Ressalte que
1. Se você t iver sorte, va i arranjar um n1arido que goste de trabalhar em casa.
ela interrompe
sua fala e dirige
li. Se der azar... vai arranjar um que goste de dar trabalho em casa.
o olhar para o
a) Que orações expressam, em cada período, as hipóteses levantadas por Helga para o futuro casamento da filha? marido, que estâ
'Se você tiver sorte" e "Se der azar~
dormindo em
b)Como se classificam essas orações?
uma poluona.
Orações subordinadas adverbiais condicionais.
Aproveite a
análise da tirinha
Leia as informações do quadro a seguir:
para discutir
com os alunos o
estereótipo de
O que é mais eficaz contra a mortalidade infantil
que os afazeres
Um estudo do Instituto de Pesquisa Se o analfabetis1no da popu- ... 415 mortes senam evitadas domésticos e
os cuidados com
Econôn1ica Aplicada (Ipea) identifi- lação fen1inina caísse 1%...
porano
os filhos sejam
responsabilidades
cou o serviço público mais eficiente
exclusivamente
na redução da mortalidade infantil. Se o número de casas inter- ... 216 mortes sena1n evitadas femininas,
Os econon1istas l\ilário Nlendonça e ligadas à rede de esgoto sani- por ano
problematizando
a questão da
Ronaldo Nlotta estimaran1 quantas tário aun1entasse 1%...
igualdade de
crianças com 1nenos de 4 anos pode- Se o nún1ero de casas que
gêneros.
Sim. No segundo quadrinho a mãe parece estar irritada e a filha parece recriminar o pai.

B

li

riam ser salvas se o nún1ero de pessoas atendidas por esses serviços crescesse apenas 1%. Concluíram que os
melhores resultados serian1 obtidos
con1 a educação básica das mães.

D

,

receben1 agua tratada au n1entasse 1%...
Se o número de leitos hospitalares subisse I %...

... 108 mortes senam evitadas
porano

... 27 mortes seriain evitadas por
ano

MENDONÇA, Mário; MOTTA, Ronaldo. Saúde e saneamento no Brasil. Veja. São Paulo, Abril. 11 maio 2005. Contexto, p. 36.
,
3. b) Na coluna da esquerda, apresenta-se o contexto em que foram
a) Qual e o assunto abordado?
coletados os dados apresentados na segunda e na terceira colunas (um
A relação enue services públicos e mortalidade infantil.
estudo em que economistas avaliaram a relação entre mortalidade infantil e
b)Como as informações foram organizadas no quadro? serviço público) e a conclusão do estudo (a medida mais eficaz para redução
da mortalidade infantil é a melhora
e) Por que a queda no analfabetismo da mãe resultaria em queda de mortalidade infantil? da educação básica das mães). Na
segunda coluna estão as hipóteses
d)Qual é a relação estabelecida entre as ideias expressas nas orações da segunda e da terceira colunas? Que avaliadas pelos
conjunção explicita essa relação7 Explique.
economistas;
na terceira
No caderno, explique a relação expressa pelas orações subordinadas adverbiais destacadas coluna estão
os resultados
nos provérbios a seguir, classificando-as.
estimados.

a)Tão lad rão é o que vai à horta conto o que fica à porta.
Relação de comparação: oração subordinada adverbial comparativa.

b) i\1ais fácil acender uma vela que a,naldiç oar a escuridão.
Relação de comparação: oração subordinada adverbial comparativa.

e) Se queres ser bont juiz, ouve o que cada um diz.
Relação de condição: oração subordinada adverbial condicional.

d) Deus dá o frio confomte é o cobertor.

Relação de conformidade: oração subordinada adverbial conformativa.

e) Quanto n1aior for a altura , maior se rá o ton1bo.
l}elação deproporcionalidade: oração subordinada adverbial proporcional.

f) Agua 1nole e1n pedra dura tanto bate até que fura.
Relação de consequência: oração subordinada adverbial consecutiva.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

3. e) A mãe corn nível educacional melhor tem mais
conhecimentos sobre os cuidados básicos com a
criança, o que ajuda a reduzir o índice de mortalidade.
3. d) A relação é de condição e é expressa pela
conjunção se. Na segunda coluna, são expressos os
serviços públicos considerados no estudo, enquanto
na terceira coluna aparece o número de mortes que
seriam evitadas por ano de acordo com as ações
ligadas a cada serviço público.
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EI

Releia o trecho:
Você fica ansioso quando vai fazer u1na prova? E isso atrapalha seu desen1penho? Infelizmente, nas
situações mais importantes, a perfonnance das pessoas acaba sendo n1ais baixa do que suas capacidades; é
corno se elas sofresse1n um bloqueio.
Que orientações você daria a alguém que, mesmo tendo estudado para a prova, fica nervoso?
Redija dicas que podem aliviar a tensão e a ansiedade de quem vai fazer o exame do Enem ou
vestibular. Construa períodos compostos, com as seguintes estruturas sintáticas:
Espera-se que os alunos construam períodos
com as estruturas pedidas. Possibilidades: se
estiver ansioso/nervoso...; caso esteja ansioso...;
b) oração subordinada adverbial fina l + oração principal;
para não ficar nervoso...; quando ficar nervoso...
e) oração subordinada adverbial temporal + oração principal.
respire fundo/ beba água/ comece pelas
questões que você considera mais fáceis ou da disciplina que você domina mais/ durma
(FGV/2002 _ odoptodo)bem na véspera/ alimente-se berTIJ'. procure distrair-se/ pratique um esporte na véspera/ faça
alongamento/ relaxe/faça med1taçao etc.

a) oração subordinada adverbial condicional + oração principal;

D

Leia atentamente o texto e observe o trecho destacado:

Inicialmente, deve-se estudar a sociedade no seu aspecto exterior. Considerada sob esse ângulo, aparece
como formada por unia n1assa de população, con1 uma certa densidade, distribu ída de uma certa n1aneira
sobre o terreno, dispersada na zona rural ou concentrada nas cidades etc.; ocupa urn território mais ou n1enos extenso, situado de tal ou qual n1aneira con1 referência aos oceanos e aos territórios dos povos vizinhos,
cortado mais ou menos intensamente por cursos de água, por vias de con1unicação de todos os tipos, que
estabelece1n uma relação 1nais frouxa ou mais íntin1a entre os habitantes. Este território, suas dimensões,
sua configuração, a composição da população que se desloca sobre sua superfície são fatores naturalmente
importantes da vida social; este é o substrato e, tal co1no no indivíduo a vida psíquica varia segundo a co1nposição anatôn1ica do cérebro que a sustém, os fenômenos coletivos variain segundo a constituição do substrato
social. Existe portanto um lugar para uma ciência social que faça essa anatomia; e visto que esta c iê ncia
tem por objeto a for1ua exterior e n1aterial da soc iedade. propon1os chan1á-la de 1norfologia social.
DURKHEIM, Émile. Sociologia. José Albertino Rodrigues (Org.). São Paulo: Ática, 1993. p. 42.

No trecho destacado, temos uma oração subordinada adverbial causal, com sua respectiva
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locução conjuntiva. Eliminando a locução conjuntiva e mantendo o sentido, podemos obter
uma oração com a mesma classificação, porém reduzida. Em qual alternativa isso é feito adequadamente? Alternativa b.
a) Em função de que essa ciência t em por objeto a forma ext erior e material da sociedade, propomos ...
b) Tendo essa ciência por objeto a forma exterior e material da sociedade, propomos...

e) Vendo que esta ciência tem por objeto a forma exterior e material da sociedade, propomos...
d) Tão clara é a forma ext erior e material da sociedade, que propomos...
e) Tendo em vista que esta ciência tem por objeto a forma exterior e material da sociedade, propomos...

li

(UFRJ/2008 - adaptado)
Leia o texto:

Como se comportar no cinema (A arte de namorar)
Poucas atividades hun1anas são mais agradáveis que o ato de na1norar, e é sobre a arte de praticá-lo
dentro dos cinemas que queremos fazer esta crônica. Porque constitui un1a arte fazê-lo be1n no interior
de recintos cobertos, morn1ente quando se dispõe da vantagem de a1nbiente escuro propício. A tendência geral do home1n é abusar das facilidades que lhe são dadas, e nada mais errado; pois a verdade é que
namorando em público, além dos lin1ites, perturba ele aos seus circunstantes, podendo atrair sobre si a
curiosidade, a inveja e mesmo a ira daqueles que vão ao cinema sozinhos e pagam pelo direito de assistir
ao fil.n1e en1 paz de espírito.
Ora, o namoro é sabidan1ente u1na atividade que se executa melhor a coberto da curiosidade alheia.
Se todos os frequentadores dos cinen1as fossen1 casais de namorados, o problema não existiria, nem esta
crônica, pois a discrição de todos con1 relação a todos estaria na proporção direta da entrega de cada un1
ao seu nan1oro específico. [...]
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

De modo que, uma das coisas que os namorados não J
deverian, fazer é se enlaçar por sobre o ombro e juntar as j
cabeças. Isso atrapalha de1nais o campo visual dos que estão l
à retaguarda. [...]
f~
Cochichar, então, é unia grande falta de educação entre ~
na1norados no c inen,a. Nada perturba n1ais que o cochicho
constante e , en,bora eu saiba que isso é pedir rnuito dos
na1norados, é necessário que se contenham nesse ponto,
porque afinal de contas aquilo não é casa deles. U 111 hon1e1n
pode fazer milhões de coisas - 1nassagen1 no braço da namorada, casquinha no seu joelho, festinha no rostinho delazinha; enfim, a grande maioria do trabalho de "mudanças"
en, auto1nóve is não hidramáticos - sen, se fazer notar e, consequenten, ente, perturbar aos ouu·os a fruição
do filn,e na tela. Porque u1na coisa é certa: entre o namoro na tela - e pode ser até Clark Gable 11ersus Ava
Gardner - e o nan1oro no cinen,a, este é que é o real e posit ivo, o perturbador, o autêntico.
MORAES, Vinicius de.

O texto de Vinicius de Moraes, sobre a "arte de namorar" no cinema, levanta uma hipótese que
anularia a existência da crônica. Transcreva no caderno exclusivamente a oração subordinada
adverbial que traduz a referida hipótese ·se todos os frequentadores dos cine,nas fossem casais de
· namorados' (oração subordinada adverbial condicional).

1J

(UFRR/2014 - adaptado)
Leia este trecho da obra O Mulato, de Aluísio de Azevedo, e julgue os it ens de I a V.

Não! Ela não podia admitir o celi bato, principalmente para a rnulher!... Para o ho1nem ainda passava ...
viveria u·iste, só; n1as em todo o caso era un, homem ... teria outras distrações! Mas uma pobre n1u lher, que
melhor futuro poderia ambicionar que o casa1nento? ... que mais legíti1no prazer do que a maternidade; que
cornpanhia ma.is alegre do que a dos filhos, esses diabinhos tão feiticeiros? ... Além de que, sempre gostara
muito de crianças: n1uita vez pedira a quen, as tinha que lhas n1andasse a fazer-lhe con1panhia, e , enquanto
as pilhava em casa, não consentia que mais ninguém se incomodasse com elas;
queria ser a. própria a dar-lhes a comida, a lavá-las, a vesti-las, e acalentá-las. E celibato: estado ou situação do homem ou da
mulher que vivem, espontaneamente, em solidão,
estava constantemente a talhar can,isinhas e fraldas, a fazer toucas e sapatinhos
sem se casar; recesso, exclusão, solteirice.
de lã, e tudo com muita paciência, com n1uito amor, justamente co1no, en, peacalentar: ninar, embalar, fazer dormir ao som de
quenina, ela fazia corn as suas bonecas. Quando algun,a de suas an,igas se casa- acalantos (cantigas). Nutrir, incentivar. Aconchegar,
va, Ana Rosa exigia dela sempre u1n cravo do rarnalhete ou un, botão das flores tranquilizar, serenar, confortar.
de laranjeira da grinalda; este ou aquele, pregava-os reügiosarnente no seio com talhar: fazer talho ou corte em; cortar opano para
um dos alfinetes dourados da no iva, e quedava-se a fitá-los, cisrnando, até que fazer roupa. Entalhar, esculpir.
dos lábios lhe partia un, suspiro longo, muito longo, con10 o do viajante que em quedar-(se): deter-se; ficar ou demorar-se em um
lugar, parar. Permanecer.
meio do caminho já se sente cansado e ainda não avista o lar.

1. As indagações de Ana Rosa são próprias de uma moça romântica, possuidora de habilidades domésticas que a tornavam apta para o casamento.

li. O advérbio Quando introduz uma oração subordinada adverbial temporal.
Ili. No trecho "este ou aquele, pregava-os religiosamente no seio com um dos alfinetes dourados da noiva .. -~ o pronome este tem como referente"um cravo do ramalhete"e"aquele~•um botão das flores de

laranjeira~
IV. A forma verbal quedava-se não consta no léxico da língua portuguesa, sendo, por isso, um empréstimo da língua espanhola.

V. A imagem criada pela comparação do estado de espírito de Ana Rosa ao cansaço de um viajante permite afirmar que ela se sente angustiada pela espera de um amor verdadeiro. Imagem essa, própria
do estilo realista.
Estão corretos os itens da alternativa: Alternativa e.
a) li e IV.
b) Ili eV.
e) 1e 11.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

d) l elV.

e) Ili e IV.
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• Você sabe o que são orações subordinadas adjetivas?
• Qual é a função dessas orações nos textos? Como elas se classificam?

Nas trilhas do texto

EDUCAÇÃO FJS[CA
8JOLOGJA

~ Leia o cartaz a seguir.
240
.
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POLÍTICA NACIONAL
DEATENÇÃO INTEGRAL
À SAÚDE DO HOMEM

HOMEM
QUE SE
CUIDA
NÃO PERDE
OMELHOR
Dj MID~
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\

Dê atenção à sua saúde:
• Adote uma alimentação saudável
• Não fume eevite bebidas alcoólicas
• Pratique exercidos físicos
• Procure aunidade básica de saúde maispróxima

Mlnmário

d• s.tldo

Disponível em: <http://www.sinop.mt.gov.br/fotos_bancoimagem/3407.jpg>. Acesso em: 26 fev. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Qual é o objetivo desse cartaz? E o público-alvo? Alertar os homens a respeito dos perigos da má
alimemação, do tabagismo, do alcoolismo, do sedentarismo e da falta de cuidados com a saúde. A campanha é dirigida aos
homens porque - segundo estatísticas - eles são mais resistentes às consullas e aos tratamentos médicos.

D

Em sua opinião, a quem mais essa campanha poderia ser destinada?

EI

Que tipos de linguagem são usados no cartaz? Explique.

D

Como você interpreta a imagem da cortina sendo empurrada pelo homem?

Resposta pessoal. Comente com os alunos que os problemas de saúde apontados na campanha não se restringem aos homens
e também podem afetar as mulheres.

A cortina representa os males que atacam o homem que não se cuida. Com o descortinamento, vê-se um campo gramado,
com alguns brinquedos, onde uma criança brinca feliz. Esse cenário refere-se à expressão ·o melhor da vida: ou seja, à vida
alegre e saudável de quem se livra desses males.

Palavras na lupa
D

3. A linguagem
verbal e a
linguagem não
verbal. O canaz
é um texto
multimodal.
Além do texto
verbal, aparecem
logotipos de
instituições
governamentais. as
imagens de uma
criança brincando
em cenário diurno,
ao ar livre, e a de
um homem que
empurra uma
cortina, onde estão
escritas as palavras

Releia o período a seguir. Observe que ele é formado por uma oração principal e por uma ora- hdipberttensão,
1a e es,
ção subordinada que está intercalada à principal.
tabagismo,
alcoolismo e
cirrose.

Homen1 que se cuida não perde o 111elhor da vida.

Qual é a oração principal? E a oração subordinada intercalada?
Oração principal:"Homem [. ..] não perde o melhor da vida~ Oração subordinada:•que se cuida".

B

Qual é a função dessa oração subordinada? Explique.
Ela está delimitando, restringindo o tipo de homem que"não perde o melhor da vida~ que é aquele"que se cuida".

EI

No caderno, elabore outros períodos sobre as consequências do tabagismo, do alcoolismo e
do sedentarismo, dirigidos ao público em geral. Use a mesma estrutura sintática da mensagem da campanha: oração principal+ oração subordinada intercalada especificando, delimitando, restringindo as pessoas mencionadas na oração principal.

Resposta pessoal. Sugestões: Pessoas que bebem podem ter cirrose; Pessoas que fumam costumam te1 enfisema pulmonar ou cãncer; Homens
e mulheres que não se exercitam podem desenvolver hipertensão ou diabetes; Pessoas que não praticam exercícios físicos podem ficar doentes;
Jovens que não praticam exercícios físicos podem ficar obesos.
,...,.Seria interessante que os alunos verificassem a correção e a atualização das informações com os professores de Biologia e de Educação Flsica.

1~Na bagagem

ii?:,______ _ _ _ _~

• Como as orações subordinadas adjetivas podem construir sentidos nos textos?
• Qual pode ser a função dessas orações em uma notícia?

Nas trilhas do texto
mLeia a notícia a seguir, publicada no portal on-line de um jornal, e observe como as orações subordinadas adjetivas destacadas foram utilizadas na construção do texto.

Museu de Arte Moderna de São Paulo e Pinacoteca ganham visita virtual
Daniel JWello (Agência Brasil)

São Paulo - O M useu de Arte Moderna de
São Paulo (NIAM) e a Pinacoteca do Estado fo ram incluídos no Google Art Project , iniciativa
que disponibiliza parte dos acervos de 150
museus de todo o mundo na internet, Os
visitantes virtuais poderão ter acesso a oitenta
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

obras do 30~ Panorama da Arte Brasileira, exposição temporária que esteve no MAM no
final de 2011. ''Embora essa exposição não
esteja mais e1n cartaz, ela mot iva o visitante virtua l a e n tender o MAM como u m lugar que vai
mostrar arte experimental de maneira ex-
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One Museum View

Reprodução de recurso do site do Google Art Project.
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p e rime n tal, tanto do pon to de vista da montagem, quanto da experiência proposta para o espectador", ressalta o curador do museu , Felipe
C haimovich.
Como o tema do 30~ Panorama é a itinerância,
Chai1novich acredita que o formato virtual se relaciona bem com a proposta. "Uma preocu pação
da arte contemporânea é com o fato de os artistas
muitas vezes viverem em trânsito, viajando. Então, isso é parte da eÀ'Periência do artista con temporaneo.
A

"

Chaimovich acredita q ue a nova
ferramenta complementa a visita física ao museu. ''Quem não veio ainda ao m use u vai ter c uriosidade de
visitá-lo. E q uem já veio ao rnuse u
vai ter uma ferramen ta de pesqu isa
e rememoração'', destaca. "Não é,
em absoluto, algo q ue compete com
a experiência presencial, que é o
sentido de os muset1s existire m
de fa to", completa.
Na Pinacoteca, foram escolhidas
98 peças do acervo fotografadas por
15 cârneras tnon tadas em um carrinho que p erc orreu os c orre dores
do muset1, tecnologia semelhante à
do Google Street \lie\,V. Além da alta
resolução das imagens, o visitante virtual pode percorrer as salas ou clicar nas obras para
obter mais informações.
"O acervo digital não é novidade para o museu, que já ofe rece em seu p ró prio site as
imagens de toda a expo sição . A diferença vem
mesmo da qualidade tecnológica oferecida pelo
Google'', explica o diretor da Pinacoteca, l\ilarcelo
Araújo.
O site do Google Art Project é http:/A~"""'v. googleartproject.com/pt-br/.

MELLO, Daniel Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 abr. 2012. Disponível em: <www.jb.eom.br/cultura/noticias/ 2012/04/ 07/
museu-de-arte-moderna-de-sao-paulo-e-pinacoteca-ganham-visita-virtual/>. Acesso em: 26 fev. 2016.

pessoa responsável pelas obras de arte de um museu ou pela organização de uma determinada exposição de obras de arte.
itinerôncia: diz-se de material, exposição ou grupo de pessoas que percorre itinerários, em deslocamentos sucessivos.
Google Street View: recurso que disponibiliza vistas panorâmicas de vários lugares do mundo por meio de imagens no nível do chão.
curador:

D

Leia:

O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e a Pinacoteca do Estado foram incluídos no Google Art
Project, que disponibiliza na internet parte dos acervos de 150 museus de todo o mundo.
Os visitantes virtuais terão acesso a oitenta obras do 3()Q Panorama da Arte Brasileira, exposição
temporária que esteve no MAM no final de 2011.

Lide é o parágrafo inicial que contém, de forma resumida, as principais informações veiculadas em
uma reportagem ou notícia.
Releia o lide da notícia anterior e responda no caderno: O que o lide está informando?

D

De acordo com a notícia, as pessoas vão deixar de frequentar museus pelo fato de terem acesso às obras pela internet? Justifique. Não. O curador do museu, Felipe Chaimovich, acredita que a visita virtual
complementa e estimula a visita flsica ao museu: "Quem não veio ainda ao museu vai 1er curiosidade de visitá-lo". Eainda: •Não é,
em absoluto, algo que compete com a experiência presencial, que é o sentido de os museus existirem de faro'[._]'.

EI

Em sua opinião, a visita virtual a um museu pode substituir a visita presencial? Por quê?
Resposta pessoal. Chame a atenção para o trecho em que Chaimovich diz que a nova ferramenta não substitui a visita física ao
museu, mas a complementa:·Quem não veio ainda ao museu vai ter curiosidade de visitá-lo. Equern já veio ao museu vai ter
uma ferramenta de pesquisa e rememoração~
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Palavras na lupa
D

Releia o trecho a seguir e observe a oração e o termo destacados:
O Museu de Arte l\1oderna de São Paulo (MAl\1) e a Pinacoteca do Estado foram incluídos no Google
. Art Project, iniciativa que disponibiliza parte dos acervos de 150 n1useus de todo o mundo na internet.
a) A que termo a oração se refere? Qual é a função dela? Ao t:rmo iniciativa, da oração an~erior A

oraçao esclarece a respeito dessa 111,c,at,va.
b)Qual é a função do termo que? Explique aos alunos que, no trecho, o termo que é pronome relativo e retorna o
substantivo iniciativa, para evitar a repetição, que é desnecessária.

B

Leia cada um dos períodos a seguir e observe a oração e o termo destacado em cada um deles:

1. "E1nbora essa exposição não esteja mais em cartaz, ela motiva o visitante virtual a entender o l\'1AM
como um lugar que vai n1ostrar arte experimental de n1aneira e'<perimental [... ]"

Elas
li. "Não é, em absoluto, algo que con1pete con1 a e.>..periência presencial, que é o sentido de os 1nu- indicam,
restringem,
seus existirenl de fato" [...] 2. a) Na oração'que vai mostrar arte experimental de maneira experimental: o
pronome relativo que se refere à palavra lugar, da oração anterior.
hmrtam e
Ili. Na Pinacoteca, fora1n escolhidas 98 peças do acervo fotografadas por 15 câ1neras montadas e1n un1 determin~':1
.
com prec,sao
carnnho que percorreu os corredores do museu [... ]. 2 b) Na oração'que compete com a experiência ou explicam,
presencial: o pronome relativo que se refere à palavra algo, da oração anterior. Na
esclarecem
Agora, responda no caderno: oração ·que é o sentido de os museus existirern de fatd, o pronome relativo que se O significado
refere à expressão 'experiência presencial'. da oração anterior.
do termo
a) A que se refere o termo que, na oração destacada no período i?
antecedente,
para dar mais
b) A que se refere o termo que, em cada uma das orações destacadas no período li?
informações ao
2. c) Na oração •que percorreu os corredores
e) A que se refere o termo que, na oração destacada no período 111? do museu: o pronome relativo que se refere leitor.
- d
- d
,. ?
à palavra carrinho, da oração anterior.
, f
d )Qua 1e a unçao essas oraçoes na construçao a not1c1a.

-a.Panorama
Orações subordinadas adjetivas
Como você observou nas atividades anteriores, as orações subordinadas adjetivas têm valor de adjetivo, caracterizando substantivos da oração principal ou de outra oração subordinada.
A coesão entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva se faz por meio do pronome relativo, que retoma uma palavra ou ideia da oração anterior.
Os termos que podem funcionar como pronome relativo são:

• que (o qual, a qual, os quais, as quais);
• onde (lugar em que);
• quanto (com o antecedente tudo);
• quem (sempre regido de preposição, é usado com antecedente que se refere a pessoa);
• cujo (posse).
A oração adjetiva possibilita que duas orações se encaixem em uma relação de subordinação, evitando repetições desnecessárias.
1a

Pinacoteca, fora.1n escolhidas 98 peças do acervo fotografadas por l 5 câmaras montadas e1n um carrinho que percorreu os corredores do museu.
Nesse trecho, o pronome relativo que retoma o substantivo carrinho, para evitar a repetição
desnecessária desse termo.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

2. d)
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Quanto à função, as orações adjetivas podem ser classificadas em restritivas ou explicativas.

Orações subordinadas adjetivas restritivas
São aquelas que delimitam, restringem o antecedente. Têm função semelhante à de um
adjunto adnominal.
oração principal
O homem que se cuida não perde o melhor da vida .

.J,
oração subordinada ad·etiva restritiva

--

A oração "que se cuida" restringe o significado da palavra homem: não é qualquer homem
que não perde o melhor da vida, apenas o que se cuida.

Orações subordinadas adjetivas explicativas
São aquelas que explicam, esclarecem o termo antecedente. Têm função semelhante à de
um aposto.

As exposições de arte, que encantam os apreciadores, deveriam ser mais divulgadas.

.J,
oração subordinada adjetiva e~ licativa
A oração "que encantam os apreciadores': separada por vírgulas, esclarece que as exposições
de arte, de modo geral, encantam os apreciadores.
É importante saber:

244

1. Quanto à forma de apresentação, as orações subordinadas adjetivas podem ser:
• desenvolvidas: são introduzidas por pronome relativo e apresentam verbo conjugado.
Este museu foi o primeiro

.J,

oração P.rincipal ,

que expôs os quadros de Portinari.

.J,
ora ão subordinada ad·etiva restritiva

• reduzidas: não apresentam pronome relativo e têm o verbo em uma das suas formas
nominais (infinitivo, gerúndio ou particípio).
Este museu foi o primeiro

a expor os quadros de Partina ri.

.J,

,J,,

oração principal

oração subordinada adjetiva restritiva
reduzida de infinitivo
oração princigQI

A obra de Portinari, desafiando o tempo, continua atual.

.J,

oração subordinada ad·etiva e~ licativa reduzida de gerúndio
oração P.rincipol
Os quadros expostos neste museu são de Portinari.

.J,
oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

2. De acordo com a norma-padrão, o pronome onde só deve ser empregado como pronome relativo quando tem como antecedente um indicativo de lugar.
O museu onde as obras estão expostas fica perto daqui.
[O museu fica perto daqui. As obras estão expostas no museu.)

3. O pronome cujo indica posse em relação ao termo que especifica.
A pintura cujo autor faleceu foi leiloada.
[A pintura foi leiloada. O autor da pintura faleceu.)

4. O uso ou não da vírgula na pontuação das orações subordinadas adjetivas gera alteração
no sentido.
oração pr;..;.in
c...c.;;;.ic..:c....

A arte. que agrada a todos. é m uito cara.

l

oração subordinada adjetiva exQlicativa
No período anterior, entende-se que a arte. de forma geral, agrada a todos e é cara.
Agora, veja:
oração principal

A arte que agrada a todos é m uito cara.

1
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oração subordinada ad·etiva restritiva
Nesse caso, entende-se que apenas a arte que agrada a todos é cara.

5. Os pronomes relativos podem exercer diversas funções sintáticas nas orações adjetivas.
O artista/ que é bom/ não é esquecido.

J
[O artista não é esquecido. O artista é bom.)

1
sl'_jeito
O artista/ cuja exposição eu visitei/ foi premiado.

J
adjunto adnominal
[O artista foi premiado. Eu visitei a exposição do artista.)

1
adjunto adnominal

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

PaSSOS Iar9 0 S
D

1. O período a apresenta uma oração adjetiva restritiva, marcada pela ausência de
vírgulas, e informa que uma parte do material é reciclável e que somente essa parte
deve ser aproveitada. O período b apresenta uma oração adjetiva explicativa,
separada por vírgulas, e informa que todo o material é reciclável e deve ser
totalmente aproveitado.

No caderno, indique se as orações adjetivas dos enunciados a seguir são explicativas ou restritivas e explique a diferença de sentido entre eles:
a) Os materiais que são recicláveis devem ser aproveitados.
b) Os materiais, que são recicláveis, devem ser aproveitados.

2. a) Aprecio
muito as músicas
de Caetano
Veloso. cujas
letras sei de cor.
2. b) Paraty é uma
cidade turística
em que/ onde
passei minhas
últimas férias.

I] Forme períodos compostos articulando as duas orações de cada item abaixo. Use pronomes
relativos (que, qual, cujo, de que, onde etc.) e faça inclusões e supressões, se necessário.
a) Aprecio muito as músicas de Caetano Veloso. Conheço as letras de Caetano Veloso de cor.

b) Paraty é uma cidade turística. Eu passei minhas últimas férias em Paraty.

1J

(UFU/2003 - adaptada)

Leia as orações abaixo, adaptadas de trechos de obras de Machado de Assis e de Dalton Trev isan. Em seguida, forme com cada par de orações um só período, subordinando a segunda
oração à primeira, utilizando os pronomes relativos adequados.
a ) Fui levá-lo à porta. Fui levá-lo à porra, onde esperamos a passagem de um ônibus.
Na porta esperamos a passagem de um ônibus.
,

.

.

Era o célebre Candinho das rodas alegres da noite, o qual/que

b) Era o celebre Cand1nho das rodas alegres da noite. deslumbrava as crianças com bala de mel e mágica de baralho.
Candinho deslumbrava as crianças com bala de mel e mágica de baralho.
e) Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo
Não ouvi o princípio da frase.
principio não ouvi.

d) Capitu despedia-se de duas amigas. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la.
As amigas tinham ido visitar Capitu.
e) O ônibus parou. O ônibus em que nós íamos parou.
Nós íamos no ônibus.
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l,\J (PUCComp-SP/2009 - adaptada)
Leia:
Apenas na Amazônia, os sertanistas estão no encalço de 22 tribos que se e mbrenharan1 na floresta
. para fu gir dos brancos.

A qual termo se refere a oração subordinada adjetiva destacada? Ao termo tribos.

l1

(UFP-RS/2008 - adaptado)

Registre no caderno a alternativa que contém uma oração de natureza adjetiva.
a ) Pediu que todos saíssem do quarto e fechou a porta com chave.

b) Deus não consentira que ele morresse na guerra.
e) Acabou achando que não poderia desertar de forma nenhuma.

d) Porque andava de muletas, começou a pensar em que o chamassem de "Florêncio Pepé~
e) O terreno a que o portão dá acesso está todo fechado por um muro alto e espesso. Alternativa e.

D

Os pronomes relativos podem exercer as seguintes funções sintáticas: sujeito, objeto direto,
objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, adjunto adnominal e agente
da passiva. Classifique as orações introduzidas pelos pronomes relativos e indique a função
sintática exercida por eles.
a ) Este é o prédio em que moro. Que: introduz oração subordinada adjetiva restritiva e funciona como adjunto adverbial.
b) Li um artigo que trata da influência da mídia na formação dos adolescentes.
Que: introduz oração subordinada adjetiva restritiva e funciona como sujeito.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

e) Era interessante o te xto de que falavam.
Que: introduz. oração subordinada adje1iva restritiva e exerce função de objeto indireto.
d) Estas são as normas que você deve seguir.
Que: introduz oração subordinada adjetiva restritiva e exerce função de objeto direto.
e) Não me lembro de quem me entregou o documento.
Quem. introduz oração subordinada substantiva objetiva indireta e exerce função de sujeito.
f) Desconheço as conclusões a que os especialistas chegaram em relação ao resultado dos exames.
Que: introduz oração subordinada adjetiva e exerce função de objeto indireto.
9) O livro a que você fez elogios está esgotado.
Que: introduz oração subordinada adjetiva restritiva e exerce função de complemento nominal.
h) O menino por quem fui apa ixonada está nos Estados Unidos.
Quem: introduz oração subordinada adjetiva restritiva e exerce função de agente da passiva.
i) Cuidado, pois aquela pessoa não é o que parece.
Que: introduz oração subordinada adjetiva restritiva e exerce função de predicativo.

IJ

Leia o enunciado a seguir e observe a oração destacada.
Estava sem assunto.

7. Para realçar,

O que não deve surpreender ningué1n. Afinal, esta é praticamente uma constan- dar ênfase à

te. Estou sen, p re sem assun to.

explicação daquilo
que foi dito na

XEX~O. Artur. O Globo, Rio de Janeiro, 3 set. 1999. ln: DECAT, Maria Beatriz Nascimento. Orações adjerivas explicacivas no oração anterior.
portugu~s brasileiro e no porcugu~seuropeu: aposição rumo ao 'desgarramenro'. Scripra: linguística e filologia, v. 5, n. 9. Comente com
Belo Horizonte: PUC-MG, 2001. os alunos que,
nesse caso. a
A oração destacada é classificada como subordinada adjetiva explicativa e, segundo as regras subst!tuiçã0
das virgu 1as por
da gramática normativa, deveria estar separada da oração anterior por vírgula. Por que essa ponto nnal foi
oração foi separada da principal por ponto final?

D

empregada pelo
autor como um
recurso estilístico.

Leia o trecho de uma crônica de Martha Medeiros, observando as orações destacadas.

As supermães e as mães normais
[ .. . ]
H á quase 16 anos no ra1no da n,aternidade, co1n duas experiências ben,-sucedidas até aqui, n,e pergunto: o que fiz que n,erecesse ficar como exe1nplo para a posteridade? Ok, passei noites e1n claro, troquei
muitas fraldas, levei e busquei do colégio unias 3 1nil vezes - e a inda sigo na função. Fui a festinhas de
aniversário barulhentas, passei fins d e sen, ana en, pracinhas, e nsinei a and ar de bicicleta, levei a livrarias
e c inen, as, fiz vários curativos, in,pus lin,ites, d isse ·'não" quando e ra preciso e até q uando n ão era p reciso.
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Nada que u1na mãe 1nédia também não faça.
O q u e e las apre nde ran, comigo? A devolver o que n ão é seu, a dizer a verdade, a ser gentil, a não
d epen d er d emais dos outros, a aceitar que as pessoas não são todas iguais e que isso é bom. Ne1n mesm o as mães são tod as igu ais, contrariando o famoso ditado . Há as que se sacrificaran1, as que abriram mão de sua felicidade em troca da felicidade dos filhos, as que mantiveram casamentos
horrorosos para não fazê-los sofre r con, un, lar desfacelado, as que trabalharam insanamente
para não faltar nada e1n casa, as que sangraram por dentro e por fo ra para manter a fa1nília d e p é.
Eu não fiz nada d isso. Por sorte, a vid a não me exigiu ne nhuma atitud e sobre- humana. F u i e sigo sendo
u1na mãe ben, nonnalzinha. Que acerta, que erra, que faz o melhor que pode. En, comu1n co1n as
supennães, apenas o am or, que é sempre inesgotável. Mas, m edalha de honra ao mé rito, n ão sei se
mereço. Não m e julgo sacrificada e tampouco suhli rne. So u uma mulher que teve a sorte de ter a Julia R
9 . esposta pessoa1.
e a Laura, urna rnu lher que se equilibra entre dúvidas e certezas e que consegue tirar um saldo Como preparação
positivo desta adorável bagunça.
para a atividade,
peça aos alunos
[···l
que listem as
MEDEIROS, Martha. Revista do jornal OGlobo. Rio de Janeiro. 13 maio 2007, p. 20. caraclerísticas de
um ·superfilho"
A recorrência da mesma estrutura sintática, ou seja, a repetição de orações subordinadas ad- ;fiªlhsdeum •
1 ocomum .
jetivas, desempenha um papel relevante na construção desse trecho.
Ao final, analise
cole1ivamenle
a) Qual é a função das orações subord inadas adjetivas destacadas no segundo parágrafo?
alguns dos
Elas são usadas para caracterizar as ·supermães:
parágrafos
b)Qual é a função das orações subordinadas adjetivas destacadas no terceiro parágrafo?
produzidos,
Elas são usadas para caracterizar as mães 'normais'. comuns, entre as quais a cronista se inclui.
observando se os
alunos conseguiram
D Inspirado pela crônica de Martha Medeiros, redija um parágrafo descrevendo as características usar as orações
do que você considera um "superfilho" e um "filho normal''. Como na crônica caracterize esses subord inadas
'
ad1euvas de
"tipos de filhos" predominantemente com orações subordinadas adjetivas.
maneira adequada.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1~Na bagagem
• Você já sabe que um período pode ser composto por subordinação e por coordenação.
Sabe também como se constroem e se classificam as orações subordinadas. Mas como se
constrói um período composto por coordenação?

Nas trilhas do texto
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~ Leia o seguinte cartaz de uma campanha.
TRABALHO FORÇADO, SEM DESCANSO, SEM CARTEIRA

O
TRABALHO ESCRAVO
,
E CRIME E PODE ESTAR
BEM PERTO DE VOCE!

ASSINADA, SEM COMIDA, SEM ÁGUA LIMPA PARA BEBER ..•
ISSO É SINAL DE TRABALHO ESCRAVO, QUE SUBMETE AS

~

PESSOAS A CONDIÇÕES DEGRADANTES.
FIQUE ATENTO! AJUDE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A
ACABAR COM ESSE CRIME, PUNIR OS RESPONSÁVEIS E
RESGATAR A DIGNIDADE DESSES TRABALHADORES.
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Acesse:
http://www.trabal hoescravo.mpf.mp.br

~:,;,,.:i:,,,,,:( •. '

---·--··-~

Cartaz da campanha 'Trabalho escravo: Vamos limpar essa mancha
da nossa sociedade~ do Ministério Público Federal (2014/2015).
Disponível em: <www.11abalhoescravo.mpf.mp.br/>.
Acesso em: 21 maio 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Que órgão público promoveu a campanha e com qual objetivo?
O Ministério Público Federal (MPF), com o objetivo de combater o trabalho escravo no Brasil.

B

A que público o cartaz é dirigido? Justifique. o cartaz convida à responsabilidade social tanto o empregador
rural quanto o público em geral. A imagem mostra um trabalhador do campo.

li

Segundo o cartaz, o que é trabalho escravo?
Trabalho forçado, sem descanso, sem carteira assinada, sem comida, sem água limpa para beber.

a
D

O sistema escravocrata foi abolido no Brasil no século XIX. Por que a campanha ainda é válida
nos dias de hoje? Justifique. Porque, como se afirma no cartaz da campanha, ainda existe trabalho escravo no Brasil.
Se julgar adequado, realize essa atividade em parceria com o professor de História, que poderá contribuir com mais informações
sobre a abolição oficial da escravatura no Brasil e no mundo e sobre o trabalho escravo na atualidade.

Observe esta parte do cartaz em destaque:

Vamos limpar essa mancha
da nossa sociedade.
a)Qual é o efeito de sentido produzido pelo uso da forma verbal na primeira pessoa do plural ("Vamos

impar")? Além de a instituição responsável pelo texto se incluir entre os que aderem à

1

campanha, há a convocação do leitor para atuar junto a ela.

b)ldentifique a metáfora utilizada nessa frase e, no caderno, explique seu significado.

D

Em •vamos limpar essa mancha da nossa sociedade: o trabalho escravo e caracterizado como uma mácula, uma infâmia, ou
seja, como algo que constrange e envergonha nossa sociedade e que precisa ser eliminado.

Observe esta outra parte do cartaz:

Ministério Público Federal
Seu d1re1to, nosso dever.

a)Transcreva o slogan da instituição no caderno.
"Seu direito, nosso dever~

b)Esse slogan apresenta um verbo elíptico, ou seja, um verbo que está subentendido, não aparece na
frase. No caderno, reescreva o slogan explicitando o verbo.

•seu direito é nosso dever."

e) Explique a quem se referem os pronomes possessivos seu e nosso, no contexto do cartaz.
Seu se refere aos leitores do canaz (público em geral), e nosso, ao MPF.

(Ô

Para entender o texto

No cartaz que você acaba de analisar, foram empregadas predominantemente as cores preta
e branca. Culturalmente, a foto em preto e branco (ou com predominância de tons de cinza)
tem uma forte carga dramática e pode sugerir a gravidade da situação retratada. É comum o
emprego do preto e branco em peças publicitárias que denunciam atrocidades e desrespeito
aos direitos humanos.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Palavras na lupa
D

Releia o período em destaque no cartaz da campanha publicitária:
O trabalho escravo é crime e pode estar bem perto de você!

Esse período apresenta duas informações para o público-alvo:
1. O trabalho escravo é crime
li. [Ele] pode estar bem perto de você!
·

1. a) Sim, porque cada uma delas é um enunciado construído em torno de um verbo. Comente com
Agora, responda: os alunos que o emprego do pronome você, no singular. revela a intenção de"capturar'o leitor. de
.se.diriqir diretamente a ele f'.)ar~rsuadi-lo a aderir à iniciativa.
a) e ada uma dessas 1ntorrnaçoes e uma oraçao 1 Justitique.

b) Que palavra conecta essas informações? A que classe gramatical pertence essa palavra?
A palavra e, que é uma conjunção.

IJ

Registre no caderno a alternativa correta: Com relação às duas informações apresentadas no
período em destaque no cartaz, pode-se dizer que a segunda informação...
a) apresenta uma conclusão para a primeira informação.
b ) apresenta um acréscimo à primeira informação. Alternativa b.

e) apresenta uma alternativa para a primeira informação.
d ) faz uma ressalva em relação à primeira informação.

-S. Panorama
Período composto por coordenação (1)
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O período composto por coordenação é aquele constituído por duas ou mais orações independentes sintaticamente entre si. Isso significa que uma não exerce nenhuma função sintática em relação à outra, ou seja, não existe relação de subordinação. Veja o exemplo a seguir.
O traba lho escravo é crime e pode estar bem perto de você!
1.i oração
sujeito
O trabalho escravo

2ª oração

predicado

sujeito elíptico

t

....1...

é

cnme

e

J
verbo de Iigação [ser)
eredicativo do sujeito

[ele]

J
conjunção
coordenativa
aditiva

pode estar ben1 perto de você!

l

l

verbo
intransitivo
(locução verbal)

adjunto
adverbial
de lugar

Apesar de apresentarem independência sintática, as orações coordenadas não são independentes semanticamente em todos os casos, pois, geralmente, uma precisa da outra para
ter sentido. Veja:
A lei contra o trabalho escravo existe, mas não é cumprida.

Note que a 2ª oração ("mas não é cumprida") não tem sentido se não a relacionarmos à
1ª oração ("A lei contra o trabalho escravo existe").
Há casos em que um mesmo período pode ser composto por coordenação e subordinação.
ora ão princif121
O trabalhador que é bem remunerado se sente respeitado, porém isso nem sempre acontece.

~

oração subordinada adjetiva restritiva

~

ora ão coordenada sindética adversativa
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Orações coordenadas sindéticas
No período composto por coordenação "O trabalho escravo é crime e pode estar bem perto
de você!", a palavra e funciona como conjunção, ligando duas orações.
As orações coordenadas ligadas por meio de conjunção (ou síndeto) são classificadas como
orações coordenadas sindéticas.

Orações coordenadas assindéticas
As orações coordenadas que não vêm acompanhadas de conjunção - que são palavras que
têm a função de relacionar ideias e ligar orações em um texto - são classificadas como orações
coordenadas assindéticas. Elas podem ser ligadas por vírgula, ponto e vírgula ou dois-pontos,
parênteses e travessão.
Leia o cartaz.

Defenda a vida. ,
denuncie a homofobia. ,

Dl5{)U

1O

Cartaz da campanha ·sou contra a homofobia, sou a favor da vida: promovida pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
(SJCDH) da Bahia (201 O). Disponível em: <http//www.secom.ba.gov.br/galeria>. Acesso em: 21 maio 2016.

O período "Defenda a vida, denuncie a homofobia." é formado por duas orações coordenadas assindéticas, ligadas por vírgula.

I·Na bagagem
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i/r....._ _ _ _ _ _ ____,

• Em sua opinião, que mudanças estão ocorrendo atualmente no mercado de trabalho? Como
devemos nos preparar para entender e enfrentar essas mudanças?
• Qual é a diferença entre trabalho e emprego?

Nas trilhas do texto
~ Leia as informações, opiniões e orientações apresentadas no artigo de opinião a seguir e observe
como o autor estruturou seu texto em orações e períodos, para que ele tivesse coesão e coerência.

Onde está meu emprego?
Roberto Shinyashiki

Os empregos estão mudando de característica.
A mão de obra foi substituída pelo computador, a
força, pela criatividade, e o medo começa a ser
trocado pela motivação. O trabalho em equipe minou o individualismo, ou pelo menos está quase
chegando lá. O setor de setviços tem crescido
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

eÀ'!)OnenciaJmente, e novas competências são exigidas pelas empresas. Resumindo: os empregos
não estão onde sempre estiveram, e o mais dramático é que a maioria das pessoas disponíveis no
mercado está desatualizada, vive correndo atrás
de empregos que não existem mais.
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A tecnologia que chegou para facilitar nossa
vida criou urna nova "encrenca" em nossa carreira.
As planilhas de custos substituíram muitas
pessoas nas empresas de contabilidade, o sintetizador eletrônico substituiu 1nuitos músicos nas
gravações. Lembra aquela orquestra com dezenas
de músicos? Hoje, só há u1n tecladista co1n um
computador. Os caixas eletrônicos, por exemplo,
estão demitindo muitos bancários. Essa é urna
realidade à qual não há retorno. Precisamos nos
acostu1nar a essas mudanças e não ficar lamentando o "leite derramado".
Quando falo em evolução tecnológica, não falo
de algo necessariamente sofisticado, urna simples
rede de pesca pode mudar a vida de urna vila de
pescadores. Imagine a seguinte cena: urna vila
onde os pescadores usam vara de pescar e conseguem, em média, 2 kg de peixe por dia. Cada um
corne 1 kg e vende o outro quilo por R$ 5. No fim
do mês, cada um fatura algo corno R$ 100, o que é
mais do que suficiente para a sobrevivência da família. Tudo em perfeita harmonia.
Até que um dia, Renato, um dos pescadores,
aparece com urna rede e consegue pescar 100 kg
de peixe por dia. Ele come 1 kg e vende o restante
por R$ l o quilo. Fatura R$ 99 por dia, uma pequena fortuna naquela vila.
Resultado: o equilíbrio em que a comunidade
vivia foi para o espaço. Agora, os compradores não
estão mais dispostos a adquirir o peixe dos outros
pescadores por R$ 5. Adianta reclamar? Não, a
rede do Renato matou os empregos dos pescadores
que usavam vara de pescar, e outros trabalhos surgiram, então: vendedores de peixe em outras cida-

des, peixarias especializadas, franquias, restau rantes. Urna simples rede bagunçou a vida de 1nuita
gente. A mesma coisa acontece nas empresas.
Há muitas redes de pescar aparecendo todos
os dias nos escritórios, nas fábricas, nas multinacionais. Urna revol ução tecnológica, por mais
simples que seja, traz sempre novas perspectivas e diferentes empregos.
i\llais importante do que reclamar é fazer a si
mesmo a pergunta: "O meu emprego ainda existe?". Ele só vai ter boa expectativa de vida se você
souber se reciclar e estiver aberto às novidades.
Não há outra saída: é assumir o controle da sua
carreira e investir pesado na sua evolução profissional. Quem estaciona morre em águas turbulentas. Cresça dia a dia, espelhe-se em profissionais
bem-sucedidos e desafie-se.
Fique de olho em alguns detalhes fundamentais:
I . Procure conhecer o mundo fora da s-ua enipresa! Seus concorrentes vão 1not·ivá-lo a avançar.
2 . Estude! Estude sempre.
3 . Aprenda co1n as derrotas e co1nemore as suas
vitórias.
4 . Abra sua cabeça! Valorize teatro, cine1na, niúsica, lil.eratura.; a inspiração veni de sua riqueza interior e de experiências de vida.
5. Seja feliz, realize os seus sonhos, dê atenção à
sua fa11iília, aos seus a1nigos, l.enha atividades
lúdicas e, principalnienle, dê 1.1,ni lenipo para
voce.
~

SHINYASHIKI, Roberto. Folha de S.Pau/o.
São Paulo, 22 abr. 2001.
Empregos - Especial - Dez mandamentos
para a carreira. p. 1o.

exponenciolmente:

de forma muito rápida,
elevada; vertiginosamente.

HlSTÕRlA
CEOGRAflA
SOCJOLOGJA

D

Qual é o tema do texto? As transformações pelas quais o mercado de trabalho tem passado, as causas e
consequências dessas mudanças e possíveis formas de se ajustar a elas.

IJ

Segundo o texto, ocorreram mudanças no mundo do trabalho. Identifique e explique no caderno o fato que não foi apresentado no texto.
a )O desaparecimento de empregos em razão de inovações tecno lógicas.

b)A falta de percepção, por parte das pessoas q ue buscam emprego, das mudanças ocorridas no mercad o de traba lho.

e) A valorização da disposição para o trabalho em equipe, em detrimento da iniciativa individual.
d) A concent ração de empregos na indústria e nos grandes centros urbanos. Alternativa d.
e) A necessidade de o trabalhador se preparar para novos desafios, invest indo na carreira.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Entre as a lternativas abaixo, qual não corresponde a um dos objetivos do texto? Responda no
caderno. Alternativa e.
a) Informar os leitores a respeito das mudanças ocorridas na situação de empregabilidade e suas causas.

b)Convencer os leitores que buscam emprego sobre a necessidade de se prepararem para as mudanças
que vinham ocorrendo no mundo do trabalho.
e) Criticar as inovações tecnológicas, em razão de provocarem desemprego.

d)Orientar os leitores quanto à necessidade de mudar de comportamento para enfrentar a nova realidade no mundo do trabalho.
e) Considerar as inovações tecnológicas um fator de evolução, pois possibilitam a melhoria das condições de vida, a renovação de empregos e a redução do esforço físico no trabalho.

D

No texto, foram empregadas palavras e expressões da linguagem coloquial como estratégia
para atrair o leitor. Qual dos termos ou expressões destacados não é próprio da linguagem
coloquial? Registre-o em seu caderno e justifique. Alrernativa e. Na írase,'redes de pescar'é uma
expressão metafórica e não coloquial ou informal.
a) A tecnologia que chegou para facilitar nossa vida criou uma nova ··e nc re nca" e1n nossa carreira.
b) Resultado: o equilíbrio en1 que a con1unidade vivia foi para o espaço.
e) [...] a rede do Renato n1ato u os e1npregos dos pescadores [... ].
d) Uma simples rede bagunçou a vida de muita gente.
e ) Há muitas re des de pescar aparecendo todos os dias nos escritórios, nas fábricas, nas n1ultinacionais.

l1

Registre no caderno o recurso que não foi utilizado para organizar a estrutura textual em
"Onde está meu emprego?''.
a) Descrição das transformações ocorridas no mundo do trabalho.

b) Uso de intertexto: dito ou expressão popular. Alternativa b. Explique que o recurso da intertextualidade foi
empregado em 'Precisamos nos acostumar a essas mudanças e
e) Narração de fatos fictícios.
não ficar lamentando o'leite derramado': mas que ele não é um
recurso estrutural do texto.
d) Exemplificação e uso de metáforas.
e) Apresentação de conselhos e advertências.

D

. ._

Em sua op1n1ao:

.::;;J
•
6. a) Resposta pessoal. Comente com os alunos que a empregabilidade depende
~ 64 i :i de diversos fatores, como a existência de polflicas governamentais que favoreçam

a oferta de empregos, a conjuntura econômica etc.
a) A empregabilidade depende apenas da disposição do candidato para o emprego, no sentido de se
aprimorar e se preparar para as mudanças do mercado de trabalho7
b)Os argumentos, as ideias e os fatos apresentados pelo autor ainda se aplicam à atualidade? Justifique
sua resposta. Resposta pessoal. Veja comentário na Assessoria Pedagógica.~

Palavras na lupa
D

Na construção do texto "Onde está meu emprego"?, o autor usou diferentes formas de organização sintática, isto é, diferentes fomas de organizar as orações em períodos para apresentar suas
ideias. Estabeleceu também diferentes relações entre os períodos, as orações e os parágrafos.
Releia o período a seguir, composto por quatro orações coordenadas assindéticas e uma oração coordenada sindética. Depois, explique no caderno com que finalidade essas orações
coordenadas foram usadas.

Seja feliz, realize os seus sonhos, dê atenção à sua fan1ília, aos seus a1nigos, tenha atividades lúdicas e,
principal1nente, dê un1 ten1po para você. Elas foram usadas para apresentar uma sequência de conselhos dados pelo autor ao leitor.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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D

Releia outro trecho e observe a oração destacada:
O trabalho em equipe minou o individualismo, ou pelo n1enos está quase c hegando lá .
No caderno, explique a função da oração coordenada sindética em destaque.
Ela apresenta uma dúvida, expressa pela conjunção ou, pois o autor relativiza a afirmação anterior.

EI

Releia e observe a oração destacada:
O setor de serviços tem crescido exponencialmente, e novas con1p etê nc ias são exigidas pelas

. e mpre sas.

a) Explique a função da oração destacada. A oração destacada acrescenta uma informação ao que vinha sendo dito.
b)No período a seguir, as orações não são relacionadas por conjunções, mas o leitor pode inferir a relação

estabelecida entre elas. No caderno, ligue os dois períodos usando uma conjunção adequada:
Procure conhecer o inundo fora da sua empresa! Seus concorrentes vão motivá-lo a avança r.

Resposta possível:*Procure conhecer o mundo fora da sua empresa, pois seus concorrentes vão motivá-lo a avançar:

--. Panora_m-ca~----------------'
Período composto por coordenação (li)
Como você observou no texto "Onde está meu emprego?'; os períodos compostos por coordenação podem apresentar informações, relatos, descrições, opiniões, orientações por meio de
orações independentes sintaticamente que estabelecem entre si relações de adição, oposição,
alternância, explicação ou conclusão. Essas orações coordenadas podem ou não vir introduzidas
por conjunções coordenativas. Exemplo:
Cresça dia a cüa, / espelhe-se em profissionais bem-sucecüdos / e desafie-se.
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Classificação das orações coordenadas sindéticas
As orações coordenadas sindéticas são nomeadas conforme indicado a seguir, apresentando as seguintes possibilidades sintático-semânticas de relação:
• aditivas: são aquelas que acrescentam informações, somando ideias à oração anterior.
Costumam ser introduzidas pelas conjunções coordenativas aditivas e, nem e pelas locuções não só, mas também, entre outras.
Ele come l kg e vende o restante por R$ 1 o quilo.

• adversativas:expressam contraposição, quebra de expectativa, ressalva em relação à oração
anterior. Costumam ser introduzidas pelas conjunções coordenativas adversativas mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, senão, entre outras.
A tecnologia chegou, mas criou uma nova encrenca.
• alternativas: são orações que estabelecem relação de exclusão, alternância, dúvida, incompatibilidade com a oração a que se ligam. Costumam ser introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas ou, ou... ou, ora ... ora, já... já, quer... quer.
O trabalho en, equjpe 1nínou o incüvidualisn10, o u pelo menos está quase chegando lá.

Quer chova, quer faça sol, eu irei.
Ora chora, ora reclama. Está sempre insatisfeito.
• explicativas: são orações que apresentam uma explicação em relação à oração anterior.
Costumam ser introduzidas pelas conjunções coordenativas explicativas que, porque,
pois (anteposto ao verbo) etc.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Cuidado com
Cuidado com
Cuidado com
Cuidado com
Cuidado com

seus pensamentos, pois eles se tornam palavras.
suas palavras, pois elas se tornam ações.
suas ações, pois elas se tornam hábitos.
seus hábitos, pois eles se tornam o seu cará ter.
seu cará ter, pois ele se torna o seu destino.
Trecho de fala do filme A Dama de Fer,o. Reino Unido/França: Paris Filmes, 2012.

• conclusivas: são orações que apresentam uma conclusão em relação ao que foi expres-

so na oração anterior. São introduzidas pelas conjunções coordenativas conclusivas logo
(posposto ao verbo), portanto, por isso, de modo que etc.
Lu não conversa mais comigo, portanto vou ignorá-la também. ~

Éimportante saber:
Não confunda oração coordenada sindética explicativa com oração subordinada adverbial
causal.
Veja estes exemplos:
O pescador estava faturando porque vendia seus peixes por um preço alto.
O pescador devia estar faturando, porque parecia satisfeito.

No primeiro período composto, a venda dos peixes por um preço alto é apresentada
como a causa, o motivo do faturamento do pescador. Há, assim, uma relação lógica de causa
e efeito entre as duas orações. No segundo período, a satisfação do pescador não é apresentada como a causa do seu faturamento, e sim como uma explicação dada pelo locutor para
a afirmação anterior. Há, assim, uma inferência, uma suposição do locutor sobre algo que
pode ou não ser verdade.
O pescador estava faturando

J,

oração princi ai
O pescador devia estar faturando,

porque vendia seus peixes por um preço alto.

J,
------- ----oração subordinada adverbial causal
porque parecia satisfeito.

J,

J,

oração coordenada assindética

ora ão coordenada sindética ex licativa

Passos largos
D

Algumas gramáticas conceituam a oração coordenada aditiva como aquela que apenas acrescenta uma informação à oração anterior. No período "Trabalhou muito e enriqueceu'; no entanto, a oração aditiva expressa, em relação à oração anterior:
a) causa.

d)explicação.

b) condição.

e) concessão.

e) consequência. Alternativa e.

B

Observe este período composto por coordenação: "Ou você se apressa ou chegará atrasado''.
Embora algumas gramáticas classifiquem as orações que compõem esse período como alternativas, percebe-se que a primeira oração expressa, em relação à segunda, uma:
a) causa.

d) explicação.

b) cond ição. Alternativa b.

e) concessão.

e) consequência.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

255

EJ Leia:
1

1

AIDS. COLO UE
UM PONTQ FINAL
NA SUA DUVIDA.
~ OPIOR DA AIDS ÉNÃO SABER. FAÇA OTESTE.
Procure qualquer um dos Centros de Tcstagen1
e Aconselhamento (CTA)
a U111d,1de Ra'.1c.1 d,, S111d,-·
rna,s prox,ma da sua casa e laça o tesle de HI V
Ma,s do que prevenção, é um gesto de Jniur
por vocé e por quem vocé gosta .
','J\'J 1'J. PlC: HUAOS."..8E H_CO ~. ~.BH

º"

Procure qualquer um dosCentros de Testagem
eAconselhamento (CTA) ou a Unidade Básica de Saúde
mais próxima da sua casa efaça oteste de HIV.
Mais do que prevenção, é um gesto de amor
por você e por quem você gosta.
WWW.PIORNAOSABER.COM.BR
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Cartaz da campanha ·o pior da AIDS é não saber.
Faça o teste~ promovida pelo Governo de Minas Gerais
(2012). Disponível em: <http://www.casablanca.com.
br/blog/no-ar/o-pior-da-aids-e-nao-saber/attachment/
cartaz_aids_587px/>. Acesso em: 25 maio 2016.

a) Qual é o objetivo desse cartaz? Divulgar uma campanha de prevenção contra a AIDS, conscientizando as pessoas da
necessidade de realizar o teste de HIV e, assim, tirar dúvidas a respeito da possível presença do vírus no organismo.

b) Quem é o público-alvo da campanha?
O público em geral.

e) Que tipos de linguagem são usados no cartaz?
Linguagem verbal e linguagem não verbal {cores, símbolo, logotipos).

d) Que elementos visuais do.cartaz J)Odem indicar que ele faz parte de uma campanha institucional?

Os logotipos do SUS (Sistema Unico de Saúde), do governo do Estado de Minas Gerais (Secreraria de Saúde) e do Governo do
Brasil. Informe os alunos que o laço vermelho K é um símbolo que representa solidariedade, apoio às pessoas ponadoras do
e) Como a linguagem verbal e a linguagem não verbal se articulam no cartaz? vírus do HIV.
Resposta sugerida: A predominância de cores destacadas em vermelho simboliza o sangue, a vida; a gota de sangue que sai
da ponta do dedo picado da pessoa que fez o teste de HIV também serve como ponto final da írase:'Coloque um ponto
final na sua dúvida.·.

f) Releia o trecho e observe a oração destacada:

Procure qualquer un, dos Centros de Testage1n e Aconselhamento (CTA) ou a Unidade Básica de Saú. de n1ais próxin,a de sua casa e faça o teste de HIV.
Como se classifica essa oração coordenada? Explique.
Oração coordenada sindética aditiva, pois acrescenta outra orientação.

g) Apesar de independentes sintaticamen te, é possível alterar a ordem dessas orações? Explique.
Não. pois há uma hierarquia cronológica entre elas, ou seja, é preciso realizar uma ação ames de oucra.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

Leia este cartaz de campanha publicitária:
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Cartaz da campanha 'Assédio sexual no ônibus é crime~ promovida pelo Governo do Distrito
Federal (2014). Disponível em: <http//g1 .globo.com/distrito-federal/noticia/2014/03/gdflanca-campanha-cont1a-assedio-sexual-mulheres-em-onibus.html>. Acesso em: 25 maio 2016.
a) Qual o objetivo da campanha divulgada no cartaz? Combater o assédio sexual no interior dos ônibus.

b) Esse cartaz foi afixado nos ônibus do Distrito Federal. Qual é seu público -alvo?
Usuários desse tipo de transporte público nessa localidade.

D

Releia o slogan do cartaz:
O transporte é público, o corpo da 1nulher não.
a) Há duas lnformaçôes nesse slogan. Quais são elas? 1) o transporte é público 2) o corpo da mulher não é público

b)O slogan é formado por um período composto. Quantas oraçôes o compôem? Duas.
e) O verbo da segunda oração está elíptico. No caderno, reescreva o período explicitando esse verbo.
O transporte é publico. o corpo da mulher não é.
d)O penodo que constitui esse slogan é compost o por coordenação. Como se classificam cada uma das
suas oraçôes? As duas são coordenadas assindéticas, mas há uma relação de contraposição entre elas.

e) No caderno, reescreva o período, introduzindo a segunda oração com uma conjunção coordenat iva, sem
que o sentido do slogan se altere. O transporte é público, mas/porêm/todavia/entretanto o corpo da mulher não.
Explique à turma que a introdução da conjunção faz com que a segunda oração se torne
coordenada sindética adversativa: mas/porém/todavia/entretanto expressam contraposição.

1J

Releia este trecho do cartaz:

Se você for víti1na ou vir alguén1 sendo assediado, ligue I 90 e denuncie.
Esse período é composto por coordenação e subordinação. No caderno, classifique cada uma
das orações que O compõem. ·se você for vítima": oração subordinada adverbial condicional;"ou vir alguém': oração coordenada

sindética alternativa;'sendo assediado': oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio;
"ligue 190": oração principal; "e denuncie'. oração coordenada sindética aditiva.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

li

Leia um t recho de uma crônica de Marina Colasanti.

Eu sei, mas não devia
Eu sei que a gente se acostuma. l\llas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao
redor. E, porque não tem vista, logo se acosturna a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se
acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostun,a a acender mais
cedo a luz. E, à n1edida que se acostun, a, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amp lidão.
A gente se acostuma a acordar de n1anhã sobressaltado porque está na hora. A tornar o café correndo
porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está
cansado. A deitar cedo e donnir pesado sen, ter vivido o dia.
A gente se acostu 1na a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 1nortos e
que haja números para os mortos. E, aceitando os nún1eros, aceita não acreditar nas negoc iações de paz.
E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos nú1neros, da longa duração.
.

[...]
COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. p. 9.

a ) Releia o título da crônica. O que é possível observar do ponto de vista sintático em relação
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7. f) Resposta
sugerida: No
título, a cronista
se refere a si
mesma.e, no
desenvolvimento
da crônica,
com o uso de
a gente, indui
outras pessoas
que, como ela,
agem de forma
considerada
conformista.

à forma

verbal sei ?
A cronista omitiu o complemento da forma verbal sei.
b) Com que objetivo, provavelmente, essa estrutura sintática foi empregada 7
Provavelmente para não revelar de imediato o que o narrador não sabe, gerando curiosidade no leitor e estimulando-o a ler o texto.
e) Que trecho da crônica explicita o complemento da forma verbal sei?
O primeiro período da crônica: "Eu sei que a gente se acostuma•.
d ) Classifique a oração que completa o sentido da forma verbal sei.
Oração subordinada substantiva objetiva direta.
e) Qual é a função semãntica, ou seja, de sentido, da oração coordenada sindética adversativa m as não dev ia, no contexto da crônica?
Contrapor-se à acomodação explicitada na oração'a gente se acostuma:
f) Como você interpreta a alternância entre o uso do pronome pessoal do caso reto eu no título da crônica
e da expressão a gente no desenvolvimento do texto?

D

(UFAC/2011 - adaptada)

Leia, a seguir, o trecho de uma reportagem:
Um grupo de cientistas da Universidade de Colun,bia, nos Estados Unidos, anunciou ter criado árvores
artificiais que poden, ajudar no co1nbate ao aquecin1ento global, já que absorvem C0 2 da atrnosfera quase
1nil vezes mais rapidan,ente do que árvores de verdade.
[... ] En,bora alguns ambientalistas critiquen, os n1étodos de enterrar dióxido de carbono, L1ckner afir1na que o uso de suas árvores daria ao inundo tempo para encontrar alternativas 1nelhores, como, por
exen1plo, o desenvolvimento de energias ''lin1pas", que não produzen, gases.
Disponível em: <http//www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/07/090708arvoressinteticasebc.shtml>.
Acesso em: 21 abr. 2016.

A oração "que podem ajudar no combate ao aquecimento g loba l" deve ser classificada
como:
a) oração coordenada sindética aditiva.
b ) oração coordenada assindética.

e) oração subordinada substantiva.
d) oração subordinada adjetiva. Alternativa d.
e) oração subordinada adverbial.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

0

(UCB/2014 - adaptada)
Leia o segu inte trecho para responder à questão.

São Luís do Maranhão
A pobre c idade de São Luís do i\llaranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua;
as pedras escaldavam; [.. .] a Praça da Alegria apresentava u1n ar fúnebre. [... ] doutro lado da praça, u1na
preta velha, vergada por i1nenso tabuleiro de madeira, sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por u1na
nuvem de 1noscas, apregoava em tom 1nuito arrastado e n1elancólico: '' Fígado, rins e coração!" Era u1na
vendeira de fatos de boi. As crianças nuas [... ], a pele crestada, os ventrezinhos amarelentos e crescidos,
corriam e gu inchavam, empinando papagaios de papel [...]. Os cães, estendidos nas calçadas, tinha1n uivos
. que pareciam gemidos humanos.
AZEVEDO, Aluísio. Omulato. São Paulo: Moderna, 1999. p. 6, com adaptações.

Acerca dos aspectos morfossintáticos que envolvem o texto, registre no caderno as afirmativas corretas:
a ) No período"A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor~ o predicado classifica-se como nominal.

b) A oração "as pedras escaldavam· exemplifica o emprego de um verbo intransitivo.

e) Na oração "Era uma vendeira de fatos de boi~ o termo destacado funciona como objeto indireto.
d) Na passagem "tinham uivos que pareciam gemidos humanos~ o pronome relativo em destaque funciona
como sujeito da segunda oração.
e) No trecho ·a pele crestada, os ventrezinhos amarelentos e crescidos, corriam e guinchavam, empinando papagaios de papel~ o e, em todas as respectivas ocorrências, introd uz uma oração coordenada
sindética.
Alternativas a, b, d. Em e, o termo "de fatos· funciona como predicativo. Em e, a oração coordenada sindética é ·e
guinchavam·.

Em

(Unesp/2015)
Leia esta passagem de um romance de Autran Dourado (1926-2012).

Quando o coronel João Capistrano Honório Cota mandou erguer o sobrado, tinha pouco 1nais de trinta anos.
l\1as já era homen, sério de velho, reservado, cu1npridor. Cuidava n1uito dos trajes, da sua aparência n1edida. O
jaquetão de casimira inglesa, o colete de linho atravessado pela grossa conente de ouro do relógio; a calça é que
era como a de todos na cidade - e de brin1, a não ser en, certas ocasiões (batizado, 1norte, casan,ento - então era
parelho n1esn10, por igual), mas sempre n1uito ben, passada, o vinco perfeito. Dava gosto ver.
O passo vagaroso de que1n não te1n pressa - o n1undo podia esperar por ele, o peito rnagro estufado, os
gestos lentos, a voz pausada e grave, descia a rua da Igreja cumprimentando ceri1non iosamente, nobren,ente, os que por ele passavan1 ou os que chegavan, na janela n1uitas vezes só para vê-lo passar.
Desde longe a gente adivinhava ele vindo: alto, magro, descarnado, como u1na ave pernalta de grande
porte. Sendo ass im tão descomunal, podia ser desaje itado: não era, dava se1npre a in1pressão de uni a grande
e ponderada figura. Não jogava as pernas para os lados ne1n as trazia abertas, esticava-as feito n1edisse os
passos, quebrando os joelhos en1 reto.
Quando montado, indo para a sua Fazenda da Pedra Menina, no cavalo branco ajaezado de couro trabalhado e prata, aí então sin, era a grande, imponente figura, que enchia as vistas. Parecia u1n daqueles cavaleiros
antigos, fugidos do A·111adis de Gaula ou do Paltneiri,n, quando iam para a guerra arn,ados cavaleiros.

ópera dos morros, 1970.
No início do segundo parágrafo, por ter na frase a mesma função sintática que o vocábulo
vagaroso com relação a passo, a oração "de quem não tem pressa" é considerada:
a ) coordenada sindética.
b ) subordinada substantiva.

e) subordinada adjetiva.
d ) coordenada assindética.
e) subordinada adverbial. Alternativa e. O vocábulo vagaroso funciona como adjetivo. A oração"de quem não tem
pressa• é urna oração subordinada adjetiva.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Pontuação Uso da vírgula e do
ponto e vírgula
l ' Na bagagem
• Qual é a função dos sinais de pontuação na construção de sentidos do texto escrito?
• A pontuação pode alterar a interpretação de um texto?

Nas trilhas do texto
260

&ii Leia a piada a seguir, publicada na seção de humor de uma revista.
A professora passou a lição de
casa: fazer u1na redação corn te1na
"l\ilãe só tem unia".
No dia seguinte, cada aluno leu
a sua redação. Todas mais ou nienos
dizendo as mes mas coisas: a mãe nos
a1na n1enta, é carinhosa conosco, é a
rosa mais linda de nosso jardini etc.
e tc. e tc .
Portanto, mãe só te1n unia ...
Aí chegou a vez do Juquinha ler a
sua redação:
"Doni ingo foi visita lá e1n casa. As
visitas ficarani na sala. Elas ficaram
com sede e rninha mãe pediu para eu
ir buscar refTigerante na cozinha. Eu
abri a geladeira e só ónha uma garrafa.
Aí eu gritei para 1ninha mãe:
- Mãe, só te1n unia!"
Viaje Bem, revista de bordoNASP, n. 4, 1989.
(adaptado.)

A adaptação do texto consistiu em suprimir o nome de
uma marca comercial e fazer os ajustes necessários.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

2. Na frase 'Mãe
só tem uma'. o
Na forma inusitada como Juquinha interpretou o tema da redação.
locutor afirma
Compare os dois enunciados:
que só exisce
uma mãe. No
• Mãe só tem uma.
caso, mãe é
• Mãe, só tem t11na!
objeto direto
do verbo ter,
usado na frase
Explique a diferença de sentido entre eles no contexto da piada.
com o sentido
de existir. Na
O que determina a diferença de sentido entre os dois enunciados?
frase "Mãe, só
O uso ou não da vírgula.
tem urna!:o
termo mãe
funciona como
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vocativo. A mãe
é o interlocutor
a quem o
falante se dirige,
afirmando que
na geladeira 'só
há uma garrafa
Uso da vírgula e do ponto e vírgula
de refrigerante".

Em que consiste o humor da piada?

D

D

-S.Panorama

Os sinais de pontuação constituem um sistema de sinais específico da escrita, utilizado com
o objetivo de segmentar unidades significativas do texto (como frases e termos da oração) e
indicar efeitos de sentido variados.

Vírgula
A vírgula é um sinal gráfico que tem função semântica e sintática, pois está ligada ao sentido
do enunciado e à organização dos termos na oração. É usada para segmentar orações encadeadas entre si ou os termos de uma oração.
Usa-se vírgula entre termos da oração para separar:
• vocativo:
Quen1 te en sinouf guerreiro branco ~a lingu agem de n1eu s irn1ãos? ALENCAR, José de. tracemo.
Não vira pa ra trás, Bianca! ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Carmela. ln: Brás, Bexiga e Barra Funda eoutros contos.
1 ão se enxerga, seu cafajeste ? ALCÃNTARAMACHADO,Antõnio.ldem.

• termos de uma enumeração que exercem a mesma função sintática:
Braços nus, colo nu, joelho s de fora . ALCÂNTARA MACHADO, António. Idem.

• aposto:
Iracema, a virge111 dos lábios de n1el que t inha os olhos 1nais negros que a asa da graún a[... ].
ALENCAR, José de. tracemo.

• adjuntos adverbiais de certa extensão, que aparecem no início ou no meio da oração:
U n1 dia, ao pino do Sol , ela repousava em um claro da floresta . ALENCAR, Joséde.ldem.

• termos deslocados:
Foi rápido, co,n o o o lJ1ar, o gesto de l racema. ALENCAR, José de. Idem.

O sentimento que ele pôs no rosto, não o sei e u. ALENCAR,Joséde. ldem.
• termos explicativos (isto é, por exemplo, aliás etc.):
Na abertura de sua obra

Política, Ari stóteles afirn1a que somente o hon,em é um animal político,

isto é , social e cívico [ ...] CHAUÍ, Marilena. A linguagem. ln: - . Convite à filosof,a. São Paulo: Ática. 2002.
Por exen1plo, você pode in,aginar um j ogador d e futebol dizendo "estereotipação'º? VERISSIMO,
Luis Fernando. Aí, galera. ln: Correio Braziliense. 13 de maio 1998.

Também se usa a vírgula para indicar elipse ou omissão de um termo:
Eu fui ao cinema; ele, à academia.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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E, entre orações, para separar:
• orações coordenadas assindéticas:
As casas de modas [... ] despejao1 nas calçadas as costureirinhas que riem, falain
alto, balançam os quadris como gangorras. ALCÂNTARA MACHADO, António. Brás, Bexiga e Barra Funda e
outros contos.

• orações coordenadas sindéticas unidas com a conjunção e quando têm sujeitos diferentes:
Venho das terras que teus irmãos possuíra1n, e hoje tên1 os meus. ALENCAR, José de. tracema.

• orações subordinadas adverbiais antepostas à oração principal:
Mais rápida que a ema selvagen1, a 1norena virge m corria o sertão. ALENCAR,Joséde./racema.
Se o senhor agora tem dinheiro, por que não n,e pede a meu pai? MARTINSPENAOjuizdepaznaroça.
Enquanto repousa, empluma das penas do gará as Aechas do seu arco. ALENCAR, José de. tracemo.

• orações adjetivas explicativas:
O segredo, para Basílio; que tem a velocidade como principal característica, é não correr
se1n necessidade dentro de ca1npo. Folha de S.Paulo, São Paulo, 16 fev. 2005.
• orações reduzidas de gerúndio, de particípio ou de infinitivo antepostas à oração principal:
Mas tendo tantos dotes da ventura,/ só apreço lhes dou, gentil pastora,/ depois que o teu
afecto 1ne segura/ que queres do q ue tenho ser senhora! GONZAGA, TomásAntônio.MaríliadeDirceu.
Apresentados como "o irmão do Chico Buarque", "a filha da Re nata Sorrah" e "a
irmã da Wanessa Camargo", eles avisan,, antes de n1ais nada, que não consideram a opção

pelo anonimato, uma chance desperdiçada. Fo/hadeS.Paulo, SãoPaulo,24out.2004

• orações coordenadas sindéticas adversativas:
Eu quero casar-1ne co1n o senhorÇ, mas não quero que me abrace antes de nos casarn10s.
MARTINS PENA. Ojuiz de paz na roça.
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• orações substantivas apositivas. Nesse caso, usa-se vírgula ou dois-pontos:
Minha esperança é somente esta, que um dia você volte.
Quero dizer isto~que adorei teu livro.

• orações intercaladas:
Vamos agora entrar no coraçãozinho de un, ente be1n an, ável, que não tem,. como aquele,
unia pessoa a quern confie suas penas[... ] MACEOO.JoaquimManuelde.AMoreninha.
Observação: As orações coordenadas assindéticas intercaladas ou interferentes são encaixadas na sequência de outra oração, em um período. Elas têm a função de inserir advertências, esclarecimentos, citações, comentários, apartes, ressalvas, desabafos etc. Essas orações
são separadas por travessões, parênteses ou vírgulas:
Uma 1nanhã lá no Cajapió (J oca len1brava-se con10 se fora n a vésp era), acordara depois
dun,a grande tormenta no fi1n do verão. ARANHA,Graça.OmilagredaschuvasnoNordeste.
Note que a oração entre parênteses ·~oca lembrava-se como se fora na véspera"foi encaixada na oração "Uma manhã lá no Cajapió, acordara depois duma grande tormenta no
fim do verão•.
Leia estes outros exemplos de orações intercaladas, separadas por travessões, parênteses
e vírgulas, respectivamente:
Tive - confesso - m edo dele.
Ele falou baixo (na verdade sussurrou) eu te amo.
Este ano, disse Márcia, viajarei nas férias.

Casos em que não se usa vírgula
Não se usa vírgula no interior da oração para separar:
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

• termos na ordem direta:
O vestido de Carn1ela coladinho ao corpo é de organdi verde.

ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Carmela.

ln: Brás, Bexiga, Barra Funda e ouuoscontos.

• suj eito de predicado:
Você verá. ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Idem.
0 Angelo tam bé1n viu. ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Idem.
A

• verbo de termos do objeto direto:
Bianca rói as unhas. ALCÂNTARA MACHADO, Antônio Idem.
Ele gosta de você. ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Idem.
•

verbo de agente da passiva:
Meu time foi derrotado pelo Atlético.

• verbo de ligação de predicativo:
Não seja má. ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Idem.
• adj untos adnominais e os complementos nominais dos termos modificados por eles,
ou seja, dos núcleos nominais:
No fundo o in1ponente castelo. ALCÂNTARA MACHADO, Antônio. Idem.
A adaptação do ambiente para os idosos é fundamental.

Ponto e vírgula
O ponto e vírgula é um sinal gráfico usado para separar:
• orações coordenadas, quando há omissão da conjunção:
O rosto do selvagem ilu1ninou-se· seu peito arquejou de felicidade; seus lábios trêmulos mal
podia1n articular o turbilhão de palavras gue vínhan1 do íntín10 da alina. ALENCAR, Joséde.Oguarani.

• orações coordenadas já marcadas por vírgulas:
Os meus c iúmes eran1 intensos, mas curtos; com pouco derrubaria tudo, n1as con1 o n1esmo
pouco ou menos reconstruiria o céu , a terra e as estrelas. ASSIS, Machado de. DomCasmutro.
• orações coordenadas que mantêm alguma simetria:
Minha esposa fala várias línguas; eu, apenas uma.

O uso da pontuação como recurso estilístico
Em alguns contextos, as regras de uso da vírgula, do ponto e vírgula e de outros sinais de
pontuação podem ser transgredidas propositalmente, com o objetivo de produzir determinados efeitos de sentido. Esse uso da pontuação como recurso estilístico costuma ser mais observado em textos literários e publicitários, mas também pode aparecer em textos jornalísticos ou
de outras esferas, em situações específicas.
Leia, por exemplo, os versos de um poema de José Paulo Paes e observe que ele não separou
com vírgulas os termos de uma enumeração. Esse recurso, que pode ter sido utilizado para denunciar a ação ininterrupta do ser humano contra a natureza e a própria humanidade, também
ajuda a construir o ritmo do poema.

Como armar um presépio

[... l
retirar da terra o petróleo ferro urânio que possa
eventualn1ente conter e fabricar carros tanques
aviões mísseis nucleares cujos morticínios hão de
ser noticiados con1 destaque [... ]
PAES, José Paulo. ln: Calendário Perplexo.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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2. Aobra de
Leia, agora, o trecho de uma reportagem no qual a pontuação é usada de maneira inusitada,
Cervantes é, ao
como recurso estilístico.
mesmo tempo,
uma paródia
O ambiente é silencioso. Escuro. Co1n exceção das cavernas adaptadas ao turisn10, onde há luz
das novelas
artificial. [...] ANDRADE, Cristiana. Relíquias subterrâneas. Esrado de Minas, Belo HoriZonte, 3 abr. 2005. Gerais, p. 21.
de cavaleiros e
uma sátira da
Observe que, nesse trecho, foi usado ponto final em vez de vírgula. A opção por esse estilo
transição da
Idade Média para
telegráfico, fragmentado, pode ter sido feita para destacar determinadas características doama Idade Moderna.
biente descrito.
Num acesso
de loucura,
Por fim, leia estes trechos de um anúncio publicitário:
Alonso Quijaldo,
um nobre
Que1n pesqu isa busca qualidade. E ajuda a proteger o n1eio ambiente.
quase falido
As pesquisas são essenciais na vida da gente. E adquirem i1nportância a inda 1naior se contribuen1
e aficionado
por livros de
pa ra a melhoria do am biente en1 que vivemos. [ ...]
aventuras,
N(1Va Escola. São Paulo: Abril, ano VI, n. 49, jun. 1991.
incorpora Dom
Quixote. Escolhe
O uso do ponto final separando orações coordenadas, nesse exemplo, também é um recurso
como musa
a atarracada
estilístico.
camponesa
Dulcinea dei
Toboso, monta
o velho cavalo
Rocinante e
toma como
escudeiro o
baixote Sancho
Pança. Depois
D Explique no caderno a diferença de sentido existente entre as frases de cada item.
de enfrentar
manadas
a) Meu irmão que é jogador de futebol mora na Bahia. A primeira frase faz referência a um dos irmãos, que é
· ,·
d d f b I
B h. jogador de futebol. A segunda frase faz referência ao único
de ovelhas
M
eu
1rmao,
que
e
Joga
or
e
ute
o,
mora
na
a 1a. irmão.
pensando que
fossem exércitos,
b)A interrupção da gravidez, que é considerada crime no Código Penal, está sujeita a punições severas.
entre outros
A interrupção da gravidez que é considerada crime no Código Penal está sujeita a punições severas.
inimigos irreais,
Na primeira frase, todos os tipos de interrupção da gravidez estão sujeitas a punições severas. Na segunda frase, alguns tipos
de ser surrado,
de interrupção da gravidez, considerados crimes no Código Penal. estão sujeitos a punições severas.
preso e roubado,
264 Dom Quixote
B No texto que você vai ler, excluímos todos os sinais de pontuação e as letras maiúsculas. Copie-o no
volta para casa,
caderno, pontuando-o e usando corretamente as letras maiúsculas.
onde, doente
e desiludido,
a obra de cervantes é ao n1esn10 ten1po uma paródia das novelas de cavaleiros e uma sátira da transiacaba morrendo.
ção da idade média para a idade moderna num acesso de loucura alonso quijaldo u1n nobre quase falido
Publicado
em 1605,o
e aficionado por livros de aventu ras incorpora dom quixote escol he con10 n1usa a ata rracada camponesa
livro não foi
dulc inea dei toboso monta o velho cavalo rocinante e toma como escudeiro o baixote sancho pança
concebido para
depois de enfren tar manadas de ovelhas pensando que fossem exércitos entre outros inimigos irreais de
ter continuação,
mas o sucesso
ser sur rado preso e roubado dom quixote volta para casa
imediato fez com
onde doente e desiludido acaba morrendo publicado e1n
que Cervantes
1605 o livro não foi concebido para ter continuação
escrevesse uma
segunda parte,
n1as o sucesso imediato fez con1 que cervantes escredez anos depois.
vesse uma segunda parte dez anos depois
Ahistória está
bem delimitada
a história está bem del imitada no ten1po 1nas a
no tempo, mas a
dualidade entre dualidade entre pragmatismo e idealismo faz do livro uina
obra atemporal u·ata-se de un1 livro vivo com n1últiplas
pragmatismo
e idealismo faz
in terpretações e não significa necessarian1ente o
do livro uma
obra atemporal. triunfo da realidade sobre a loucura afirmou
"Trata-se de
josé luís quirós coordenador do congresso o
um livro vivo,
quixote e o pensa1nento mode rn o realizado
com múltiplas
em junho durante o fórun1 das culturas de
interpretações,
e não significa
barcelona
necessariamente
o triunfo da realidade sobre a loucura"' Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 jul. 2004,
Ilustrada, p. 8 (adaptado).
afirmou José Luis Quirós, coordenador do
congresso ·o Quixote e o Pensamento
Moderno·, realizado em junho, durante o
Fórum das Culturas de Barcelona.

Passos largos

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Para que o seguinte trecho ganhe sentido e fique bem pontuado, é necessário o emprego de
um ponto e vírgula. Leia:
Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro.

• O ponto e vírgula deve ser inserido depois de:
a) bezerro.

b) mãe. Alternativa b.
e) fazendeiro.
d)também.

e) pai.

• Reescreva a frase corrigida no caderno.
Um fazendeiro tinha um bezerro
e a mãe; do fazendeiro era
também o pai do bezerro.

0 (Fuvest/1995 - adaptada)
Considere os pares de frases a seguir, em que cada uma foi pontuada de maneira diferente.
Registre no caderno o par de frases em que não ocorreu alteração de sentido com a mudança
de pontuação. Alternativa e.
a)Ouvi dizer de certa cantora que era um elefante que engolira um rouxinol.
Ouvi dizer de certa cantora, que era um elefante, que engolira um rouxinol.

b)A versão apresentada à imprensa é evidentemente falsa.
A versão apresentada à imprensa é, evidentemente, falsa.

e) Os freios do Buick guincham nas rodas e os pneumáticos deslizam rente à calçada.
Os freios do Buick guincham nas rodas, e os pneumáticos deslizam rente à calçada.

l1

(PUC-MG/1994 - adaptada)

Registre no caderno o enunciado em que a vírgula não foi empregada adequadamente. Justifique sua resposta. Segundo enunciado da alcernativa d. Não se separa o sujeito do predicado com vírgula.
o)Qualquer pessoa de fora quando chega ali é logo abordada por alguém da comunidade.
Qualquer pessoa de fora, quando chega ali, é logo abordada por alguém da comunidade.

b)O que se verifica hoj e na Região Metropolitana é a estratificação da miséria.
O que se verifica hoj e, na Região Metropolitana, é a estratificação da miséria.

e) A diferença é que, enquanto Maria Helena luta para conseguir a titulação de seu terreno, José Gomes briga.
A diferença é que, enquanto Maria Helena luta, para conseguir a titulação de seu terreno, José Gomes briga.

d) A cerca de seu quintal já tem até uma abertura para a terra passar quando a enxurrada vem.
A cerca de seu quintal, já tem até uma abertura, para a terra passar, quando a enxurrada vem.

e) Quem entra neste local pela primeira vez se assombra com o mau cheiro e o excesso de moscas.
Quem, pela primeira vez, entra neste local se assombra com o mau cheiro e o excesso de moscas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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(Unifenas-MG/2004 - adaptada)

Registre no caderno a alternativa em que a vírgula foi usada para isolar o aposto ou qualquer
elemento de valor explicativo. Alternativa d.
a) Grandes redes de supennercados estão investindo forten, ente nos produtos com marca própria,
segundo tendência do mercado Internacional.
b) Hoje em dia uma parte da mídia intui que golpes financeiros existem, mas não sabe onde.

e) Está no novo regu lan,ento: a partir deste ano, só concorre no Anuário do Clube de Criação de São
Paulo propaganda que tenha sido veiculada.

d) A fábrica de Sochaux, a n1aior e mais antiga n1ontadora de carros Peugeot, ten, atualn,ente mais de
30% da sua capacidade ociosa.
7. Em a, pressupõe-se que todos os
políticos desprezam
o clamor público.
Em b, pressupõe-se
que apenas alguns
IJ
políticos não
dão ouvidos aos
anseios do povo.
As ideias foram
construídas por
meio de orações
subordinadas
adjetivas. Em a:
oração subordinada IJ
adjetiva explicativa.
Em b:oração
subordinada
adjetiva restritiva.

1

266

,

e) Nos esportes coletivos, o talen to individual muitas vezes fica ofuscado, ou con1prometido en, função
dos objetivos e estratégias do time.
(Mackenzie-SP/2000 - adaptada)

Leia os períodos a e b e explique o sentido de cada frase, considerando o uso das vírgulas.
a)Os políticos, que desprezam o clamor público, trabalham só pelos interesses pessoais.
b)Os políticos que desprezam o clamor público trabalham só pelos interesses pessoais.
( ESPM/2013 - adaptada) Alternativa d Nesse período, as duas orações têm sujeitos diferentes.

Registre no caderno a alternativa em que a vírgula pode ser usada antes do conectivo e:
a) Rom ney busca votos na Flórida e diz que EUA são o ·melhor país da Terra•.

b) Com o "boom"imobiliário e sem mais tantos terrenos disponíveis, as construtoras têm erguido prédios em
áreas contaminadas de S. Paulo.

e) Mercado volta a elevar estimativa de inflação e reduz projeção do PIB.

d) Falha em freio causa fumaça e t rem do metrô é de novo esvaziado em SP.
e) Entre os estudantes do Ensino Superior, 38% não dominam habilidades básicas de leitura e escrita, segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (lnaf).

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

0

(IFPE/2016 - adaptada)

Leia:

Uma revisão de dados recentes sobre a morte de línguas
Linguistas preveem que 1netade das 111ais de 6 1nil línguas fa ladas no mundo desaparecerá em um
século - uma taxa de extinção que supera as estimativas mais pessilnistas quanto à extinção das espécies
biológicas. [... ]
Segundo a Unesco, 96% da popu lação mundial falam só 4% das línguas existentes. E apenas 4% da
humanidade partilha o restante dos idiomas, 1netade dos quais se encontra en1 perigo de extinção. Entre 20
e 30 idiomas desaparecem por ano - uma média de uma língua a cada duas semanas. [... ]
A perda de línguas raras é lamentável por várias razões. Em primeiro lugar, pelo interesse científico que
despertan1: algu1nas questões básicas da linguística estão longe de estar inteiran1ente resolvidas. E essas
línguas ajudam a saber quais e len1entos da gra1nática e do vocabulário são realmente un iversais, isto é ,
resu.ltantes das características do próprio cérebro humano.
A ciência tan1bé1n tenta reconstruir o percurso de antigas migrações, fazendo um levantan1ento de palavras emprestadas, que ocorrem em línguas sen1 qualquer parentesco. Afinal, se línguas não aparentadas
partilham palavras, então seus povos estiveram em contato em algu m 1no1nento.
Um con1unicado do Prograina das Nações Unidas para o l\lleio Ambiente (Pnun1a) diz que "'o desaparecin1ento de uma língua e de seu contexto cultural equivale a queimar u.m livro único sobre a natureza'".
Afinal, cada povo ten1 um modo único de ver a vida. Por exemplo, a palavra russa inir significa igualinente
"aldeia", "n1undoº' e ''paz". É que, co1no os aldeões russos da Idade Média tinham de fugir para a floresta em
ten1pos de guerra, a aldeia era para eles o p róprio mundo, ao menos enquanto houvesse paz.
Disponível em: <http://revistalingua.com.br/textos/116/a-morte-anunciada-355517-1.asp>. Acesso em: 28 set. 2015.

Registre no caderno apenas as afirmativas corretas sobre a pontuação empregada no texto
lido.
a) A expressão "Segundo a Unesco~ no início do segundo parágrafo, está isolada por uma vírgula por se
tratar de um vocativo.

b) O ponto final após o primeiro período do segundo parágrafo, •segundo a Unesco, 96% da população
mundial falam só 4% das línguas existentes~ poderia ser substituído por uma vírgu la sem que isso gerasse
um erro de pontuação.

e) Os dois-pontos que aparecem depois de •interesse científico que despertam' foram utilizados para Introduzir explicação ou esclarecimento.

d) As vírgu las que isolam ·isto é~ no último período do terceiro parágrafo, foram utilizadas pelo fato de essa
ser uma expressão retificadora.

e) A vírgula em •É q ue, como os aldeões russos da Idade Média'; quinto parágrafo, foi utilizada equivocadamente, uma vez que não se deveria separar o verbo do sujeito.
Alternativas b, e e d. A alternativa a está incorreta porque a expressão'Segundo a
Unesco· não é vocativo. A alternativa e está incorreta porque a expressão "como os
aldeões russos da Idade Média' apresenta uma explicação causal.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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l ·Na bagagem
• De que mecanismos textuais você pode lançar mão para escrever textos cada vez melhores, mais coerentes e coesos?
• A coesão só existe em textos não literários, como notícias, artigos de opinião, artigos de divulgação científica, ou ela também
se faz presente em textos literários como poemas e letras de
canção?
• Que relações você estabeleceria entre um texto e um rio?

268

....
--,
.......
Iniciamos o estudo sobre coesão
e coerência no
volume 1 desta
coleção, no capítulo 26 da frente
de Gramática e
estudo da língua.

Nas trilhas do texto
~ Leia o poema a seguir, do poeta João Cabral de Melo Neto:

Rios sem discurso
João Cabral de Melo Neto

Quando um rio corta , corta-se de vez
o discurso-rio de água que ele fazia;
cortado, a água se quebra em pedaços,
e m poços de água, em água paralítica.
Em situação de poço, a água equivale
a uma palavra em situação dicionária:
isolada, estanque no poço dela mesma,
e porque assim estanque , estancada;
e mais: porque assim estancada, 1nuda,
e muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele discorria.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

O curso de um rio, seu djsc urso-rio,
chega raramente a se reatar de vez;
um rio precisa de muito fio de água
para refazer o fio antigo que o fez.
Salvo a grandiloquência de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem,
um rio precisa de mwta água em fios
para que todos os poços se enfrasem :
se reatando, de um para ou tro poço,
em frases curtas, então frase e frase,
até a sentença-rio do discurso únjco
em que se tem voz a seca ele co1nbate.

estanque: que não corre, estagnado.
discorrer: falar sobre; dissertar. No poema, a palavra foi empregada

com o sentido de vagar, andar sem saber para onde.
cursa: caminho, direção, rumo; leito de um rio.
reatar: emendar; unir-se novamente; recomeçar o que havia sido
interrompido.
grandiloquência: modo afetadode se expressar; imensidão, grandiosidade.
interina: passageira, provisória, temporária.
entrosar: neologismo usado no poema com osentido de formar
frases; encadear-se em frases.
sentença: expressão, frase; máxima, provérbio.
MELONETO, JoãoCabral de. Aeducação pela pedra. ln: Obra completa: Volume único
- Poesia (Org.MarlydeOliveira). RiodeJaneiro:Nova Aguilar, 1994. p. 350-351.

João Cabral de /V\elo Neto (1920-1999) nasceu em Recife e faleceu no Rio de Janeiro.
Foi poeta, tradutor, ensaísta e diplomata. A obra do autor relaciona-se essencialmente
a dois temas: a metalinguagem, ou seja, o fazer literário, e problemas sociais como a
seca, a miséria e a fome. O poema ·Rios sem discurso" foi publicado pela primeira vez
na coletânea Aeducação pela pedra {1966). Entre as obras de Joâo Cabral de Melo Neto,
destacam-se Morte e vida severino (1944), O cão sem plumas (1950), Duas águas (1956),
Museu de tudo (1975) e A escola das facas (1980).

Para saber mais sobre a vida e a obra de João Cabral de Melo Neto, acesse:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3026/joao-cabral-de-melo-neto>;
<http://www.releituras.com/joaocabral_bio.asp>.
Acessos em: 25 fev. 2016.
Sugerimos queestas questõessejam discutidas oralmente, antes de serem respondidas por escrito. Sua mediação é fundamental
para que osalunos reconstruam adequadamente ossentidosdo poema.

D

Discurso é um enunciado produzido em uma situação de comunicação específica, determinado por condições históricas e sociais. O poema estabelece uma analogia entre rio e discurso.
Seguindo essa analogia, responda:
a) Que elemento forma o rio? Aágua.
b) Que elemento forma o discurso? Apalavra.

B

Releia os versos a seguir e observe as duas ocorrências do verbo cortar:

Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio de água que ele fazia;
Nesses versos, o sentido das formas verbais corta e corta-se é, respectivamente, semelhante a:
Alternativa b.
e) evaporar e transformar-se.
e) desocupar e alterar-se.
a) desviar e parar.
b) secar e interromper-se.

li

d) esvaziar e modificar-se.

De acordo com o poema, em um rio "cortado, a água se quebra em pedaços''.
a) No que o rio se transforma ao se "quebrar em pedaços•? Em poços de água.
b) Qual é o sentido da metáfora água paralítica? Água parada, que não corre, que não segue seu fluxo.
e) No poema, a que equivalem os termos poço e rio? Poço equivale adicionário e rio a texto.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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4. d) Resposta
pessoal.
Para responder
à questão, os
alunos devem
atentar para o
fato de que, no
dicionário, as
palavras estão
dispostas em
lista, em ordem
alfabética, sem
ligação umas
com as outras.
5. b) Resposta

pessoal. Espera-se que os
alunos deem
exemplos da
palavra socorro
contexLualizada,
como nos
enunciados a
seguir: 1) Ao
verificar que
se iniciava um
incêndio,a
mulher gritou
por socorro.
2) Os policiais
iniciaram os
procedimentos
para o socorro
das vítimas. 3)
Então alguém
gritou: Socorro!

IJ

4. a) As palavras em 'situação dicionária•.

Responda no caderno: Comente com os alunos que'palavra [em situação) dicionária" é um neologismo criado pelo
poeta, que tem o sentido de 'palavra em estado de dicionário: "verbete".

a) A que a água parada em poços é comparada?

b ) Quais são os três adjetivos usados pelo eu lírico para caracterizar uma palavra em "situação dicionária"?
Isolada, estancada e muda.
e) De acordo com o poema, por que uma palavra em"situação dicionária' é muda?
Porque não se comunica com nenhuma outra.
d) Você concorda que as palavras em estado de d icionário são mudas? Explique.

D

5. a) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos deem exemplos da palavra

Dê exemplos da palavra socorro em: socorro descontextualizada, como em urn verbete de dicionário: ' Socorro.
a) situação dicionária.
b) situação de d iscurso.

S. m. 1. Ato ou efeito de socorrer. 2. Ajuda ou assistência a alguém em
situação difícil. 3. Os meios usados para tal fim. 4 . Ajuda material ou
financeira~

D

O que é necessário para que uma palavra saia do estado de dicionário e passe a compor um
discurso? Ela precisa ser contextualizada, usada por alguém em uma situação comunicativa específica, com um propósito.

D

Releia os versos:
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele discorria.
Considerando que sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras de
uma oração e entre as orações de um período, explique o que é:
a) a sintaxe dos rios. O fluxo das águas que formam os rios.

b)a sintaxe das palavras. O fluxo de palavras e frases que formam os textos.

I] Com base nas suas respostas para a questão anterior, explique que relação existe entre a sintaxe dos rios e a sintaxe das palavras.
Tanto as águas dos rios quanto as palavras e as frases têm de estar interligadas para formar um fluxo, para ter continuidade.

D

9. d) Resposta

Releia:
O curso de un, rio, seu discu rso-rio,
chega rara mente a se reatar de vez;
un, rio precisa de n1uito fio de água
para refazer o fio antigo que o fez.

pessoal.
270 Discuta com
os alunos os
desafios da
linguagem oral
e escrita: as
dificuldades para
expressar aquilo
que se pensa, os
mal-entendidos,
as ambiguidades,
as inadequações
etc.

a ) O que significa "se reatar de vez"? Reatar-se definitivamente.
Porque são necessários muitos fios de água para
b) Por que o curso de um rio raramente chega a•se reatar de vez"? reatá-lo, o que não ocorre durante as secas.

e) Em que circunstâncias o curso das palavras pode "se cortar"?
Quando a sequência - o•curso• - das palavras deixa de ter sentido, quando não há relação entre elas.
d) Também podemos d izer q ue o curso das palavras raramente chega a se reatar de vez? O que seria necessário para reatá-lo?

9. e) Quando
ocorre uma
cheia.

e) O quinto verso da segunda estrofe apresenta uma exceção para a impossibilidade de se ·reatar um rio".
Qual é essa exceção?

f) A palavra interi no tem o sentido de provisório, temporário, transitório. Por que a linguagem da cheia é
interina? Porque a cheia não é definitiva. Ao período de cheia, segue-se o período de seca.

II:l

Releia os dois últimos versos do poema e responda no caderno:
a) Ao chegar a uma sentença-rio, do que esse rio necessita para combater a seca?
De uma enchente.
b) Dessa forma, como o discurso deve ser capaz de combater a seca?
Juntando as palavras para formar o elo sem:lntico.
e) De acordo com o poema, que seca o discurso deve combater?
O silêncio, a falta de comunicação.

m A seca dos rios pode ser comparada ao:
a) d iscurso repetitivo.
b) d iscurso contundente.

e) d iscurso desconectado. Alternativa e.
d ) d iscurso verborrágico.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Palavras na lupa
Responda às questões a seguir no caderno.

D

Explique:
a)o emprego do artigo indefinido em •um rio precisa de muito fio de água~ O poeta não se refere a um rio .

determinado, mas a qualquer no.

b)o emprego do artigo definido em "para refazer o fio antigo que o fez ''.
O termo fio já foi citado no verso anterior e está sendo retomado.

D

Releia os versos:
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele d iscorria.

a)Que palavra ou expressão poderia substitu ir porque, sem prejuízo do sentido? A palavra pois.
b)Que palavra ou expressão poderia substituir por que, sem prejuízo do sentido? A expressão pelo qual.

~Panorama
Mecanismos de coesão textual
Você já sabe que um texto adequado e compreensível é aquele que tem, entre outros fatores:
sentido lógico
• coerência
• coesão - - encadeamento
Agora, vamos estudar mais a fundo os mecanismos que garantem coesão textual. Inicialmente, é importante entender que a coesão textual ocorre em vários níveis:
coesão
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entre palavras

entre orações

entre períodos

entre parágrafos

entre o texto e o
contexto

São esses diferentes encadeamentos que tornam o texto coeso e que, consequentemente,
colaboram para sua coerência.
Para usar a metáfora criada por João Cabral de Melo Neto, da mesma forma que um rio necessita de "muita água em fios/ para que todos os poços se enfrasem~ o texto precisa de mecanismos linguísticos que mantenham as relações textuais e garantam a continuidade de sentido.
Observe, no quadro a seguir, a síntese dos mecanismos de coesão referentes a cada uma
dessas relações textuais:
Mecanismos de coesão
Referencial

1. Substituição
1.1. Anáfora

1.2. Catáfora
1.3. Elipse
2. Reiteração
2.1. Sinônimos

2.2. Hiperônimos
2.3. Nomes genéricos
2.4. Expressões nominais definidas
2.5. Repetição

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Recorrencial

Sequencial

1. Retomada de termos

1. Correlação dos tem pos verbais

2. Paralelismo

2. Conexão entre orações
3. Conexão entre períodos e entre
parágrafos

Coesão referencial
A coesão referencial ocorre quando um elemento do texto refere-se a outro, substituindo-o.
Pode ser construída:
1. por substituição (colocação de palavra ou de expressão no lugar de outra, já citada ou ainda
por citar), sendo:
• anáfora, quando o item substituído já foi citado.
Q uando u.m rio corta, corta-se de vez
, o d iscurso-rio de água qu e ele fazia;

J,
o rio
•

catáfora, quando a substituição é feita antecipadamente.
Os poços vão se unindo e formam isto: um rio.

J,
um rio
• elipse, quando um item já citado é omitido.
João Cabral escreveu Morte e vida severino e ficou conhecido, principalmente, por esse livro.

J,
[João Cabral]
2. por reiteração (repetição ou recorrência de palavras ou expressões que têm a mesma referência), utilizando:
• sinônimos, ou seja, palavras ou expressões de sentido semelhante:
Quem é o eu lírico do poema? Que visão de mundo essa voz poética revela?

• hiperônimos, ou seja, palavras ou expressões de significado mais abrangente:
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Os livros desse autor são garantia de qualidade, são obras de um mestre.

• nomes genéricos, ou seja, palavras ou expressões generalizantes, como fato, acontecimento, ideia, tese, coisa, pessoa etc.:
Os temas de João Cabral são geralmente a seca e a metalinguagem, fato conhecido por quem já
leu seus livros.

• expressões nominais definidas, ou seja, palavras ou expressões de natureza diferente e
que dependem do nosso conhecimento de mundo para serem entendidas:
Vinicius de Moraes também foi um grande escritor brasileiro; além de escrever poemas, o Poetinha
também se dedicou à música popular.

• repetições:
se reatando, de u1n para outro poço,
em frases curtas, então frase e frase,

Coesão recorrencial
A coesão recorrencial ocorre quando a retomada de uma palavra ou expressão tem como
objetivo a progressão do texto, introduzindo uma informação nova. Pode acontecer:

1. pela retomada de termos, com a finalidade de enfatizar, intensificar uma ideia.
· Tudo carrega o seu carunc ho.
Tudo: desde o vivo ao defunto.
Da embaúba das capoeiras
'
. A
econo1nia canavieira.
MELO NETO, João Cabral de. Paisagenscom cupim. Antologia poélico. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. p. 99.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

2. por paralelismo, com a finalidade de modificar o sentido inicial.
água parada en, si 1nesn1a,
água vertical de poço,
água toda e1n profundeza,
MELO NETO, João Cabral de. Rio e/ou poço. Amo/ogia poética. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. p. 114· 115.

Coesão sequencial
A coesão sequencial ocorre quando se busca promover a progressão do texto, sem a reto·
mada de palavras ou expressões. Pode ser construída:

1. pela correlação de tempos verbais, organizando as relações temporais e factuais do texto.
Espero que você goste desse livro.
Esperava que você gostasse desse livro.

2. pela conexão entre orações, explicitando-se a interdependência semântica entre elas por
meio de relações de causa, consequência, finalidade, adição etc.
Se você lesse mais, sua cultura se expandiria.

J,
condição
Leia o livro e me conte o que achou.

J,
adi ão
3. pela conexão entre períodos e entre parágrafos, estabelecida com o uso de operadores
argumentativos como em síntese, dessa forma, em contrapartida, conclu indo etc.
As boas bibliotecas possuem em seu acervo livros representativos da literatura brasileira. Dessa forma,
os leitores têm a oportunidade de conhecer nossos grandes autores.

~ importante saber:
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1. Além dos pronomes e das conjunções, outras classes de palavras podem ser usadas como
mecanismos de coesão.
Fui ontem à inauguração de uma livraria. Lá encontrei vários conhecidos.

J,
advérbio
Guimarães Rosa e Drummond são grandes escritores, ambos mineiros.

J,
numeral

2. Em alguns processos de referenciação textual, o referente não está no texto, e sim no contexto, na situação de interlocução. Compare:
Já lhe falei quant o eu gosto dela, da obra de Drummond.

J,
erocesso endofórico (referente está dentro do texto}
Amanhã estarei aqui novamente.

--1,
processo exofórico (referente está fora do texto,

reconhecido apenas no contexto da enunciação)

3. Nos casos de coesão referencial, deve-se levar em conta que o termo mais geral (hiperônimo)
sempre vai apontar para o mais específico (hipônimo).
Comprei um livro novo, um romance modernista.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Passos largos
D

Registre no caderno a alternativa que indica o mecanismo de coesão utilizado no título de
reportagem a seguir. Justifique sua resposta.

O Campeonato Carioca e a dificuldade de reduzir os estaduais
a) repetição
b ) anáfora

D

Disponível em: <http//esportefinal.lance.com.br/campeonato-carioca-formato-ferj/>. Acesso em: 26 maio 2016.
Alternativa d. Foi omitido
e) catáfora O termo campeonatos:'O e ) hiperonímia
Campeonato Carioca e a
d) elipse
dificuldade de reduzir os
f) sinonímia
[campeonatos) estaduais:

Leia este trecho de uma notíca sobre a premiação do Oscar 2016:

A presidente da Acade1nia de Artes e Ciências Cinematográficas se declaro u "frustrada" com a falta
de diversidade é tn ica entre os indicados ao Oscar. depois que várias personalidades protestara1n porque
apenas atores brancos disputan, o prêmio este ano.
Disponível em: <http//divirtase.uai.com.br/app/noticia/cinema/2016/01 /19/noticia_cinema,176228/presidente-da-academia-lamentaausencia-de-negros-emre-os-indicados-a.shtml>. Acesso em: 25 fev. 2016.

Registre no caderno a alternativa que indica o mecanismo de coesão evidenciado pelas palavras destacadas no trecho. Justifique sua resposta.
e) catáfora

a) anáfora

Alternativa e. A retomada
se dá com um termo
d) repetição de sentido mais amplo
(p rêmio) em relação ao
referente (Oscar).

b ) elipse

D

e) hiperonímia

f) sinonímia

Leia o texto a seguir com atenção.

E se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra?
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Hoje pode não parecer, n1as os alernães estiveran, bem perto de ganhar a guerra. Tanto qu e algu rnas
pessoas, como o historiador inglês Stephen Arnbrose, atri buem a derrota dos nazistas a un, detal he quase
insignificante: o acerto de un, meteorologista escocês. Ele charnava-se J. M. Stagg e fazia a previsão do
tempo para as tropas aliadas. No di a 5 de junho de 1944, apesar da ten1pestade que castigava a costa francesa, Stagg garanti u que o céu acabaria abrindo mais tarde. Foi un1 chute, já qu e o clima naquela região
é tão instável q ue até hoje as previsões, mesmo corn dados de satélite, têm 50% de margem de erro. Se
a previsão de Stagg estivesse errada, os soldados q ue desembarcariam na França na manhã seguin te - o
fatídico Dia D - chegariam à praia encharcados, enjoados, sen, boas condições de lutar. E ta1nbém não
haveria vis ibilidade para soltar paraquedistas ou bombas. E a operação para libertar a França teria sido un,
fiasco. Só que Stagg acertou en1 cheio. Os aliados chegaran, co1n tudo na Normand ia, e co1neçaram a virar
a Segunda Guerra.
BURGIERMAN, Denis Russo. Ese os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra? Superinreressanre.
Edição especial"E se...~ São Paulo: Abril, 12 jun. 2015.

a) Releia este trecho:

Ele chan, ava-se ]. NI. Stagg [... ].
Identifique a palavra ou expressão do texto a que o termo destacado se refere. Em seguida, explique o m ecanismo de coesão utilizado no trecho.
'[...) um meteorologista escocês: Anáfora.
b) No trecho •atribuem a derrota dos nazistas a um detalhe quase insignificante: o acerto de um meteorologista escocês~ que mecanismo de coesão conecta os termos destacados?
3. b) Catáfora. A
palavra detalhe
é explicitada
pela expressão
'o acerto de um
meteorologista
escocês". citada
posteriormente.

e) Em "No dia 5 de junho de 1944, apesar da tempestade que castigava a costa frances.a, Stagg garantiu que
o céu acabaria abrindo mais tarde~ que tipo de coesão o conect ivo destacado estabelece?Que relação ele
expressa com a oração seguinte? Coesão sequencial. Relação de concessão.

d) Identifique a elipse que ocorre no período •os aliados chegaram com tudo na Normandia, e com eçaram
a virar a Segunda Guerra~ O termo omitido é os aliados:•os aliados chegaram com tudo na Normandia, e [os aliados]
começaram a virar a Segunda Guerra:
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

0

(Enem/2013- adaptado)

Leia:
Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe
nos c hegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gri pe que d isseminou pela Europa, alé1n do vírus propriamente dito, do is
vocábulos virais: o italiano influenza e o francês grippe.
O primeiro era u1n termo derivado do lati1n medieval
inf/uentia, que significava ·'influência dos as tros sobre
os homens". O segundo era apenas a forma no1ninal do
verbo gripper, isto é , "aga rrar·•. Supõe-se que fizesse referência ao 1nodo violento co1no o vírus se apossa do organismo infectado .

•

•

• •

•
• •

•
• •

•
• •
•

(

RODRIGUES. 5. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011.

Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a
ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão
por elipse do sujeito é: Alternativa e.•supõe-se que (a forma nominal do verbo gripper] fizesse referência[..]'.
a) [... ] a palavra gripe nos c hegou após u1na série de contágios entre línguas.

b ) Partiu da ítáliae m 1743 aepide1n iadegripe [... ].

e) O pri1nei ro era um termo derivado do latim medieval inf/uent.ia, que significava "influência dos astros
sobre os homens".

d) O segundo era apenas a forn, a nominal do verbo gripper [...].
e) Supõe-se que fizesse referência ao modo violento co1n o o vírus se apossa do organis1n o infectado.

D

(Enem/2009 - adaptado)

Leia:
Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de un, rei grego. Isso provocou un, sangrento conflito de
dez anos, entre os séculos XIII e XII a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos
conseguirarn enganar os troianos. Oei,xaran, à porta de seus n1uros fortificados um i1nenso cavalo de 1nadeira. Os
' noite, os soldados gregos, que estavan1 escondidos
troianos, felizes com o presente, puseran1-no para dentro. A
no cavalo, saírarn e abriran, as portas da fo1taleza para a invasão. Daí su rgiu a expressão "presente de grego'·.

Em puseram-no, a forma pronominal no refere-se:
d) à expressão muros fortificados.
a ) ao termo rei grego.
b ) ao antecedente gregos.

e) ao antecedente distante choque.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

e) ao termo presente. Alternativa e.
Comente que presente, por sua vez, refere-se à expressão cavalo de madeira.
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D

(Enem/2011 - adaptada)
Leia:

Cultivar un) estilo de vida saudável é ex1:reman)ente in)ponante para din)inuir o risco de infarto, n)as
tan)bén1 de proble1nas como morte súbita e derran1e. Significa que n)anter urna alin)entação saudável e praticar atividade física regularn)ente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Tan)bén)
aj uda a diminuir o estresse e aun1entar a capacidade física, fatores que, somados, reduzen) as chances de
infarto. Exercitar-se, nesses casos, con, acon1panhan1ento n1édico e n1oderação, é altamente recomendável.
ATALLA, M. Nossa vida. tpoca. 23 mar. 2009.

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção
do sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que: Alternativa a.
a)a expressão Além disso marca uma sequenciação de ideias.

b)o conectivo mas também inicia oração que exprime ideia de contraste.
e) o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização.

d)o termo Também exprime uma j ustificativa.
e) o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue.

li

(Unicomp/2016)
Em ensaio publicado em 2002, Nicolau Sevcenko discorre sobre a repercussão da obra de Euclides da Cunha no pensamento político nacional.
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Acima de tudo Euclides exaltava o papel crucial do agenciamento histórico da população brasileira.
Sua maior aposta para o futuro do país era a edu cação em massa das carnadas subalternas, qualificando
as gen tes para assumi r em suas próprias 1nãos seu destino e o do Brasil. Por isso se viu em conflito direto
corn as autoridades republicanas, da mesma forn1a como ou u·ora lutara contra os ti ranetes da monarquia.
Nunca haveria democracia digna desse nome enq uanto prevalecesse o arnbiente n)esquinho e corrupto da
·'república dos medíocres'' [... ]. Gente incapaz e indisposta a romper com as mazelas deixadas pelo latifúndio, pela escravidão e pela exploração predatória da terra e do povo.
[...] Euclides expôs a mistificação republicana de uma ordern "excludente e un, progresso" comprometido com o legado 1nais abominável do passado. Sua morte p recoce foi um alívio para os césares. A história,
porém, orgulhosa de quem a resgatou, não deixa que sua voz se cale.
SEVCENKO, Nicolau. Ooutono dos césares e a primavera da história. Revista da USP, São Paulo, n. 54, p. 3037, jun/ago. 2002.

a) No último período do texto, há uma ocorrência do conectivo porém. Que argumentos do texto são articulados por esse conectivo?º conectivo por~m articula as opiniões de Euclides da Cunha em relação ao Brasil
expostas no paragrafo anterior.
b) Apresente o argumento que embasa a posição atribuída a Euclides da Cunha em relação ao lema da Bandeira Nacional. O argumento é de que o lema 'Ordem e progresso' excluiria o povo. Além disso. o progresso não levaria
em conta o futuro, po,s estava compromet1do com o passado.

D

(FMP/2016 - adaptado)
Leia o texto:

A internet e os direitos autorais
A internet e outras tecnologias mudarru)1 a rotina das frunílias, a vida social e até a sua percepção do
n1undo. Distâncias parecem menores, a ideia de privacidade está em questão, e os relac ionan)entos an10rosos ganharan, nova dimensão. De fonna tão avassaladora, que que rn não participa das redes sociais en,
alguin rnomento pode se sentir excluído ou desinformado.
A transforn1ação trazida pela tecnologia, no entanto, não pode ser confundida con1 ruptura com tudo
o que havia antes. Os critérios para avaliar um livro continuan1 os mesmos, não importa se em e-book ou
edição de capa dura; a relação custo-benefício de uma compra ainda precisa ser pensada con1 critério,
seja em e-co11n11erce ou loja de shopping; e o cuidado com a publicação de uma notícia, o que inclui a sua
correta apuração e a clareza do texto, deve ser o mesmo ern site ou jornal de papel.
O n1esmo rac iocínio se aplica à propriedade intelectual de músicas, textos, filmes e quaisquer outras
obras, que ganhrun novas formas de exposição com a inten)et, mas continuan, a ter donos. Da n1es1na n1aNÃO ESCREVA NO LIVRO.

neira que antes do apareci mento das 1nídias digitais. Infelizmente, não é dessa forma que parecem pensar
grandes empresas internacionais da internet, que briga1n na J ustiça con, a União Brasileira das Editoras
de Música e in1peden1 assiln o pagain ento aos filiados à entidade dos valores relativos à eidbição de seus
trabalhos nos canais de áudio e vídeo. É uni a situação inadmissível, que já dura muitos meses.
O respeito aos direitos autorais na era da internet é questão vi tal porque o 1nercado de CDs
só faz
,
encolher. As novas n1ídias represen tan, a perspectiva de trabalho para os criadores a longo prazo. E necessário assegu rai· a sua adequada ren, uneração e, por extensão, os recu rsos para que a produção 1nusical se
sustente a longo prazo. A agilidade e a onipresença da rede pode1n - e deven, - servir para trazer n1ais
recursos ao co1npositor, e não o contrário.
E1npresas jornalísticas, no Brasi l e no mundo, tan1bé1n já vira1n o conteúdo da imprensa profissional
ser d ivu lgado na internet se1n contrapartida algun, a, ignorando os altos custos de produção da notícia. No
Brasil, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) proíbe, por notificação judicial, que se reproduza a íntegra
dos textos dos assoc iados.
Se as novas tecnologias facilitan, o entretenin1ento e aumentam a oferta de bens culturais a consun1idores no mundo inteiro, elas são ben1-vindas. J\tlas isso não pode acontecer à custa do sagrado direito autoral.
Rio de Janeiro, OGlobo, Opinião, 23 abr. 2015, p.16. Adaptado.

Na estruturação do texto, um dos mecanismos para garantir a coesão textual é a relação que
se estabelece entre um pronome e seu referente. O referente do pronome destacado está
adequadamente indicado entre colchetes em:

a)Se as novas tecnologias facili tam o entretenin1ento e aumentam a oferta de bens culturais a consumidores no mundo in teiro, elas são bem-vindas. Mas isso não pode acontecer à custa do sagrado direito
autoral. [novas tecnologias)
,

b)As novas 111ídias represen ta1n a perspectiva de traba lho para os criadores a longo prazo. E necessário
assegu rar a sua adequada re1nuneração [...]. [novas mídias)

e) A internet e ou tras tecno logias mudaram a rotina das famíl ias, a vida social e até a s ua percepção do
mu ndo. [internet]

d) [... ] impeden, assim o pagamento aos filiados à entidade dos valores re lativos à exibição de seus
trabalhos nos canais de áudio e vídeo. [filiados) Alternativa d.
e) [ ... ] e o cuidado con1 a pu blicação de uma notícia, o que inclui a s ua correta apuração e a clareza do
texto, deve ser o 1nesn10 em site ou jornal de papel. [publicação)

D

(Enem/2014 - adaptado)

Leia o texto:

Reciclar é só parte da solução
O lixo é u1n grande problema da sustentabil idade. Lite ralmente: todos os anos, cada brasileiro produz
385 kg de resíduos - dá 61 n1ilhões de toneladas no total. O certo seria tentar din1inuir ao 1náxi1no essa
quan tidade de lixo. Ou seja, en, vez de ter objetos recicláveis, o ideal seria p roduzir sen1pre objetos reu t ilizáveis, o que di1ninui os resíduos. l\~as, enquanto isso não acontece, temos que nos contentar co1n a
reciclagem. E é aí que vem um detalhe perigoso: reciclar o lixo ta1nbém polui o an, biente e gasta energia.
Reciclar vidro, por exemplo, é 15% mais caro do que produzi-lo a partir de maté1ias-primas virgens. Afinal,
é feito basicamente de areia, soda e calcário, que são abundantes na natureza. Então, nenhuma en1presa
te1n in teresse e m recic lá-lo. Já o alun1ínio é u m supernegócio, porque economiza 1nuita energia.
HORTA, M. Disponível em: http//super.abril.com.br. Acesso em: 25 maio 2012.

O emprego adequado dos elementos de coesão contribui para a construção de um texto argumentativo e para que os objetivos pretendidos pelo autor possam ser alcançados. A análise
desses elementos no texto mostra que o conectivo:
a)ou seja introduz um esclarecimento sobre a diminuição da quantidade de lixo. Alternativa a.

b) mas instaura justificativas para a criação de novos tipos de reciclagem.
e) também antecede um argumento a favor da reciclagem.
d)afinal retoma uma finalidade para o uso de matérias-primas.
e) então reforça a ideia de escassez de matérias-primas na natureza.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Inicie o trabalho
com o capítulo
analisando a
epígrafe. O
trecho faz parte
de Rerrarodo
colonizado
precedido
do rerrato do
colonizador, obra
mais famosa do
escritor Alberi
Memmi. Veja
maiscomentàrios
na Assessoria
Pedagógica. ~

"A língua 111aten1a do colonizado, aquela que é nutrida por s11ns sensações, suas
SOCJOl OGlA

._L.._ _ _..J

paixões e seus sonhos; ª'111ela pela qual se e.xpri,ne,11 sua ternura e seus espantos;
aquela, enfi,11, que conté1n a 111aior carga afetiva, essa é precisan1e11te a ,nenos
valorizada. Não possui dignidade alg11111a no país 011 no concerto dos povos."
Al bert Me n1111i

1~Na bagagem .,

.;J

.....

• Você sabe o que é um causo ou caso? Já ouviu, contou ou leu algum? Qual?
• Que variedades linguísticas costumam ser representadas nesse gênero?

--t
.......

Nas trilhas do texto
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•

Como você já sabe, a variação linguística se refere à heterogeneidade inerente às línguas humanas. Esse fenômeno se manifesta de diferentes formas:
nas diferenças linguísticas percebidas entre países que falam a mesma língua,
entre estados e regiões de um mesmo país, entre classes sociais, faixas etárias
e profi ssões, nos diversos contextos de uso, por exemplo. Os inúmeros modos
de expressão verbal de uma mesma língua são chamados de variedades linguísticas.

Iniciamos o
estudo sobre o
tema no volume
1 desta coleção,
no capítulo 17 da
frente de Gramática e estudo da
língua.

~ Para recordar o que você já sabe sobre variedades linguísticas, leia o "causinho" a seguir e faça as atividades propostas:
com os alunos que o titulo da coluna, Rolando Brasil, é uma brincadeira com o nome do
ROLANDO BRASIL Comente
colunista Rolando Boldrin. A forma verbal rolando também pode significar viajando (pelo Brasil).

Causinhos
Rolando Boldrin

Rolando Boldrin (nascido em São Joaquim da Barra-SP em 1936) é compositor, cantor, ator, contador de
causos e apresentador de televisão. Sempre se preocupou com o resgate cultural das raizes brasileiras de
expressão artística e popular, o que faz no programa Sr. Brasil (TV Cultura) e no projeto Vamos tirar o Brasil
da gaveta.

[...l
Quatro caboclos fortes tão numa luta danada
com um caixote grande, no n1eio d un1a porta de
armazém, dois numa ponta, dois na outra.
E força daqui, força dali, e nada do dito-cujo
passá.
Cansado, um deles desacorçoa e comenta:

,

- E, num dianta, nóis n um vai consigui fazê
esse mardito caixote saí do armazém.
Aí que o outro, do lado de fora, fala:
- Saí? Ué ... Nóis tava pensando que era pro
caixote entrá .. .
BOLDRIN, Rolando. Almanaque Brasil deculwra popular. São Paulo: Andreato
Comunicação e Cultura, ano 1, n. 5. ago. 1999. p. 22. Coluna Rolando Brasil.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

2. Pela forma de registro das palavras e pelo vocabulário usado, pode-se concluir que o texto procura representar a variedade regional empregada
por pessoas que vivem em áreas rurais (provavelmente do interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás ou Mato Grosso, entre outras). Veja observações
Causinho é o diminutivo de causo (ou caso), uma história, uma narração curta, geralmente na Assessoria

D

de origem oral, que pode ser de mistério, assombração, humor etc. Em que consiste o humor Pedagógica.~

D
D

desse causinho? Na falha de comunicação entre as personagens. Duas delas empurravam o caixote para fora, enquanto

3. A queda do

as outras o empurravam para dentro. Dessa forma, o caixote não saía do lugar.

r do ,nfíniuvo

não é exclusiva
das variedades
Que variedade linguística o texto procura representar? Justifique.
regionais.
Comente com
Observe como alguns verbos no infinitivo foram grafados no texto: passá (passar), consigui os alunos que
· ), faze· (fazer). Essa graf.1a representa um aspecto propno
, . d e uma varie
. d ad e regiona
.
I observado
esse fenómeno é
(conseguir
entre

ou é algo que também está presente em outras variedades? Explique.

ll
D

praticamente
todos os falantes
de português
Que palavra é usada para caracterizar as personagens do causinho? Quais são os significados brasileiro.Assim,
podemos
associados a essa palavra? Se necessário, recorra a um dicionário.
dizer que o
texto faz uma
Textos humorísticos como piadas, anetodas, causinhos, entre outros, frequentemente cons- representação

:!i~~~~~ªJ:

troem o seu efeito de humor com base em estereótipos e preconceitos. Essa afirmação se
aplica ao texto lido? Justifique. Sim. Ao nomear as personagens como caboclos, e construir o efeito de humor
variedade regional,
com base em uma falha de comunicação elementar entre elas, o causinho atribui indiretamente às pessoas que vivem no
campo e/ou são descendentes de indígenas características como ignorância e baixo nível intelectual. Comente com os
alunos a importância de refletir criticamente sobre piadas e outros textos de humor, pois essa é uma das forma_sde_
problemauzar e desconstruir es1ereó11pos, preconceitos e general,zaçoes
arraigadas no nosso imaginário.
""'

Passos Ia rg Os , ,_
D

(Enem/2009- adaptada)

Leia a letra da canção a seguir e registre no caderno a alternativa correta.

Cuitelinho
Cheguei na bera do porto
Onde as onda se espaia.
As garça dá meia vo lta,
Senta na bera da praia.
E o cuitelin ho não gos ta
Que o botão da rosa caia.
Quando eu vim da minha terra,
Despedi da parentaia.
Eu entrei en1 l\llato G rosso,
Dei en1 terras paraguaia.
Li tinha revo lução,
Enfren tei fortes bataia.
A rua saudade corta
Co1no o aço de navaia.
O coração fica aflito,
Bate uma e outra faia.
cuitelo: um dos
E os oio se enche d'água
Que até a vista se atrapaia. nomes do beija-flor.

'

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. BORTONI-RICAROO, S. M. Educação em língua moremo. São Paulo: Parábola, 2004.

Transmitida por gerações, a canção ucuitelinho" manifesta aspectos culturais de um povo nos
quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso
que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que
produções como a canção "Cuitelinho" evidenciam a: Alternativa c. ~
a) recriação da realidade brasileira de forma ficcional.
b ) criação neológica na língua portuguesa.
e) formação da identidade nacional por meio da tradição oral.
d ) incorreção da língua portuguesa que é fa lada por pessoas do interior do Brasil.
e) padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem o mesmo significado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

que acaba sendo
estereotipada.
A pala ra é
4
·b
~-[
ca oc1o ...1
Quatro caboclos
fortes tão numa
luta danada [. .)".
Originalmence,
caboclo designa
um individuo
nascido de uma
mulher indígena e
um homem branco
ou vice-versa.
Por extensão de
sentido, também
pode significar
matuto, caipira, ou 279
seja, alguém que
vive no campo e
tem hábitos rudes.
sem traquejo social,
devido a pouca
instrução ou a
pouco convívio
social.

2. a) As expressões são:•- Que raio de língua é essa [...) que eu percebo tudo?~A

D

(Fwest/2003 - adaptada) interrogação'Que raio de língua é essa''revela que o garçom não sabe qual é o idioma falado
pelos dois brasileiros. Já a expressão 'que eu percebo tudo' mostra que, apesar disso, ele
Leia:
compreendeu tudo o que estava sendo dito.
Conta-1ne Clá udio Mello e Souza. Estando em um café de Lisboa a conversar con1 dois an1igos brasileiros, foran1 eles interrompidos pelo garçon1, que perguntou, intrigado:
- Que raio de língua é essa que estão aí a falar, que eu percebo tudo?
perceber: compre1!nder, entender.
BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Editora Record, 1984. p. 119.
a) A graça da fala do garçom reside num paradoxo. Destaque dessa fala as expressões que constituem esse
paradoxo. Just ifique.

EI

b) No caderno, transponha a fala do garçom para o discurso indireto. Comece com: O garçom lhes perguntou, intrigado, que raio de língua... O garçom lhes perguntou, intrigado, que raio de língua era aquela que eles
estavam a falar, que ele percebia tudo. Ou ainda: O garçom lhes perguntou,
intrigado, que raio de língua era aquela que falavam, da qual ele entendia/
compreendia tudo.
(Enem/2009 - adaptada)

Leia os textos e registre a resposta correta no caderno.

Texto 1
O professor deve ser u111 guia seguro, 1nuito senhor de sua língua; se outra for a orientação, va,nos
cair na .. língua brasi leira", refúgio nefasto e confissão nojenta de igno rância do idion1a pátrio, recurso
vergonhoso de hornens de cultura falsa e de falso pat riot isn10. Como haven1os de querer que respeiten1
a nossa nacionalidade se sornos os prin1eiros a descuidar daquilo que exprin1e e representa o idion1a
pátrio?
ALMEIDA, N. M. Gramática metódica da língua portuguesa. Prefácio. São Paulo: Saraiva, 1999. Texto adaptado.

Texto2
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Alguns leitores poderão achar que a linguage1n desta Gramática se afasta do padrão estrito usual neste tipo de livro. Assin1, o autor escreve tenho que reformular, e não tenho de reformular; pode-se
colocar do is constituintes, e não podem-se colocar dois constituintes; e assim por diante. Isso
foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gran1ática do padrão atual
brasileiro presente nos textos técn icos e jornalís ticos de nossa época.
REIS, N; PERINI, M. A Gramática descririva do português. Nota do editor. São Paulo: Ática, 1996.
Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que: Alternativa e.
a)ambos os textos tratam da questão do uso da língua com o objetivo de criticar a linguagem do brasileiro.

b)os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar as regras
prescritivas da língua.

e) a questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos, que procuram justificar como é correto
e aceitável o uso coloquial do idioma.

d)o primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo que o segundo defende que a linguagem
jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais.
e) o primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro.

Leia o texto a seguir para responder às questões 4 e 5. Utilize o caderno.

Quando eu falo co1n vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser
aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele pri1neiro contato. Da 1nesma forn1a que o Brasil de
hoje não é o Brasil de onten1, ten1 160 n1ilhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vierai11 para cá asiáticos,
eu ropeus, africanos, e todo n1undo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço
de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O no1ne da sua praça? Enfi1n,
vocês devem ter un1 pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente
co1no seres hun1anos, como pessoas que nen1 precisam de patema~s mos, nem precisam ser tratadas con1 privilé. gios. Nós não queremos ton1ar o Brasil de vocês, nós queremos con1parti lhar esse Brasil com vocês.
TERENA, M. Debate; MORIN, E. Saberes globais e saberes locais. Riode Janeiro: Garamond, 2000. Texto adaptado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

0

(Enem/2009- adaptado)
Os procedimentos argumentativos utilizados no texto permitem inferir que o ouvinte/leitor,
no qual o emissor foca o seu discurso, pertence: Alternativa b.

a)ao mesmo grupo social do falante/autor.
b)a um grupo de brasileiros considerados como não índios.
e) a um grupo étnico que representa a maioria europeia que vive no país.

d)a um grupo formado por estrangeiros que falam português.
e) a um grupo sociocultural formado por brasileiros naturalizados e imigrantes.

O

(Enem/2009- adaptado)

Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma-padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de: Alrernativa b.
a)demonstrar a clareza e a complexidade de nossa língua materna.

b)situar os dois lados da interlocução em posições simétricas.
e) comprovar a importãncia da correção gramatical nos diálogos cotidianos.
d) mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa.
e) ressaltar a importãncia do código linguístico que adotamos como língua nacional.

0

(Enem/2009 - adaptado)
Leia os versos a seguir e registre a resposta correta no caderno.

[... l
Iscute o que tô dizendo,
Seu dotô, seu coroné:
De forne tão padecendo
l\lleus fio e 1ninha n)uié.
Sem briga, questão nem guerra,

Nleça des ta grande terra
Umas tarefa pra eu!
Tenha pena do agregado
Não me dêxe deserdado
Daquilo que Deus 1ne deu.

[...l

aquele que vive em fazenda ou engenho alheio, cultivando certa porção de terra e prestando serviço
ao proprietário alguns dias por semana mediante remuneração; lavrador.
agregado:

PATATIVA DO ASSAR!:. A terra é naturá. Cordéis e ourros poemas. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2008.

O poeta Pototívo do Assoré (1909-2002), cujo nome era Antônio Gonçalves da
Silva, nasceu em Assaré, no Ceará. Ex-agricultor, versejador de festas, violeiro, cantor
e compositor, tornou-se uma das maiores referências da literatura de cordel, traduzindo uma visão "cabocla~ muitas vezes nostálgica e desapontada com as mudanças
trazidas pela modernidade e pela vida u rbana. Sua obra aborda os valores e os ideais
dos camponeses do interior do Ceará em poemas que tematizam a reforma agrária e o
cotidiano dos sertanejos cearenses.

Com base na análise da linguagem utilizada no poema, infere-se que o eu lírico se revela como
falante de uma variedade linguística específica. Em seu grupo social, ele é identificado
como um falante: Alternativa b.
a)escolarizado proveniente de uma metrópole.
b)sertanejo morador de uma área rural.

e) idoso que habita uma comunidade urbana.
d)escolarizado que habita uma comunidade do interior do país.

e) estrangeiro que emigrou para uma comunidade do sul do país.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

281

li

(Enem/2009 - adaptada)
Leia o texto e registre a resposta correta no caderno.

Vera, Sílvia e En, ília saíran, para passear pela chácara co1n Irene.
- A senhora te1n um jardim deslumbrante, dona Irene! - comenta Sílvia, maravilhada diante dos canteiros de rosas e hortênsias.
- Para começar, deixe o ·'senhora•· de lado e esqueça o "dona,. ta1nbém - diz Irene, sorrindo. - Já é u1n
custo aguentar a Vera 1ne chamando de ·'tia'" o te1npo todo. l\~eu nome é Irene.
Todas sorriem. Irene prossegue:
- Agradeço os elogios para o jardi1n, só que vo cê vai ter de fazê-los para a Eulália, que é quen1 cuida
das flores. Eu sou u1n fracasso na jardinagem.
BAGNO, M. A língua de Eulália: novela sociolingulsrica. São Paulo: Contexto, 2003. Texto adaptado.

Na língua portuguesa, a escolha por você ou senhor(a) denota o grau de liberdade ou de
respeito que deve haver entre os interlocutores. No diálogo apresentado acima, observa-se o
emprego dessas formas. A personagem Sílvia emprega a forma senhora ao se referir a Irene.
Na situação apresentada no texto, o emprego de senhora ao se referir à interlocutora ocorre
porque Sílvia:
a) pensa que Irene é a jardineira da casa. Alternativa e.
b) acredita que Irene gosta de todos que a visitam.

e) observa que Irene e Eulália são pessoas que vivem em área rural.
d)deseja expressar por meio de sua fala o fato de sua família conhecer Irene.

e) considera que Irene é uma pessoa mais velha, com a qual não tem intimidade.

I] (Enem/2009 - adaptado)
A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem
várias finalidades: informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o conhecimento
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acerca das variedades linguísticas sociais, regionais e de registro t orna-se necessário para que
se use a língua nas mais diversas situações comunicativas.
Considerando essas informações, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Ao redigi -la, você: Alternativa d.
a) fará uso da linguagem metafórica.

d)evidenciará a norma-padrão.

b) apresentará elementos não verbais.

e) fará uso de gírias.

e) utilizará o registro informa l.

D

(Enem/2009 - adaptado)
Leia o texto e registre a resposta correta no caderno.

Quer evitar pesadelos? Então não dun11a de barriga para cin,a. Este é o conselho de quen, garante ter
sido atacado pela Pisadeira. A meliante costun,a agir en, São Paulo e l\llinas Gerais. Suas víti n1as preferidas
são aquelas que con1eran1 demais antes de dorn1ir. Desce do telhado - seu esconderijo usual - e pisa con,
n1uita força no peito e na barriga do incauto adorn1ec ido, provocando os pesadelos. Há controvérsias sobre
sua aparência. De acordo com alguns, é uma 1nulher bem gorda. Já o escritor Cornélio Pires fon1eceu a
seguinte descrição da malfeitora: "Essa é ua n1uié muito n1agra, que tem os dedos cun1prido e seco cun,
cada unhão 1 Tem as perna curta, cabelo desgadeiado, quexo revirado pra riba e nari magro n1unto arcado;
sobranceia cerrado e zoio aceso [...]"'
Pelo sim. pelo não, caro an1igo ... barriga para bah,o e bons sonhos.
desgadeiado: com ocabelo em desalinho; despenteado.

ALMANAQUE DE CULTURA POPULAR. São Paulo: Andreato
Comunicação e Cultura, ano 10, n. 114, out. 2008. Texto adaptado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Considerando que as variedades linguísticas existentes no Brasil constituem patrimônio cultural, a descrição da personagem lendária, Pisadeira, nas palavras do escritor Cornélio Pires:
a) mostra hábitos linguísticos atribuídos à personagem lendária.
b) ironiza o vocabu lário usado no registro escrito da descrição de personagens.

e) associa a aparência desagradável da personagem ao desprestígio da cultura brasileira.
d)sugere crítica ao tema da superstição como integrante da cultura de comunidades interioranas.
e) valoriza a memória e as identidades nacionais pelo registro escrito de variedades linguísticas pouco prestigiadas. Alternativa e.

IIiJ

(Enem/2009- adaptado)

Leia o texto e registre a resposta correta no caderno.
Esta grarnática, pois que gramática Ílnplica no seu conceito o conjunto de normas com que torna
consciente a ,organização de un1a ou n1ais falas, esta gramática parece estar em contradição corn o n1eu
sentirnento. E certo que não tive jamais a pretensão de criar a Fala Brasileira. Não ten1 contradição. Só
quis mostrar que o n1eu trabalho não foi leviano, foi sério. Se cada um fizer tarnbém das observações e
estudos pessoais a sua gran1atiquinha n1uito que isso facilitará pra daqui a uns cinquenta anos se salientar
normas gerais, não só da fala oral transitória e vaga, porérn da expressão literária in1pressa, isto é, da estilização erudita da linguagen1 oral. Essa estilização é que detern1ina a cultura civilizada sob o ponto de vista
expressivo. Linguístico.
ANDRADE, Mário de. Apud PINTO, E. P. A gramatiquinha de Mório de Andrade: rexro econrexto.
São Paulo: Duas Cidades/Secretaria de Estado da Cultura, 1990. Texto adaptado.

O fragmento é baseado nos originais de Mário de Andrade destinados à elaboração de sua

Gramatiquinha. Muitos rascunhos do autor foram compilados. Com base neles, depreende-se
do pensamento de Mário de Andrade que ele:
a) demonstra estar de acordo com os ideais da gramática normativa.

b)é destituído da pretensão de representar uma linguagem próxima do falar.
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e) dá preferência à linguagem literária ao caracterizá-la como estilização erudita da linguagem oral.
d) reconhece a importância do registro do português do Brasil ao buscar sistematizar a língua em sua expressão oral e Iiterária.

e) reflete a respeito dos métodos de elaboração das gramáticas, para que ele se torne mais sério, o que fica
claro na sugestão de que cada um se dedique a estudos pessoais. Alternativa d.

m(Enem/2009- adaptado)
A figura a seguir trata da "taxa de desocupação" no Brasil, ou seja, a proporção de pessoas
desocupadas em relação à população economicamente ativa de uma determinada região em
um recorte de tempo.
Taxa de desocupação (%)
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Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: abr. 2009. Adaptado.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Registre no caderno a alternativa que interpreta o gráfico respeitando a norma-padrão da
língua portuguesa.
a) Durante o ano de 2008, foi em geral decrescente a taxa de desocupação no Brasil.

b) Nos primeiros meses de 2009, houveram acréscimos na taxa de desocupação.
e) Em 12/2008, por ocasião das festas, a taxa de desempregados foram reduzidos.

d) A taxa de pessoas desempregadas em 04/08 e 02/09, é estatisticamente igual: 8,5.
e) Em março de 2009 as taxas tenderam à piorar: 9 entre 100 pessoas desempregadas.

IE

11. Alternativa a Em b, o verbo haver é impessoal e deveria ter sido empregado no singular,
houve. Em e, a forma verbal deveria ser empregada no singular, concordando com taxa: a taxa de
(Enem/2009 - adaptada) desempregados foi reduzida. Em d, o sujeito não pode vir separado por vírgula. Em e, não se usa
crase (à piorar) ames de f0<ma verbal: a piorar.

Leia a tira:

HAGAR
~VOCÊ CONSERTOU
O VAZAMENTO t>O
BARCO?

CHRIS BROWNE
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BROWN E, C. Hagar, o horrível. OGlobo, 20 fev. 2009. Segundo Caderno.

Registre no caderno a alternativa que mostra aquilo que a linguagem da tirinha revela:
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a)o uso de expressões linguísticas e vocabulário próprios de épocas antigas.
b)o

Alternativa e. A consuução'tinha
consertado' é própria do registro
uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua. coloquial.

e) o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no 2Q quadrinho.

d)o uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de emergência.
e) a intenção comunicativa dos personagens: a de estabelecer a hierarquia entre eles.

111

(Enem/2005 - adaptada)
Leia o texto com atenção:

[Em Portugal], você poderá ter alguns proble1ninhas se entrar nu,na loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos - peça para ver os fatos. Pale tó é
casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola - rnas não se assuste, porque ca lcinhas fe,nininas são
c uecas. (Não é uma delícia?)
CASTRO, Ruy. Viaje bem, ano VIII, n. 3, 1978.

Registre no caderno a alternativa correta e justifique-a. O texto destaca a diferença entre o
português do Brasil e o de Portugal quanto:

a)ao vocabulário.

Alternativa a. No texto, são apresentadas as diferenças de vocabulário entre o português do
Brasil e o de Portugal.

b) à derivação.
e) à pronúncia.

d)ao gênero.
e) à sintaxe.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1?iJ (Enem/201 O- adaptado)
Leia o texto e registre a alternativa correta no caderno.

S.O.S. Português
Por que pronuncian1os rnuitas palavras de un1 jeito diferente da escrita? Pode-se reíletir sobre esse
aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na prilneira delas, fala e escrita são dicotôm icas, o que
restringe o ensino da língua ao código. Daí ve1n o entendin1ento de que a escrita é mais con1plexa que a
fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações
de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da
língua: a oral e a escrita. A questão é que ne1n sempre nos damos conta disso. [...]
NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril, ano XXV, n. 231, abr. 2010. Texto adaptado.

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista
destinada a professores. Entre as características próprias desse gênero, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso: Alternativa e.
a) regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil.
b) literário, pela conformidade com as normas da gramática.

e) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos.
d)coloquial, por meio do registro de informalidade.

e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade.

Leia o poema a seguir para responder às questões 1 Se 16. Registre as alternativas corretas
no caderno.

Aula de português
A linguage1n
na ponta da língua
tão fácil de falar
e de entender.
A linguage1n
na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que quer dizer?
Professor Carlos Góis, ele é quen1 sabe,
e vai desmatando
o a1nazonas de n1inha ignorância.
Figuras de gran1ática, esquipáticas,
atrope lam-n1e, aturden1-me , sequestram-me.
Já esqueci a língua en1 que comia,
en1 que pedia para ir lá fora,
en1 que levava e dava pontapé,
a üngua, breve língua entrecortada
do nan1oro com a priminha.
O português são dois: o outro, n1istério.
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esquipótico: (adjetivo de origem controvertida, possivelmente

um cruzamento de esquisito com antipático): extravagante,
esquisito, excêntrico, singular.

ANDRADE. Carlos Drummond de. Esquecer paro lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.

IEI

(Enem/2006)

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de
variação de usos da linguagem em: Alternativa a.
a) situações formais e informais.
b) diferentes regiões do país.
e) escolas literárias distintas.
d) textos técnicos e poéticos.
e) diferentes épocas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

m(Enem/2006) Alternativa b.
No poema, a referência à variedade padrão da língua está expressa no seguinte trecho:

a ) A linguage1n/ na ponta da língua (v. 1 e 2).
b) A linguagem/ na superfície estrelada de letras (v. 5 e 6).

e) [a língua] e1n que pedia para ir lá fora (v. 14).

d) [a língua] en1 que levava e dava pontapé (v. 15).
e ) [a língua] do nanioro con1 a p rin1inha (v. 17).

IE

(Enem/2011 - adaptada)

Leia o texto a seguir e registre a alternativa correta no caderno, justificando-a.

No capricho
O Adãozinho, meu cumpade, enquanto esperava pelo delegado. olhava para uni quadro, a pintura de
unia senhora. Ao entrar a autoridade e percebendo que o cabôco admirava tal figura, perguntou: "Que tal?
Gosta desse quadro?''.
E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao cabôco da roça: "Mas pelo amor de Deus, hein,
dotô! Que rnuié feia 1 Parece fiote de cruis-credo, parente do deus nie livre, 1nais horríver que briga de cego
..
no escuro .
Ao que o de legado não teve como deixar de confessar, um pouco secan1ente: "É a minha niãe". E o
cabôco, en1 cima da bucha, não perde a linha: "l\~ais dotô, inté que é unia feiura caprichada''.
BOLDRIN, R. Almanaque Brasil de cu/lura popular. São Paulo: Andreato Comunicação e Cultura, n. 62, 2004.Texto adaptado.

Por suas características formais, por sua função e por seu uso, o texto pertence ao gênero:
a) anedota, pelo enredo e humor característicos.
b ) crônica, pela abordagem literária de fatos do cotidiano.

Alternativa a. Por ser uma narrativa curta com a
finalidade de entreter, evidenciando o humor, o
texto caracteriza-se como anedota.

e) depoimento, pela apresentação de experiências pessoais.
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d) relato, pela descrição m inuciosa de fatos verídicos.
e) reportagem, pelo registro impessoal de situações reais.

1m

(Enem/2011 - adaptada)

Leia o texto a seguir e registre a alternativa correta no caderno, justificando-a.

Mandioca: mais um presente da Amazônia

Alternativa a. O
texto comprova
que existem
variedades
regionais para
nomear uma
mesma espécie
de planta:
a Manihor
ulilissimo.
Exemplos:
mandioca,
aipim,
castelinha,
macaxeira,
maniva,
maniveira e
pão-de-pobre.

Aipim, castelinha, rnacaxeira, n1aniva, n1aniveira. As designações da Manihot 11tilissi11u1 podem variar de
região, no Brasil, mas urna de las deve ser levada en1 conta en1 todo o território nacional: pão-de-pobre - e
por n1otivos óbvios.
Rica em fécu la, a niandioca - un1a planta rústica e nativa da Aniazônia disse1ninada no mundo inteiro, especialn1ente pelos colonizadores portugueses - é a base de sustento de n1uitos brasileiros e o único
aJi1nento disponível ,para n1ais de 600 milhões de pessoas eni vários pontos do planeta, e em particu lar en1
aJgun1as regiões da Africa. [...]
OMELHOR 00 GLOBO RURAL São Paulo: Globo, fev. 2005.

De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a Manihot utilissima, nome
científico da mandioca. Esse fenômeno revela que:
a) existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta.

b) mandioca é nome específico para a espécie existente na região amazônica.
e) pão-de-pobre é designação específica para a planta da região amazônica.

d)os nomes designam espécies diferentes da planta, conforme a região.
e) a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

mi

(Enem/2011 - adaptado)
Leia a tira a seguir e registre a alternativa correta no caderno. Explique sua resposta.

~~:1.;..;;
,.

- -- - - - - - - - -~ .____________..__ _ ______________,?
VERISSIMO, L F. As cobras em: se Deus existe que eu seja aringido por um raio. Porto Alegre: L&PM. 1997.

O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é
inadequado pois: Alcernativa b. Na tira, o pronome pessoal do caso reto eles (no segundo quadrinho) foi usado com a
'

função de objeto. O correto seria usar o pronome pessoal do caso oblíquo: 'Vamos arrasá-los~

a)contraria o uso previsto para o registro oral da língua.
b)contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto.

e) gera inadequação na concordância com o verbo.
d)gera ambiguidade na leitura do texto.
e) apresenta dupla marcação de sujeito.

C!l

(Enem/2011 - adaptado)
Leia o texto a seguir e registre a alternativa correta no caderno. Explique sua resposta.

Há certos usos consagrados na fala, e até n1esmo na escrita, que, a depender do estrato social e do
nível de escolaridade do falante, são, sen1 dúvida, previsíveis. Ocorrem até 1nesmo en1 fa lantes que domina n1 a variedade padrão, pois, na verdade, reve lan, tendências existentes na língua e1n seu processo
de n1udança que não podem ser b loqueadas en1 non1e de uni "ideal linguístico" que estaria representado
pelas regras da gran1ática norn1ativa. Usos con10 ter por have r en1 construções existenciais (tem n1uitos
livros na estante), o do pronon1e objeto na posição de sujeito (para mim fazer o trabalho), a não concordância das passivas com se (aluga-se casas) são indícios da existência não de uma norn1a única, mas
. de uma pluralidade de normas, entendida, mais uma vez, nonna como conjunto de hábitos linguísticos,
'. sen1 in1plicar juízo de valor. [... ]
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CALLOU, D. Gramática, variação e normas. ln: VIEJRA, S. R.; BRANDÃO. S. (Orgs.).
Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2007.

Considerando a reflexão trazida no t exto a respeito da multiplicidade do d iscurso, verifica-se que:
a)estudantes que não conhecem as diferenças entre língua escrita e língua falada empregam, indistinta- Alternativa b.
mente, usos aceitos na conversa com amigos quando vão elaborar um texto escrito.
O texto ressalta

a ideia de que
b) falantes que dominam a variedade padrão do português do Brasil demonstram usos que confirmam a todos os falantes
1·za d a e a e,et1vamente
, ·
· d a, mesmo por laIantes mais
. escoIanza
. dos.
fazem uso de
d .,
11erença entre a norma ·d
I ea 1
pratica
construções que
,

se desviam da

e) moradores de diversas regiões do pais que enfrentam dificuldades ao se expressar na escrita revelam a norma-padrão.
constante modificação das regras de emprego de pronomes e os casos especiais de concordância.

Esse desvio
decorre da
d) pessoas que se julgam no direito de contrariar a gramática ensinada na escola gostam de apresentar usos existência de

não aceitos socialmente para esconderem seu desconhecimento da norma-padrão.

~:~!i~!~~~de
1

' · que d esven d am os m1·stenos
, · e sut1·1 ezas d a 11.ngua portuguesa empregam ,ormas
,
d
pelos
e ) usuanos
o ver bo ter utilizadas
falantes da
quando, na verdade, deveriam usar formas do verbo haver, contrariando as regras gramaticais.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

língua.

•

•
•

SOOlOLOGIA

INa baaaaem

.;;
1 --

FJlOSOFlA
HfS JÓRlA

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

• Você já pensou sobre o que precisa melhorar no Brasil para que todos tenham uma vida
melhor, sem violência, sem preconceito, com igualdade social, tolerância, saúde e solidariedade?

• É possível acreditar em um futuro melhor? Você acredita?

Nas trilhas do texto
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Neste capítulo, você vai produzir um artigo de opinião, apresentando argumentos e propostas
a respeito do tema: "Atualmente, o mundo é melhor do que era no tempo da juventude de nossos
avós?~ O artigo de opinião é um gênero que faz parte da esfera jornalística e aborda temas polêmicos
envolvendo posições conflitantes em discussão. Sempre assinado, expressa o ponto de vista ou a
interpretação de alguém a respeito de determinado tema.
Trata-se de um gênero baseado na argumentação, pois é por meio dela que o autor defende seu
ponto de vista. Com o objetivo de convencer os interlocutores, o autor de um artigo de opinião geralmente recorre a pesquisas, dados estatísticos, fatos comprovados, notícias e depoimentos confiáveis
de especialistas.

~ Para começar, leia o artigo de opinião de Lidia Rosenberg Aratangy.

5 motivos para acreditar no futuro
Lidia Rosenberg Aratangy

As vezes 11ocê desanima diante das notícias do Brasil e do 1nu.ndo? No fundo, acha que
esse film.e vai acabar nial? Então, resgate sua fé na humanidade lendo este artigo
da psicoterapeuta Lídia Rosenberg Aratangy Seu otimismo pode nos contagiar
porque ele não é cego, e sini fru.to de u1n olhar justo e generoso.

l

Em todas as gerações há profetas que anunciam o fim dos tempos, como se cou besse à sua
época a tarefa de gerenciar a falência de nossa civilização. Tambérn desta vez os arautos do apoca-

lipse soam trombetas denunciando que o mundo
vive um momento inédito e irreversível de violência e perda de valores. Não é o que vejo. O fato
de termos arrnas mais poderosas faz guerras mais
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

mortíferas, mas não eram rnenos cruéis as cruzadas de antigamente. A lembrança de que a escravidão foi aceita com naturalidade durante séculos
é suficiente para demonstrar que já fomos piores
do que somos hoje. Ainda precisamos melhorar,
mas não tenho dúvidas de que não nos perdemos
do bom caminho. O paradoxo é que o mal parece
mais interessante do que o bem, como se apenas
na maldade houvesse mistérios a desvendar. Por
isso, quem se orienta somente pelas manchetes
não compartilha do rneu otimismo em relação ao
futuro. Quem tiver olhos para ver, porém, terá
bons motivos para acreditar no que há de vir.

l. A crescente solidariedade
Sempre existiram loucos e fanáticos. Ião creio
que sejam proporcionalmente mais numerosos
em nossos dias do que em outros tempos. Mas
hoje, com o amplo sistema de comunicação de
que dispomos, as notícias chegam rapidamente ao
conhecimento de muitos. E a mídia, confirmando
e alimentando nossa perversão, considera os vilões tnais atraentes do que os heróis e dirige nosso olhar para o lado maligno dos fatos que relata.
Veja alguns exemplos.
Quem é o protagonista?
Muitos se lernbram do episódio, acontecido há
alguns anos num shopping de São Paulo, em que
um infebz rapaz metralhou a p lateia de um cinema. O moço foi capa das principais revistas do
país, seu nome frequentou as manchetes de todos
os jornais, seus pais foram entrevistados por jornalistas sequiosos de descobrir como eles tinham
criado um monstro. l\ilas nenhuma matéria deu
destaque ao outro protagonista da mesma história:

o rapaz que se levantou da plateia e se jogou contra o atirador, imobilizando-o e impedindo que a
matança continuasse. Ele não foi capa de revista,
ninguém procurou seus pais para saber como se
cria um herói. Hoje ninguém lembra o nome dele
(Renato Lucena de Mello), nem o que ele fazia
(era estudante de publicidade), nem que idade
tinha (24 anos, corno i\ilateus, o infeliz estudante de medicina, autor da chacina). A mensagem
para os adolescentes foi inequívoca: é mais fácil
ser capa de revista corno bandido do que como
herói. Mas quem convive corn nossos jovens sabe
que há, entre eles, mais Renatos do que l\ilateus.
Infelizmente esses não são matéria de jornais e
revistas.
O que vale mais?
Até hoje os noticiários passam e repassam a
imagem dos aviões explodindo contra as Torres
Gêmeas. Mas aquela corrente de solidariedade
que se formou quando a poeira da explosão ainda nem tinha baixado, aquela gente que chegava afoita, trazendo de casa o que encontrava
para ajudar os bombeiros (toalhas rnolhadas que
refrescavam suas faces crestadas, litros de leite para aplacar a sede, celulares que passavam
de mão em mão, intermináveis filas de pessoas
oferecendo sangue e remédios) - essa imagem
parece esquecida. l\ilas eu não esqueci e tenho
certeza de que a massa que nos constitui, os
humanos, é feita mais dessa solidariedade que
daquele ódio.
Que m nos representa?
O senti1nento de tristeza e horror que nos
tornou no fatídico 11 de março de 2004 se tra-
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duzia numa frase: ·'Somos todos rnadrilenhos" (a
frase apareceu pela primeira vez num cartaz em
Barcelona, terra dos catalães, os maiores rivais
dos rnadrilenhos). O mundo chorava, corno se
nossos filhos e amigos estivessem naquele trem.
N o dia seguinte, multidões saíram às ruas, nos
mais distantes países, chorando e pedindo paz.
N inguém põe em dúvida que havia muito mais
gente parti lhando desses sentimentos do que a
dúzia de fanáticos que praticaram os atentados.
Portanto, deve haver, no patrimônio genético da
humanidade, mais genes de boa qualidade a ser
transferidos para as gerações futuras .

res são hoje aceitas: as chefiadas por mulheres
(separadas ou solteiras), as formadas por fi lhos
de diferentes casamentos ou por pais que detêm
a guarda dos filhos - todas equivalentes em seus
direitos e angústias.
E, no âmbito da política mundial, o que dizer
da criação da União Europeia? A ideia de que
alemães e franceses criariam um único país para
todos pareceria, há 50 anos, a mais desvairada
ficção . O mesmo espanto vale para o l\ilercosul ,
que congrega brasileiros e argentinos em torno
de interesses comuns. Mas ainda espero que
cheguernos a uma etapa em que as diferenças
entre os indivíduos e as culturas, mais do que
toleradas e respeitadas, passem a ser festejadas
numa celebração à infinita criatividade da vida,
que oferece tão diversas formas de adaptação à
mesma humanidade.

2. O aumento da tolerância
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Apesar do eventual recrudescimento de preconceitos aqui e ali, estan1os mais tolerantes
para com as diferenças e as fraquezas humanas:
o divórcio é reconhecido na maioria dos países,
as mulheres solteiras ou divorciadas já não são
marginalizadas, os homossexuais estão protegidos por lei, o racismo é considerado crime. As
escolas preocupam-se em facilitar a inclusão de
alunos deficientes - o que, sem dúvida, beneficia o desenvolvimento das crianças normais. A
tecnologia cria recursos para compensar nossas
fraquezas e deficiências (elevadores com marcadores em relevo para quem não enxerga, telejornais com linguagem gestual para quern não ouve,
ônibus com degraus mais baixos para faci litar o
acesso de idosos). Diversas composições familia-

3. A valorização da ética

Há um paradoxo na nossa relação corn a ética.
Pais, filósofos e educadores concordam quanto aos
valores a ser preservados e transrnitidos. A questão é
que a crença nos valores se dá no atacado e no abstrato, enquanto sua transmissão se faz no concreto
das relações cotidianas. Aí se instala a contradição.
Ficrun desacreditadas as solenes eÃ'l)Osições pedagógicas sobre disciplina e respeito aos direitos do outro quando a escola é conivente com b1incadeiras
agressivas; os repetidos sermões sobre limites ficam
sob suspeita se os pais passam pelo acostamento
quando a estrada está congestionada ou param em
fila dupla na frente da escola; nossas conversas sobre
integridade ficrun comprometidas quando compramos vídeos e discos pirateados ou fazemos ligações
clandestinas de TV a cabo. "falvez a coerência não
seja um atributo dos humanos: sentimentos contraditórios convivem tranquilamente dentro de nós. infelizmente também so1nos n1uito distraídos: a maior
parte do tempo, funcionrunos sob o comando de um
piloto auto1nático, que nos empurra para o cruninho
mais fácil , esquecidos dos valores que deveriam nortear nossas escolhas. Mas nossas crianças prestam
atenção nos nossos gestos - e gravrun mais nossas
atitudes do que nossas palavras.
j
Assim, estamos longe da perfeição, mas a hipoj crisia está um passo à frente do cinismo, na medida em que o hipócrita sabe qual é o caminho do
"
);
_ ,,-..i õ bem, reconhece que deveria percorrê-lo, mas não

!
~

Comente com os ãlunos que o texto é anterior à consolidação da nomenclatura "pessoas com deficiência: que é utilizada atualmente. Se considerar oportuno
discutir o assunto, uma referência é: <hrtp://www.pessoacomdeficienda.curitiba.pr.gov.br/conteudo/terminologia/116>.Acesso em: 8 mar. 2016.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

consegue pôr em prática sua crença teórica. Diferentemente do cínico, que nega a validade de
qualquer escolha e adota o princípio do '"não tenho nada com isso'" com u1n alienado encolher
de ombros. Esta talvez seja a verdadeira ameaça
a nos desviar do caminho de um futuro melhor.
Uma geração de jovens cínicos e alienados poderia, de fato, pôr tudo a perder. O mundo será melhor quando c uidarmos para que nosso comportamento reflita nossos princípios e transformarmos
os discursos sobre fraternidade em gestos de solidariedade. Aí, então, a opção pelo caminho da
ética se fará não por temor à punição ou à censura, mas como exercício de amor-próprio, como u m
componente da dignidade.

4. A força da família
A participação efetiva da mulher no universo
do trabalho levou as empresas a valorizar atributos
antes considerados fragil idades fen1ininas (como a
inteligência emocional), e já não precisamos nos
virilizar para sermos bem-sucedidas. Ainda há
muito a melhorar (a mu lher continua ganhando
menos do que o homem quando ambos exercem
a mesma função) , mas o envolvimento com a carreira já provocou mudanças na dinâmica familiar.
Desenvolve-se um jeito novo de ser pai, criou-se
uma parceria mais simétrica e verdadeira entre homens e mulheres - um dos alicerces importantes
na construção de um futuro melhor. Ao contrário
do que se temia, essa simetria entre os membros
do casal fortaleceu os laços familiares e provocou
uma participação mais efetiva do homem na vida
doméstica e um convívio mais íntin10 entre pais e
filhos. lo meu trabalho de terapeuta, sou procurada por famílias que desejam encontrar caminhos
para manter desobstruídos os canais de comunica-
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ção para que os seus encontros sejam momentos
afetivos de trocas e interesses verdadeiros, e não
meros pretextos para sermões e cobranças.

5. O cuidado com o meio ambiente
l\ilais um n1otivo para a limentar min ha fé no futuro é a percepção de que temos hoje uma preocupação genu ína com as consequências a longo prazo de nossas escolhas, em contraposição ao imediatismo irresponsável e egoísta: somos capazes de
plan tar jabuticabeiras, literal e simbolicamente,
mesmo sabendo que não seremos nós a saborear
os frutos. :Esta,nos menos cegos e arrogantes, mais
dispostos a assumir nossa responsabilidade na cadeia da vida, a preservar outras espécies e salvar as
que estão ameaçadas de extinção. Há sinais claros
de que estamos mais conscientes da necessidade
de cuidar do meio ambiente, de passar a nossos
filhos e netos urna Terra menos poluída e mais
cuidada (o uso de materiais recicláveis, a coleta
seletiva do lixo, a preocupação com os mananciais
são exemplos dessa tendência). Enquanto espécie, estamos 1nais dispostos a assumir nossa responsabilidade para com o outro, por mais distante
e desconhecido que seja. Hoje, nos preoc upamos
mais do que no passado com a tarefa de garantir
uma vida melhor no nosso planeta azul.
-

,;!J

a,occ.upw: omesmo 111G..<,.,,.,_,.,, natural ou relativo a

que•anunciador do fim do mundo ou Madri, capital da Espanha.
da humanidade~
l"F«Tnrll.r1& _.,,. intensíficação,
_.. _,.. extremamente deseíoso, aumento.
ávido.
w ....a...av· de uma vez só.
~o. apressado, ansioso.
mnio
..: cúmplice.
a1;,._a, queimado, tostado.
vin .c.r: tornar forte, robustecer.
wb .,. ..: natural ou relativo à
Catalunha, região da Espanha.
ARATANGY, Lidia Rosenberg. C/audia, São Paulo, Abril. jun. 2004, p. 148-151.

Linha fina é a abertura de uma notícia, reportagem ou artigo, localizada entre o t ítulo e o corpo do texto. Nela, o assunto é apresentado resumidamente ou se destaca o fato essencial da
matéria jornalística. Quando a linha fina é reproduzida com destaque no meio da página, com
aspas ou itálico e fonte maior, é chamada de olho. Releia a linha fina do artigo de opinião:

As vezes você desani,na diante das ,wtícias do Brasil e do inundo? No fu.ndo, acha q1te esse filtne vai acabar 111al? Então, resgate sua fé na hun1anidade lendo este artigo da psicoterapeuta Lídia Rosenberg Aratangy
Seu oti1n.is1no pode nos contagiar porque ele não é cego, e si ,n. fr·uto de 1t111 olhar justo e generoso.
1. a) Alguém da redação da revista na qual o artigo de opinião

a)Quem é o autor dessa linha fina 7 Justifique sua resposta.
b)Qual é o objetivo da linha fina 7 Estimular o leitor a ler o artigo.

foi publicado, possivelmente o editor, o que se justifica pela frase
imperativa:'[. ..] resgate sua fé na humanidade lendo este anigo
da psicoterapeuta lidia Rosenberg Aratangy. [..

.r

e) Identifique e explique uma metáfora presente na linha fina.
Possibilidade: a metáfora"[__] acha que esse rnme vai acabar mal1 [...]' pode ser interpretada como: acha que nosso futuro será catastrófico?
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Releia o primeiro parágrafo do texto, a introdução do artigo de opinião. Registre no caderno a
alternativa em que o exemplo não corresponde ao recurso argumentativo usado pela articulista nesse trecho do texto. Al!ernari_va d. Não há reiteração de ideias sensacionaHstas, e sim de
crtt1ca à imprensa, que 1ns1ste em divulgar más notícias.
aJ Contraposição às o pin iõ e s c itadas a nteriorme nte.
[ ...] Não é o que vejo. [ ... ]

b) Uso da primeira pessoa do plural para buscar a adesão do leito r e compro metê-lo com as m udanças.
[ ... ] Ainda p recisamos 111elh orar [ ... ]

e) Recurso da comparação de fatos e ideias.
• [ ...] o 111al parece 111ais in teressante do que o be1n [ ... ]
• [ ... ] gu erras 111ais m ortíferas, mas não erain men os crué is [ ... ]
• [ ... ] já fon1os pio res do que so1nos hoj e. [ .. .]

d) Reiteração de ide ias sensac ionalistas da imprensa.
[ ...] q u e m se orienta so mente pelas manchetes n ão co1npartilha d o n1eu otin1isn10 [ ... ]
•) Alusão àqueles q ue repe rcutem a descre nça no futu ro da humanidade.
• [ ... ] há p rofe tas que anuncia1n o fim dos tempos [ ...]
• [ ... ] arau tos d o apocalipse soain tro1nb etas d enunciando q u e o mu ndo vive u1n m om e n to in é d ito e
irreve rsível de violên c ia e perda de valores. [ ... ]

4. b) O mundo

equivale a
"pessoas que se
solidarizaram
com as familias
ma d ri lenhas
que perderam
parentes~

li

Qual é a tese defendida pela articulista? ~u:~án:~e~eº é perfeito e precisa se aperfeiçoar, mas está melhor do

a

Para defender sua tese e convencer o leitor, a articulista usa figuras de linguagem. No caderno,
explique as figuras empregadas em:

o) [... ] Mas quem convive con1 nossos jovens sabe q ue há, en tre eles, mais Renatos do que Nlateus. [ ...]
( meton ímia) A palavra Renatos substitui"heróis anônimos; o lado bom da humanidad~ A palavra Mateus substitui
"jovens que se envolvem com o crime•.
) [ ... ] O inu ndo chorava, com o se nossos fi lhos e ainigos estivessem naqu e le trern . [ ...] (m etonímia)

4. e) A
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expressão
corrente de
solidariedade
refere-se à
união entre as
pessoas, como
elos de uma
corrente.
S. No exemplo
3, sobre a
valorização da
ética. A autora
admite que há
pouco avanço,
pois no dia a
dia os adultos
são rolerarnes
quanto a
transgressões
e dão maus
exemplos para
as crianças.

e) [... ] l\llas aquela con·en te de solidariedade que se forn1ou [ ...] (metáfora)

4. d) Metonímia (a parte pelo todo/o todo pela parte). para
d) [... ] 'Somos todos madr ilenh os.' [ ...] (metonítnia) se referir à capacidade de (alguém/ela/nós) se colocar ou

nos colocarmos no lugar do outro.$

D

Para comprovar seu ponto de vista, a articulista argumenta por exemplificação. Responda no
caderno: em qual dos exemplos a articulista apresenta um ponto de vista menos otimista e considera que há um aspecto negativo que pode ameaçar nosso futuro?

D

Você concorda com a afirmação da articulista de que o enfoque exagerado da imprensa sobre

fatos negativos influencia nossa percepção de que o mundo está ficando cada vez pior?

li

Resposta pessoal.

Anote no caderno que provérbio(s) pode(m) ilustrar a contradição dos adultos, apresentada
pela articulista no exemplo 3. Alternativa a.
a) Faça o que eu fa lo e não o que eu faço .

b) Bo m mestre, melho r discíp u lo.
e) Falar é fácil, difícil é fazer.

D

Identifique três atitudes contraditórias com os "princípios éticos''. apontadas pela autora:
ca) na escola.
b) na família.
e) no trânsito. Fila dupla em pona de escola, ultrapassagem
pelo acostamento.
8. a) Permissividade ern relação a brincadeiras agressivas.

D

Releia o trecho a seguir:

8. b) Ligação

clandestina
de TV a cabo,
compra
de vídeo
pirateado.

[ ... ] 1nas a h ipoc risia está uni passo à fren te d o c in isn10, n a 1nedida en1 que o hipócrita sab e qual é o
caminho d o b en1, reconh ece q ue deveria percorrê-lo, n1as não consegu e pôr em prática sua c rença teórica.
Diferen te m e n te do cínico, q u e nega a validade de qualquer escolha e adota o princípio do '' não tenho nada
com isso" com u m alienado encolher de on1b ros. [ ... ]

O que é pior, a hipocrisia ou o cinismo? No caderno, justifique seu ponto de vista com argumentos e dê exemplos. Resposta pessoal. Leve os alunos a refletir que tanto a hipocrisia como o cinismo são
nefastos à vida social.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Produção de textos
Artigo de opinião - Atualmente, o mundo é melhor do que era no tempo
da juventude de nossos avós?
Você leu um artigo de opinião, observou e compreendeu a organização e as marcas linguísticas
desse gênero. Agora, siga as orientações para produzir um artigo de opinião respondendo à pergunta:
Atualmente, o mundo é melhor do que era no tempo da juventude de nossos avós? Seu texto será
publicado no site da escola ou no b/09 da turma, ou, ainda, em um veículo de comunicação destinado
ao público jovem.

Preparação

Ã

Para se preparar, leia os textos a seguir:
Texto 1

O menino que me olha
[... ] Não andamos muito elegantes, nestes tempos estranhos. Não andamos n1uito éticos,
nestes tempos loucos. Não que as coisas tenham sido muito melhores no tempo dos gregos,
quando na filosófica Atenas a mulher era pouco mais do que um animal sem alma, era nortnal ter escravos e a guerra era o pão nosso. Ou na Idade Média, quando eu seria no mínimo
candidata à fogueira, não a da inveja, mas a concreta mestno; nossos filhos teriam morrido nas
Cruzadas matando alguém no Oriente (nada de novo na face da Terra). [... )
LUFT, Lya. O menino que me olha. Veja, São Paulo, Abril, 30 jun. 2004. Coluna Ponto de Vista, p. 20.

Texto li

O mundo vai tão mal assim?
[... ] Não se diga que estou comparando, no tnais das vezes, horrores maiores e menores.
Sem negá-los, há avanços muito positivos do esforço civilizatório, alguns deles bastante novos.
Lembro, no plano político, a rnultiplicação de regimes democráticos, sendo que estes se contavam nos dedos há cem anos ou menos. Os esforços da implantação de uma ordem internacional
q ue reconheça a universalidade dos direitos humanos e crie instituições com competência para
processar e julgar os acusados de violação desses direitos. A ernergência da sociedade civil,
pressionando no sentido de que as popu lações possam ter mais voz num mundo globalizado, na
preservação do meio ambiente, pelo reconhecimento dos direitos de minorias que, em alguns
. países, são maioria, como é o caso das populações indígenas. [... ]
FAUSTO, Boris. O mundo vai tão mal assim? Folha de S.Pau/o, São Paulo, 8 jul. 2004. Coluna Tendências/Debates, p. A3.

Texto Ili

· Juventude
A I, ABRO O JORNAL
6 V6.JO VIOLÊNCIA,
CORRUPÇÃO, MISá;!IA,
CRIMES, ANALFABSTISMO,
ESTUPIDS. INDIVIDUAL
6 COLETIVA.•

,
6 NESSAS 1-lORAS
QU6 ~660 A UMA
CONO.USÃo_

Cl-1ARLE5 DARWIN
SRA UM SONI-IADOR.

CHANTAL. Juventude. Estado deMinas, Belo Horizonte, 22 nov. 2009. Cultura/Quadrinhos, p. 6.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Texto IV

Mundo nunca foi tão pacifista, diz cientista

Livro de psicólogo evolucionista afirma que todas as formas de violência,
inclusive o terroris1no, estão e1n queda.
Homicídios, guerras e cr1,eldade co1n animais ta1n.bém estão em. queda e isso ocorre
desde o século 16, segundo obra.
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Faz pelo menos 500 anos que o mundo está se tornando um lugar cada vez mais seguro para
se viver, e a raça humana nunca foi tão pouco violenta. Ataques terroristas e guerras civis são
meros soluços estatísticos numa paz que nossos ancestrais achariam quase impensável.
Duro de engolir, certo? Pois os números reunidos por Steven Pinker, 57, psicólogo evolucionista da Universidade Harvard, são difíceis de refutar. Todas as formas de violência estão em
declínio, das guerras à crueldade com animais, e ern alguns casos a queda já dura séculos, diz ele.
Pinker, pop star científico que aprecia os temas polêmicos, apresenta um resumo de seus
argumentos em artigo de opinião na edição de hoje na revista científica "Nature". São ideias
tiradas de seu novo livro, '"The Better Angels of Our Nature" (ainda sem edição no Brasil).

Anjo bom
Confo1me o título do livro sugere, Pinker argumenta que os "anjos bons [literahnente, os melhores] da nossa natureza" estão vencendo a disputa pela alma humana.
"As histórias da Antigtúdade estão cheias de conqu istas gloriosas que hoje seriain classificadas
como genocídios. Fulano, o Grande e Sicrano, o Grande seriam processados corno criminosos de
guerra'', brinca o cientista. E não se trata só da Antiguidade. O registro arqueológico e os estudos
sobre povos indígenas atuais mostram que esse negócio de bom selvagem não existe, diz Pinker.
Mais precisamente, esses povos cometem centenas de vezes rnais homicídios do que os europeus do século 21, e cerca de 20% das pessoas nessas sociedades morrem em guerras, afirma
ele. O bioantropólogo Walter Neves, especia lista da USP que estuda os primeiros habitantes
da América, concorda. "A guerra, seja entre caçadores-coletores, seja entre horticultores, é crônica e endêmica", afirma ele. lo caso de povos pré-históricos, "é preciso tomar um pouco de
cuidado porque a agressão entre eles, como bordoadas, deixa marcas no esqueleto que a nossa
muitas vezes não deixa, então é difícil fazer a comparação", diz.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Braço forte
A primeira queda na pancadaria teria vindo com o fortalecimento dos Estados, em especial
as monarquias europeias, a partir do século 16.
Com o rei abarcando o poder absoluto e os nobres (que costumavam guerrear entre si) na
coleira, a violência desregrada saiu de cena, já que atrapalhava a centralização de poder e rique1 za desejada pelo tnonarca. Segundo motivo de queda da violência, segundo Pinker: a invenção
da imprensa, barateando a circulação de ideias, e o Iluminismo resultante desse processo.
Os pensadores iluministas, com sua ênfase no debate racional e sua redescoberta das ideias democráticas, dominaram o universo intelectual europeu, debatendo todos os temas tabus e defendendo os direitos de plebeus, minorias, mulheres e até animais. O debate iluminista acabou levando ao
, lento, porém crescente predomínio da democracia como regime de governo, o que também diminuiu
1
guerras - é muito raro que uma democracia declare guerra contra outra. E o avanço do comércio
! internacional ton1ou os países cada vez menos interessados em guerrear por riquezas, diz ele.
LOPES. Reinaldo José. Folha de S.Paulo, São Paulo, 20 out. 2011. Caderno Ciência, p. C11.
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2010201101.hrm>. Acesso em: 7 mar. 2016.

Texto V

: O mundo está em colapso?

[... l
O mundo não piorou (pelo menos ainda não). Mas pode piorar muito porque está em curso
u m processo de desestruturação e anarquização. Alguns acham que novas estruturas organizacionais vão surgir para substituir as velhas. Os mornentos da h istória em que nasceram novas
estruturas foram sempre muito conturbados e sangrentos. Vejam as revoluções políticas do século 18 (Americana e Francesa) ou o fim da colonização alcançado após a 2!!. G uerra NJ undial.
H oje temos uma crescente erosão e deslegititnação da autoridade em todos os níveis. Um in undo sem autoridade é urn mundo mais instável, paralisado, perigoso e competitivo. O mundo não
está pior, mas talvez esteja caminhando para urna piora em algu ns aspectos. O perigo é a piora
. exatamente nos aspectos mais estruturais e, portanto, centrais.
CUKJER, Heni Ozi. Omundo está em colapso? Disponível em:<http://exame.abril.eom.br/rede-de-blogs/risco-politico-global/2014/08/18/
o-mundo-esta-em-colapso/>. Acesso em: 22 abr. 2016.

Texto VI

O que é trabalho escravo

Escravidão contetnporânea é o trabalho degradante
que envolve cercea1nento <,l.a liberdade.
,

A assinatura da Lei Aurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando corn a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que mantêrn o trabalhador sem possibilidade
. de se desligar de seus patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de tnatas nativas
! para formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sen1entes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os
contratadores de empreitada, os chamados "gatos''. Eles aliciam os trabalhadores, servindo de
fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelo crime.
Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. Este segu ndo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para
prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas , terror psicológico ou mesmo as grandes
distâncias q ue separam a propriedade da cidade mais próxima.
Disponível em: <www.reporterbrasil.org.br/conteudo.php?id=4>. Acesso em: 22 abr. 2016. Fragmento.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Como você deve ter percebido, os textos lidos apresentam vários pontos de vista a respeito de
assuntos relacionados ao tema "Atualmente, o mundo está melhor do que era no tempo da juventude
de nossos avós?~
Defina um ponto de vista a respeito desse tema e siga as orientações para escrever seu artigo de
op1n1ao.

Realização Ã
1 Na introdução do artigo de opinião, apresente a ideia principal ou o ponto de vista que vai
defender.

No desenvolvimento, use argumentos para defender as ideias apresentadas na introdução.
Você pode argumentar de diferentes maneiras, utilizando, por exemplo:
• argumentos baseados em fatos concretos, como dados históricos e estatísticas atualizadas;
• argumentos baseados em exemplos representativos;
• argumentos de autoridade, com a citação de autores renomados e a reprodução das opiniões de especialistas;
• argumentos baseados no consenso, com o uso de proposições evidentes por si só ou universalmente aceitas.

3. Na conclusão do artigo você pode retomar seu ponto de vista, além de apresentar possíveis
soluções para os problemas apontados.

4. Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer o uso do registro formal da
língua portuguesa.

5. Crie uma linha fina e não se esqueça de dar um título adequado e interessante ao texto.
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Avaliação e reescrita ~
1. Peça a um colega que leia seu texto e o avalie, observando a adequação:
• do título e da linha fina;
• da estrutura do texto;
• da tese apresentada;

Se possível, reproduza os anigos de opinião da turma e compartilhe entre
os alunos, para que façam uma avaliação coletiva dos textos, observando
semelhanças e diferenças entre os argumentos e as propostas apresentadas e
os aspectos sintáticos, morfológicos e semânticos que devem ser retomados
nas próximas produções.

• do ponto de vista defendido;
• dos argumentos utilizados;
• da articulação entre as ideias;
• da conclusão;
• do uso do registro formal da língua;
• do uso dos sinais de pontuação e da paragrafação.

t. Avalie o artigo de opinião do colega, seguindo os mesmos critérios.
3. De acordo com a avaliação do colega e a orientação do professor, reescreva seu artigo, fazendo
as alterações necessárias.

Socialização ~
1. Leiam os artigos dos outros colegas para confrontar as opiniões.
1. De acordo com a orientação do professor, publiquem os artigos de opinião no site da escola
ou no blog da turma, ou, ainda, em um veículo de comunicação destinado ao público jovem.

3. Se acharem interessante, organizem os artigos por ordem alfabética de autoria, encadernem o
trabalho e ofereçam uma cópia à biblioteca da escola.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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• Você tem o hábito de ler contos, romances, poemas e depois comentá-los com outras
pessoas?
• Após a leitura de um texto, qual seria a melhor forma de registrar as informações mais
importantes a respeito dele?
• Com que objetivo você faria isso?

•
Neste capítulo, você vai produzir uma ficha de leitura do livro Brás, Bexiga e Barra Funda e outros
contos, de Alcântara Machado.
A ficha de leitura (ou fichamento) de uma obra é o registro de leitura em formato de ficha, analógico ou digital. Costuma conter informações como os dados da obra e do autor, o resumo do enredo
e citações de trechos importantes, entre outras.

Nas trilhas do texto
~ Para saber mais sobre fichamento, leia o texto a seguir.

O fichamento de leitura
José Arthiir T. Gonçalves

Dentre os diversos tipos de fichas e fichamentos,
o mais imprescindível deles é o de leitura. Na verdade, todo estudante deveria manter suas fichas (ou
documentação de leitura) em dia e atualizadas. [... ]
O fichamento é uma técnica de estudo e ferramenta imprescindível de todo pesquisador. Seu
nome nos remete para o ,nodo artesanal através
do quaJ a técnica se desenvolveu: da prática de
registro de informações em fichas, objetivando a
sistematização e a reflexão do conhecimento.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Hoje, com o aLLxílio da informática, temos ao
alcance programas de bancos de dados que permitem esse trabalho e praticamente eliminam o
papel no processo de sua formulação . Todas as informações são registradas em fichas digitais. fVlas
ainda assim, constituem-se fichas e fichamentos ...
Uma boa ficha de leitura (independentemente
do suporte, digital ou analógico) serve para sistematizar o conteúdo essencial de uma obra, bem
como articulá-lo com nossa reflexão pessoal.
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Com sua e>.'Periência de pesquisador e escritor,
Um berto Eco (1983, p . 96- 111 ) propõe que uma
fic ha de leitura contenha algu ns elementos [ .. .].
Os componentes principais são:
• lndicações bibliográficas da obra que está
sendo fic hada.
• l nformações sobre o autor (quando não o
conhecemos e necessitamos deste suporte) .
• Citações literais de trechos mais importantes da obra (usando aspas nas tran scrições) .
• Comentários pessoais (quando fizermos nossas observações, é importante deixar claro seu
caráter pessoal, diferenciand o-as por cores
ou usand o colchetes para tudo aquilo que

Com a prática sistemática
do fichamento certamente iremos fazer adaptações pessoais,
incorporaremos outros elementos
e nuances particu lares ao trabalho.

11'

'"'

[... l
GONÇALVES, J. A. T. 8/og Metodologia
da Pesquisa. Disponível em: <http//
metodologiadapesquisa.blogspot.com.
br/2008/05/o-fichamento-de-leitura.html>.
Acesso em: 9 mar. 2016.
A obra de umberto Eco à
qual o autor faz referência é
Como se foz uma cese (1977).
uma edição mais recente
foi publicada no Brasil pela
editora Perspectiva: ECO,
Umberto.Comosefazuma
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Alternativas a, b, d, e. A alternativa e está incorreta, pois o fichamento não acabou com a era digital, o que se comprova pelo trecho:
"Todas as informações são registradas em fichas digitais. Mas ainda assim, constituem-se fichas e fichamentos...'.

D

Registre no caderno as alternativas que descrevem adequadamente as ideias expostas no
texto:
a) O fichamento de leitura, entre outros tipos de técn icas relacionadas, é o mais importante.
b) O fichamento adequado apresenta conteúdo e reflexão a respeito de uma obra.

e A era digital eliminou o fichamento e o desperdício de papel.
d) O fichamento é uma técnica importante de estudo e pesquisa.
•) O nome fichamento é associado ao modo artesanal por meio do qual a técnica de registro se desenvolveu.

D

Registre no caderno as alternativas que apresentam as orientações dadas pelo pesquisador e
escritor Umberto Eco· Alternativas a, e, d, e. A alternativa b n_ão está c?rreta porque Umberto Eco afirma que o

· fichamento de leitura deve conter as informaçoes sobre o autor apenas 'quando nao o
a) As citações apresentadas na ficha de leitura devem vir entre aspas. conhecemos e necessitamos deste suporte'.

b) As informações a respeito da vida e da obra do autor devem estar presentes em todo fichamento.
e) As observações e os comentários pessoais devem ser diferenciados na ficha.
d) Os trechos mais importantes da obra devem constar em uma ficha de leitura.
•) O nome da obra, d o autor e a data em que a obra foi publicada devem ser registrados na ficha.

D

Quais são os objetivos do texto "O fichamento de leitura"?
Apresentar informações a respeito do fichamento, afirmar a imporrãncia dessa
técnica de estudo e pesquisa e mostrar sua caracterização e co,nposição.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

a ~m /?' - - - - - - - - - -

.. .....

Nas trilhas do texto

Brás, Bexiga e
Barra Funda e
outros contos,
assim como
demais textos
em prosa da
primeira fase
do Modernismo, foram
estudados no
capítulo 9, na
frente Litera-

~ Leia a seguir um trecho do prefácio de Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos, livro que foi

tura e leitura
de imagens.

• Como você já sabe, o título do livro Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos refere-se a nomes de alguns bairros paulistanos onde passaram a viver os imigrantes
italianos assim que chegaram ao Brasil. Como eles viviam, se comunicavam, se entendiam, se relacionavam?
• Como teria se dado a interação de afrodescendentes, portugueses, indígenas e italianos nesses bairros de São Paulo?

publicado originalmente em 1927.

Artigo de fundo

Releia com os alunos a biografia de Alcântara Machado (1901- 1935), que aparece no capítulo 9.

Alcânta ra Mac 1ia do

Assim como quem nasce homem de bem deve
ter a fronte altiva, quem nasce jornal deve ter artigo
de fundo. A fac hada explica o resto.
Este livro não nasceu livro: nasceu jornal. Estes
contos não nasceram contos: nasceram notícias. E
este prefácio, portanto, também não nasceu prefácio: nasceu artigo de fundo.
Brás, Bexiga e Barra Funda é o órgão dos ítalo-brasileiros de São Pau lo.
Ourante muito tempo a nacionalidade viveu da
mescla de três raças q ue os poetas xingaram de tristes: as três raças tristes.
A primeira, as caravelas descobridoras encontraram aqui comendo gente, e desdenhosa de "mostrar
suas vergonhas". A segu nda veio nas caravelas. Logo
os machos sacudidos desta se enamoraram das moças "bem gentis" daquela, q ue tinham cabelos "mui
pretos, co1npridos pelas espádoas".
E nascerarn os primeiros mamalucos.
A terceira veio nos porões dos navios negreiros trabalhar o solo e servir a gente. Trazendo outras moças
gentis, mucamas, mucambas, munibandas, macuma<;.
E nasceram os segundos .m amalucos.
E os mamalucos das duas fornadas deram o empurrão inicial no Brasil. O colosso começou a rolar.
Então os transatlânticos trouxeram da Europa outras raças aventureiras. Entre elas uma alegre que pisou na ten·a paulista cantando e na terra brotou e se
alastrou co1no aq uela p lanta também imigrante que
há duzentos anos veio fundar a riqueza brasileira.
Do consórcio da gente imigrante com o ambiente, do consórcio da gente imigrante com a indígena
nasceram os novos mamalucos .

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Nasceram os intalianinhos.
O Gaetaninho.
A Carmela .
Brasileiros e paulistas. Até bandeirantes.
E o colosso continuou rolando.

[...l
Brás, Bexiga e Barra Funda, como membro da livre imprensa que é, tenta fixar tão somente alguns
aspectos da vida trabalhadeira, íntima e quotidiana,
desses novos mestiços nacionais e nacionalistas. E
um jornal. l\ilais nada. Notícia. Só. Não tem partid o n em ideal. Não comenta. Não d iscute. Não
aprofunda.
Principalmente não aprofu nda. Em suas colunas não se encontra uma única linha de doutrina.
Tudo são fatos diversos. Acontecimentos de crônica urbana. Episódios de rua. O aspecto etnicossocial dessa novíssima raça de gigantes encontrará
amanhã o seu historiador. E será então analisado e
pesado n um livro.

[...]
A Redação
ALCÂNTARA MACHADO, Antônio de. Brás, Bexiga e Barra Funda e oucrosconeos.

São Paulo: Moderna, 1997.

...,,o .-

v

"°' texto que exprime a opinião do próprio í<>mal ou revista a

respeito de determinado assunto ou tema; omesmo que editorial.
1 Gl'll,.. ........: face elevada, orgulhosa; cabeça levantada.
wc.ll'l'o, .....- ,t:.a
,11.c11,.JO ,,,_.., .. a: nomes que se davam
às moças negras escravizadas que eram escolhidas para auxiliar nos serviços
caseiros, acompanhar pessoas da família, e que, por vezes, eram também as
amas de leite dos filhos dos senhores e fazendeiros.
u
variedade histórica; o mesmo que "italianinho": imigrante que
veio da Itália.
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1. Alcântara Machado trata o prefácio do seu livro como o editorial de um jornal ("artigo de fundo') porque considera que, uma ve:z que os textos do livro

foram oriundos de jornais e não registram comentários do autor, o prefácio deveria fazer o papel do editorial no jornal: trazer justamente o posicionamento,
o ponto de vista.'Assim g
como quem nasce
Por que o prefácio de Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos tem o título "Artigo de fundo"?
homem de bem deve
Justifique sua resposta com um trecho do texto.
ter a fronte altiva, quem
nasce jornal deve
que objetivo o narrador afirma que o prefácio é, na verdade um editorial de jornal?
ter artigo de fundo. D Com
Corn o objetivo de esclarecer que ali, no prefácio, ele externava seu ponto de vista e,n reÍação aos textos publicados em jornal
Aíachada explica o
e reunidos no livro, e que os textos, propriamente, eram retratos da sociedade da época, relatos objetivos da vida cotidiana
resto. Este livro não
B Explique o sentido de mamaluco/ mamaluca no texto. das ~rsonagens, ciue não apresentavam
oprn1oes ou o pos,c,onamento 1deológ1co do
nasceu livro: nasceu
narrador.
jornal. Estes contos
não nascerarn contos: D Identifique a intertextualidade presente neste trecho:
nasceram notícias. E
A primeira, as caravelas descobridoras encontrara rn aqui cornendo gen te, e desdenhosa de ·',nostrar
este prefácio portanto
também não nasceu suas vergonhas·•. A segu nda veio nas caravelas. Logo os machos sacudidos desta se enamoraram das moças
prefácio: nasceu anig~ "bem gentis º' daquela, que tinhan, cabelos ''mui pretos", con1p ridos pelas espádoas.
de fundo~
3. Mamaluco é

D

Considerando seus conhecimentos históricos e o momento em que o texto foi escrito (1927),

o mesmo que
identifique a planta imigrante referida neste trecho:
mameluco: filho
En tre elas uma (raça) alegre que pisou na terra pau lista cantando e na terra brotou e se alastrou corno
de europeu com
indígena ou com
aque la pl an ta tan1bén1 ioúgrante que há duzentos anos veio fundar a riqueza brasileira.
caboclo. O termo
Aplanta também imigrante é o cafeeiro, árvore ou arbusto que produz pequenos frutos vermelhos dos quais se faz o café.
foi usado para se
Originário da Etiópia, o café chegou ao Brasil em 1727, quando
referir aos filhos dos
Francisco de M_ello Palheta trouxe um~ muda da planta da Guiana
colonizadores com as
Francesa. Considerando-se que o prefacio data de 1927, a planta
nativas, assim como
imigrante estava aqui há exatos duzentos anos quando ele foi escrito.
com as mulheres
africanas que vieram Ficha de leitura: Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos, de Alcântara
Machado Antes de iniciar a atividade, reveja com os alunos as características formais e estéticas de Brós, Bexigo eBorro
para o Brasil. Novos
Fundo e ouuos coneos, no capítulo 9 deste volume.
mamalucos são os
ítalo-brasileiros e/ou
Agora, você va i elaborar a ficha de leitura do livro Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos, doesseus descendentes.
c ritor Alcântara Machado, pertence nte à primeira geração da prosa modernista. Seu fichamento se rá
4. O trecho
dialoga com a
publicado no site da escola ou no blog da turma e também fará parte do acervo da b ib lioteca.
carta de Pero Vaz
de Caminha, mais
Pesquisa e preparação 1,.
especificamente
os trechos em
1 Para começar, você vai ler os 11 contos que fazem parte de Brás, Bexiga e Barra Funda e outros
que são descritos
302 os indígenas que
contos e fazer a ficha d e leitu ra de cada um d eles. Listamos a seguir o s títulos de todos os conhabitavam o Brasil
tos que compõ em a obra, inclu indo "Carmela~ que você já le u e e studou no capítulo 9.
('Pardos, nus, sem
coisa alguma que
• "Gaeta n inho"
lhes cobrisse suas
vergonhas."; 'Andam
• "Carmela"
nus, sem cobertura
• "Tiro de guerra n2 35"
alguma. Nem fazem
mais caso
• "Amor e sangue·
de encobrir ou
deixa de encobrir
• "A sociedade"
suas vergonhas do
que de mostrar a
• "Lisetta"
cara.'.'Ali andavam
• "Corintians (2) vs. Palestra (1)"
entre eles uês ou
quatro moças, bem
• "No tas b iográficas do novo deputado"
novinhas e gentis,
com cabelos muito
• "O monstro d e rodas•
pretos e compridos
• "Armazém Progresso de São Paulo"
pelas costas;' dentre
outras passagens).
• "Nacionalidade"

Prod UÇa- o de textos

l. Leia atentamente cada conto . Se mpre que necessário, volte e re le ia
o parágrafo ou t re cho que possa ter suscitado alguma dúvida.
]. Em uma fo lha à parte, anote as palavras que você não conhece.
Depois, consulte o sign ificado d e cada uma d e las em um dicionário
e elabore um pequeno glossário.
~. Durante a leit ura de cada conto, anot e todos os dados do texto em
um ra scunho . Esse rascunho será a base para a elaboração da ficha
d e le itura definitiva do livro, conforme as orientaçõ es a segu ir.

O livro Brás, Bexiga e

Barra Funda e outros
contos está disponível
para download em:
<http://www.dominiopu
blico.gov.br/download/
texto/biOOOOOS.pdf>.
Acesso em: 27 maio 2016.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Realização Ã
1. O cabeçalho da ficha de leitura deverá conter os seguintes dados:
• Nome do aluno
• Escola
• Turma
• Data
• Título da obra
• Nome do autor
• Dados bibliográficos relevantes do autor

2. Na parte inferior da ficha, registre os seguintes aspectos de cada conto lido, seguindo a ordem em que eles aparecem no livro:
• Título do conto.
• Tema: vida cotidiana, mundo do trabalho, relações familiares e amorosas, decadência e ascensão social, violência, desigualdade etc.
• Enredo: resumo, síntese da complicação e do desfecho do conto.
• Personagens: descrição das personagens principais, contendo características físicas, psicológicas etc.
• Tempo histórico (época em que se passam as ações):
referências a fatos e acontecimentos históricos; palavras, expressões e gírias em uso; produtos, bens de
consumo, letreiros/anúncios, tecnologia, costumes
etc.
• Tempo cronológico: um dia, vários dias, semanas,
meses etc.
• Cenário e espaço geográfico: local ou locais onde vivem as personagens, onde se passam as ações; espaço
urbano, rural etc.
• Meio social: caracterização do ambiente social em
que vivem as personagens.
• Foco narrativo: primeira ou terceira pessoa; presença
ou ausência de estratégias para envolver o leitor e
para o narrador se comunicar diretamente com ele etc.
• Citações: trechos, frases, passagens relevantes do conto que chamaram a sua atenção e que também possam
comprovar a filiação estética da obra ao Modernismo.
• Glossário: significados das palavras e expressões que
você não conhecia e que descobriu por meio da consulta a um dicionário.
• Comentários: avaliação do conto, com opiniões positivas ou negativas a respeito dele, sugestões de mudança no enredo e/ou desfecho, indicação ou não da
leitura do conto a um colega etc.
• Dúvidas: enumeração dos tópicos que ainda ficaram
obscuros após sua leitura e que você gostaria de ver
esclarecidos em sala de aula.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

3. Se desejar, você também pode abordar estes outros elementos:
• referência ao mundo industrial e ao progresso;
• referência a máquinas (bondes, carros, marcas de automóveis) que desencadeiam os conflitos;
• uso de gírias, italianismos etc.;
• presença de humor, ironia ou suspense;
• predomínio do discurso direto ou indireto e efeitos de sentido gerados por essa escolha;
• presença ou não de flashback e efeitos de sentido gerados pelo uso desse recurso;
• predomínio de períodos compostos por subordinação ou por coordenação;
• proximidade com a linguagem jornalística;
• fusão de outros gêneros ao texto literário, como notícia, carta, convite, ordem do dia, discurso, texto publicitário, paródia de narração de futebol, entre outros;
• presença de crítica social: desigualdade, preconceito, impunidade, busca de ascensão etc.

Avaliação e reescrita :..
1. Com a orientação do professor, avalie o rascunho de sua ficha de leitura, observando os seguintes aspectos:
• As orientações foram seguidas?
• Há algum item que deve ser alterado?
• Há articulação adequada entre as ideias?
• Os sinais de pontuação, a paragrafação, a ortografia e outras convenções da modalidade
escrita da língua foram respeitadas?
_ De acordo com sua avaliação e a orientação do professor, reescreva sua ficha de leitura, seguindo a mesma sequência de tópicos do rascunho.
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3 Se possível, digite a sua ficha de leitura seguindo a ordem sugerida anteriormente e faça uma
encadernação espiralada de seu trabalho.

Socialização ~
1. De acordo com a orientação do professor, disponibilizem os fichamentos para
os alunos das turmas do 12 e do 22 ano,
a fim de que leiam e conheçam a obra
de Alcântara Machado.

t. Publiquem os fichamentos no site da
escola ou no blog da turma e ofereçam
cópias dos trabalhos à biblioteca da
escola, para que mais pessoas leiam os
textos produzidos por vocês.

\

/1 /

\

INaba a em
• Você sabe o que é uma mesa-redonda?
• Qual seria a origem desse termo?
• Você já participou de alguma mesa-redonda? Se sim, qual era o tema ou o assunto tratado?

-

• Em sua opinião, qual é o objetivo de uma mesa-redonda?

Antecipe com os alunos a crença de
alguns estudiosos de que a mesa-redonda tem sua origem na lenda do
Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola
Redonda (conforme explicaremos na
página 306). Pergunte para a Lurma:
por que será que a ilustração desse
capítulo sobre mesa-redonda é uma
iluminura que retrata a Távola Redonda
e o Santo Graal' Qual será a relação
entre o Rei Arthur e os cavaleiros que
o seguiam e o género texLual mesa-redonda?
É muito provável que a explicação da
página seguinte emerja naturalmente
dessa discussão. Reforce a ideia de
que o formato circular da mesa,
sem cabeceira, colocava todos em
posição de igualdade, o que acontece
com os membros da mesa-redonda
(geralmente especialistas falando sobre
o alvo de sua especialidade), embora
não com quem os está assistindo
(normalmente pessoas em busca de
aprofundar seus conhecimentos sobre
o tema discutido pelos especialistas).

A Tdvolo Redonda e o Santo Graal, da Escola Francesa, sécu lo XV. Iluminura. Biblioteca Nacional,
Paris, França.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

305

Nas trilhas do texto
Neste capítulo, você e seus colegas vão participar de uma mesa-redonda a respeito do mercado
de trabalho. A mesa-redonda é um gênero oral em que estudiosos ou conhecedores de determinado
tema considerado relevante reúnem-se para discuti-lo diante de uma plateia.
De acordo com alguns pesquisadores, o termo mesa-redonda teve origem na Idade Média, com
a lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Conta-se que o Rei Arthur se reunia com
seus doze cavaleiros em torno de uma mesa circular: a távola. Ainda que Arthur fosse o rei, o formato
dessa mesa, sem cabeceira nem lado direito e esquerdo, colocava todos em posição de igualdade
nas discussões.

~ Para começar nosso estudo sobre esse gênero, leia estes trechos da transcrição de uma mesa-redonda promovida pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de São Paulo, na qual
alguns especialistas se reuniram para discutir um conceito específico da área de geologia.

Transcrição da ~lesa-redonda de 23 de julho de 2009
Significado dos Geoparques
[...]

Embora tenha sido caracterizado como transcrição pela revista em que foi publicado, o
texto não usa as convenções da transcrição fonética e sim da escrita; por isso, caracteriza-se
mais como uma retextualização de um texto oral para a modalidade escrita.

Partic ipantes:
• Carlos Fernando de J\tloura Delphim, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Jphan), RJ, 81{
• Francisco ldalécio de Freitas, Universidade Regional do Cariri (ORCA), CE, BR
• Guy Martini, Rede G lobal de Geoparques da Unesco, Réserve Géologique de Haute-Provence,
Digne Les Bains, FR
• Úrsula Ruchh')'S de Azevedo, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), MG, BR
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Mediador:
• Paulo César Boggiani, Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc/USP), SP, BR
Boggiani - O objetivo da mesa-redonda é o de aprofundar o conceito Geoparque. O objetivo maior do
presente evento é o de se entender melhor esse conceito ainda novo no Brasil, o que vem sendo possibilitado com a criação do Geoparque Araripe e como existem outras iniciativas no Brasil, como foi possível
constatar pelas apresentações, trata-se, portanto, do momento de conhecer 1nelhor o conceito. \/ou passar
a palavra para cada participante da mesa para que expressem, em poucas palavras, sobre esse conceito.
Passo a palavra inicialmente ao Guy iVIartini que é um dos criadores do conceito de Geoparque.
Martini - Temos passado o primeiro dia juntos e temos que compartilhar muitas coisas, o sentimento que tenho é ter visto apresentações de alta qualidade com cientistas apaixonados que encontraram o
que me parece essencial para criar geoparques, que são muitos territórios com uma a lma, algo holístico,
com en1oção, humanismo, cultura, não somente ciências e, nesse sentido, a apresentação de Carlos
Delphim , entre outras, foi magnífica. Estamos aqui não apenas para falar sobre ciência, não estamos
aqui para criar museu de geologia em um território. Estamos aqui para propor os novos territórios do
século XX1 e os geoparques são os novos territórios que criamos na Terra e sobre os quais os cientistas
têm muitas responsabilidades. Não apenas a responsabilidade sobre a Geologia, 1nas em tudo o que é
diferente a respeito de território. [... ]

l

Ida lécio - Sou Idalécio do Geoparque Araripe e quero agradecer o convite da Profa. Jôse, Profa.
Denise e do Paulo e dizer que imagino geoparque como presente, passado e futuro . Às vezes chegam

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

para mim no Araripe e perguntam - Seu Jdalécio, onde é a entrada do geoparque? Não é interessante?
A entrada do geoparque não existe, sou eu, são vocês todos do Araripe, não é? O nosso geoparque é o
primeiro geoparque das Américas, é o primeiro geoparque do Brasil. O nosso geoparque é simplesmente
lindo. [... ]
,

Ursula - Acho que durante as palestras, ficou claro para todo mundo o conceito de geoparque. Eu,
particularmente, e u vejo o geoparque como uma grande contribuição das Geociências para a comunidade[ .. .]. O geoparque pode contribuir muito para o desenvolvimento do território de uma maneira mais
sustentável, [... ] o que mais me impressiona e que gostaria de ver não só no Quadrilátero, mas em várias
outras regiões do Brasil é esse encantamento com
a história, com a história de evolução da Terra que
.._ ..- ,º" .a.x1.. ,
, área de relevância geológica,
o geoparq ue pode proporcionar ao criar essa identi- paleontológica, cultural e histórica que pode servirao desenvolvimento econômico local, atendendo aos critérios de conservação, de educação ambiental e de
dade, mostrar para as pessoas esse significado que desenvolvimento sustentável.
já aparece com o Projeto Caminhos Geológicos. E t, .....:o: que busca um entendimento Integral dos fenômenos.
acho que esse encantamento pode ser proporciona- l)u~ilc...-,o 1,-..rr- l; região localizada nocentro-sul doestado
do e incentivado com a criação de geoparques. [... ]. de Minas Gerais, que é a maior produtora nacional de minério de ferro.
TRANSCRIÇÃO da Mesa-redonda de 23 de julho de 2009. Revisra do lnsricuro de Geoci~ncias - USP. São Paulo, v. 5, p. 105-119, outubro de 2009. Disponível em:
<http//www.revistas.usp.br/gusppe/article/download/45395/49007>. Acesso em: 15 mar. 2016.
1. São quatro participantes: Carlos Fernando de Moura Delphim, Francisco ldalécio de Freitas, Guy Martini e úrsula Ruchkys.
Eles são representantes de órgãos públicos de preservação de patrimônio, universidades e de organização mundial voltada a
educação. ciência e cultura.

D

De acordo com as informações iniciais da transcrição, quantos expositores participaram dessa
mesa-redonda? Quem são eles e que instituições representam?
Os expositores ou participantes são especialistas convidados para falar a respeito de determinado
tema na mesa-redonda. Esclarecem dúvidas e respondem às perguntas do público.

D

Quem, provavelmente, estaria assistindo a essa mesa-redonda? Justifique sua resposta.

li

Qual é a função de Paulo César Boggiani? Por que a fala dele abre a mesa-redonda?
Omoderador ou mediador é aquele que conduz a mesa-redonda, apresenta o assunto e os participantes da
mesa.Também controla o tempo durante a exposição e o debate e organiza a participação do público.

D
D

a

Boggiani utiliza uma maneira polida para indicar aos participantes da mesa que o tempo de
fala de cada um é limitado. Explique. Ele diz que vai passar a palavra para os participantes para que se expressem
sobre o conceito ·em poucas palavras: lmpl1otamente. ele está dando uma
orientação aos expositores sobre o limite de tempo disponível para as falas.

Qual é o sentido da expressão passar a palavra? Por que ela é utilizada duas vezes pelo moderador?
Em sua opinião, qual deve ser a participação do público em uma mesa-redonda?
O público é formado pelas pessoas que assistem à mesa-redonda. Em momentos específicos da apresentação, seguindo as orientações do mediador, elas podem fazer perguntas, discutir pontos de vista, pedir
detalhes etc.
Resposta pessoal. Caso algum aluno já renha feito parte da plateia de uma mesa-redonda, peça que compartilhe sua
experiência com o restante da turma.

1 Na ba

a em i2- ~ - -- - - - - ,

• Que competências os jovens de sua faixa etária deverão desenvolver para entrar no mercado de trabalho?
• Como será esse ambiente de trabalho em que você e seus colegas atuarão?
• Em que áreas haverá maior oferta de emprego do futuro?

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

2. Estudantes,
especialistas e
interessados
na área de
Geociências. Trata·se de uma mesa·redonda com um
tema bastante
específico, pouco
conhecido pelo
público em geral. 307
3. Ele é o
moderador. A fala
dele abre a mesa·redonda porque
ele é o responsável
por conduzi-la.
apresentar os
participantes e
o assunto para a
plateia.

5. Passar a palavra
temo mesmo
sentido de ceder
o turno, permitir
que outro fale. O
moderador utiliza
essa expressão
duas vezes
porque ele é o
responsável por
controlar as falas
na mesa-redonda.
cedendo o turno
ou retirando-o dos
participames.

Nas trilhas do texto
~ Para se preparar para a mesa-redonda sobre o mercado de trabalho, leia o seguinte texto.

Jovem enfrentará novo mercado no futuro
Marina Dias

Ao c hegar ao rnercado de trabalho, dentro de
dez anos aproximadamente, os adolescentes que
hoje estão nas escolas encontrarão um ambiente
substancialmente diferente. A oferta de emprego
deverá ser menor do que a at ual, e será fundamental investir no empreendedorismo. A avaliação é
de Luiz Carlos Cabrera, consultor de empresas e
da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) .
professor
,
"E hora de se preparar para o novo mercado de
trabalho", alerta. "Será cada vez mais preciso administrar a própria vida.'' Na entrevista a seguir,
ele explica como as escolas devem orientar seus
alunos para a futura viela profissional e qual opapel da fan1ília nesse processo.

Vale a pena preparar adolescentes e até
crianças para o mercado de trabalho?
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Sim, com certeza. E,n primeiro lugar, porén1, é
p reciso esclarecer o q ue essas crianças e adolescentes vão enfrentar no n1ercado de trabalho daqui a
dez anos. Será un1 n1undo totaln1ente diferente, en1
que a oferta de e1nprego din1inuirá à 1nedida que a
população aumenta. Por outro lado, haverá diversas
formas de trabalho, com exigências de autonomia e
en1preendedorismo m uito grandes. Por isso, é extren1amente útil conversar e esclarecer dúvidas sobre
esse novo cenátio desde cedo.

Quais serão as novas opções de trabalho
daqui a dez anos?
O jovem poderá trabalhar co,no pequeno en1presário, prestador de serviço, autônomo, interino,

entre outras opções. Esse tipo de trabalho vai obrigá-lo a aprender desde cedo a organizar sua vida
financeira, já que ele não terá um emprego que garanta salário constante, férias e fundo de garantia.
Agora é hora de se preparar para o novo mercado
de trabalho e saber administrar a própria vida.

O que os estudantes precisam aprender
na escola para que estejam preparados para
esse novo mercado?
Essencialmente, três coisas. Primeiro: conhecimento das disciplinas previstas na educação básica, como Português, Matemática, História etc.
En1 segundo, conhecin1ento de n1 undo, que vai
lhes conferir base para q ue possan1 identificar
oportunidades de trabalho. Por [1n1, é necessário
desenvolver competências pessoais e criar e fortalecer u,n a rede de relações - responsável, em
geral, por indicações profissionais.

A partir de que idade as crianças deve1n
começar a ser preparadas para o futuro profissional?
Aos 14 anos. 1esse n10111ento, é importante
discutir sobre o m undo do tra balho e do en1prego,
corn debates e explicações q ue esclareçan1 as dúvi-

das e preparem os jovens para que sejam capazes de
gerir a própria vida, inclusive financeira, formando
um espírito mais empreendedor e autônomo.
Como isso deve ser fe ito?

petências pessoais, com estímulo a atividades extracurriculares, como 1núsica, teatro e esportes, e o estímulo à construção e manutenção das redes sociais.
Como aprender a tomar decisões, tra balhar em equipe ot1 exerc er lide ranç a, competências cada ve z mais exigidas p elo mercado?

É essencial que a escola coloque os estudantes
em contato com pequenos e médios empreendimentos. Não adianta só chamar pessoas de grandes empresas para dar palestras, pois é necessário
despertar a curiosidade dos jovens em construir
sua própria carreira. Atuação autônoma, empreendedorismo, construção de pequenas empresas
de prestação de serviço, legislação e dificuldades
burocráticas são alguns dos conceitos que devem
ser discutidos desde cedo na escola.

Atividades esportivas e simulações de ambientes empresariais podem ser ações práticas para o
desenvolvimento de competências fundamentajs.
A preocupação não pode estar apenas em preparar
o jovem para prestar vestibular, mas, sim, conferir
a ele uma visão de mundo mais ampla, em que ele
saiba trabalhar em grupo, ter espírito empreendedor, liderança e autono,nia.

Qual é a responsabilidade dos pais nesse
processo ?

DIAS, Marina. Jovem enfrentará novo mercado no futuro. Veja, São Paulo,
3 set 2009. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/
jovens-enconrrarao-novo-mercado-dez-anos>. Acesso em: 7 mar. 2016.

Os pais devem cuidar do desenvolvimento de
dois pontos importantes na vida de seus filhos: com-
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....nJS<Jon.,no; qualidade daquele que empreende; ativo, arrojado,

com novas ideias para propor ou colocar em execução.

3. A terceira pessoa, pois o entrevistado não está falando de si mesmo, mas dos jovens e do mercado de trabalho que eles vão enfrentar.
Exemplo: "Ao chegar ao mercado de trabalho, dentro de dez anos, aproximadamente, os adolescentes que hoje estão nas escolas
encomrarão um arnbiente substancialmente diferente~.

D

O texto que você leu é uma entrevista. Justifique essa afirmação citando uma característica
desse gênero.
A característica fundamental do gênero entrevista é o formato de perguntas e respostas.

A entrevista jornalística (ou somente entrevista) é o diálogo conduzido geralmente por um jornalista,
com o fim de realizar matéria sobre a pessoa entrevistada ou sobre um assunto de sua especialidade. Dá-se também o nome de entrevista ao texto resultante desse diálogo. A entrevista apresenta perguntas feitas por um ou mais entrevistadores - e respostas - dadas pelo entrevistado, oralmente ou por escrito.

D

li

2. Apr~ntar o erytrevistado, Luiz_Carlos Cabrera, consulto~ de empresas e,professor qa Fundação ~etúlio Varg~s (FGV-SP), e o assunto
Releia o paragrafo que introduz a entrevista. Qual e a funçao dessa 1ntroduçao? da enrrevisracomo as escolas devem orientar seus alunos para a vida profissional e o mercado de uabalho que vão enfrentar e o papel da família
nesse processo.

Que pessoa do discurso é usada nas respostas? Justifique e exemplifique.

5. A segunda
pergunta refere-se às 1
opções_ de rrabal~o
309
que os Jovens terao
'daqui a dez anos'
(levando-se em
consideração a data
em que a entrevista
foi publicada: 3 de
setembro de 2009).
A sexta refere-se à
responsabilidade dos
pais na preparação
dos filhos, para

a Que tipo de linguagem foi usada pelos interlocutores? Ela está adequada à situação de produ- ~~~:~~!f;~!~ado
ção de uma entrevista? Justifique sua resposta. A linguagem usada é formal, adequada ao assunto, ao veículo

de trabalho num

de comunicação e à posição social e profissional do entrevistado, que é um consultor de empresas e professor universitário.

futuro próximo.
6. A escola deve
formar alunos
que dominem os

l1

A que se refere a segunda pergunta? E a que se refere a sexta pergunta?

D

Releia a resposta à terceira pergunta, em que o entrevistado sugere o que os alunos precisam c~nhecimentos
re,erentes a
aprender para enfrentar o futuro mercado de trabalho. Quais são essas sugestões?
Português,

Matemática, História.
·
· ' 1·
5
d
• d
Além disso, eles
Re1eia a resposta a u t1ma perounta. egun o o entrevista o:
dd r'
7. a) Em atividades esportivas e em siiúações em que se simulam ambientes empresariais.
evem ª qui ir
a) Em que situações o jovem aprende a tomar decisões, trabalhar em equipe ou exercer liderança, compe- cdonhecidmento
emun o, para
tências que serão cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho?
poder identificar
.
7. b) Segundo ele, as escolas têm se preocupado apenas em preparar oportunidades
b) Em que a escola tem falhado, nesse sentido? o jovem para •prestar vestibular~ em vez de levâ -lo a construir"uma de trabalho,
visão de mundo mais ampla'. que lhe permita, no futuro, ·trabalhar
desenvolver
Q
em grupo, ter espírito empreendedor, liderança e
competências
Troque ideias com seus colegas e responda: .-.
autonomia'.
pessoais e criar e
fortalecer uma rede
a)Com quais respostas do entrevistador você concorda? Explique.
de relações, que
gerarão indicações
b) De quais das respostas você discorda? Por quê? Resposta pessoal.
profissionais.
8. a) Resposta pessoal. Incentive os alunos a apresentarem argumentos a fim de justificar suas opiniões, baseando-se nas
suas experiências pessoais a respeito do assunto, nas opiniões de familiares ou amigos, no noticiário da TV, dos jornais etc.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

li

D

Produção de textos
Mesa-redonda - O que o jovem deve fazer para se preparar para o
mercado de trabalho? jp
Chegou o momento de você e seus colegas participarem de uma mesa-redonda sobre o mercado
de trabalho. Sigam as instruções.

.
_
e
Pesquisa e preparaçao .:.~

Auxilie os alunos na pesquisa e seleção dos exemplos de mesas-redondas. As mais comuns na
TV e na internet são aquelas que discutem futebol ou política. verifique com antecedencia se a
escola dispõe de recursos para que a exibição do vídeo escolhido seja realizada na sala de aula.

1. Selecionem alguns exemplos de mesas-redondas veiculadas na TV ou na internet. Em dia
agendado pelo professor, escolham um desses exemplos para assistir em sala de aula. Durante
a exibição do vídeo, façam anotações dos aspectos que considerarem interessantes e procurem observar os seguintes pontos:
• O moderador apresentou o tema e os participantes da mesa-redonda?
• Os membros da mesa-redonda expuseram suas opiniões, apresentaram argumentos, fize ram intervenções e perguntas a respeito das opiniões dos outros participantes, discordaram
de forma polida?
• Que tipo de linguagem foi usada pelos participantes da mesa-redonda?

• Houve participação da plateia, dos telespectadores ou de internautas?

t. Depois de assistirem à mesa-redonda, reúnam -se em grupos, seguindo as orientações do professor, e socializem os registros com os colegas.

3. Mantenham-se em grupos e organizem-se para:
• pesquisar a respeito do tema da mesa-redonda em livros, jornais e sites, anotando as fontes
consultadas;
• entrevistar, de acordo com as possibilidades, conhecedores do tema, como psicólogos especializados em escolha profissional e funcionários da área de recursos humanos de empresas.
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• Depois de realizadas a pesquisa, a leitura do que foi encontrado e as entrevistas, cada integrante do grupo deve apresentar aos colegas o material selecionado. Para isso, registrem, ao longo
dessas etapas, tudo o que julgarem importante.

5. Em seguida, elaborem uma síntese dos resultados das pesquisas e entrevistas feitas por cada
um dos participantes do grupo. No texto, além de expor informações, vocês devem expressar
opiniões, levantar argumentos e apresentar orientações a respeito do assunto.

L

Escolham um aluno para redigir a síntese, com a colaboração de todos os integrantes do grupo.

7. Depois de pronta, façam a revisão da síntese, observando os seguintes aspectos:
• Vocês seguiram todas as orientações dadas?
• Há algum item que deve ser alterado (cortado ou acrescentado) no texto?
• As ideias estão bem articuladas?
• Após a revisão, reescrevam a síntese, fazendo as alterações necessárias.

Realização

.:.Ã

1 Para a realização da mesa-redonda, cada grupo deve escolher um expositor, que pode ser o
redator da síntese ou algum outro membro do grupo.

1. Com a orientação do professor, escolham um local apropriado na escola para a realização da
mesa-redonda, como o auditório da escola. O local deve ter espaço suficiente para acomodar
o público.

3. Caso a escola não disponha de auditório ou espaço similar, improvisem o local para realização
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

da mesa-redonda organizando mesas e cadeiras na sala de aula ou no pátio, de modo que seja
possível acomodar todos os participantes.

4. Combinem, previamente, o dia e o horário em que se realizará a mesa-redonda.
5

Divulguem o evento oralmente ou por meio de cartazes e convidem o público, que poderá
ser composto de colegas de outras turmas, professores e funcionários da escola, entrevistados,
amigos e familiares.

6. Com o professor, a turma deve escolher o moderador da mesa-redonda. As tarefas do moderador serão:
• iniciar os trabalhos;
• esclarecer de que forma a atividade será conduzida;
• apresentar o tema a ser debatido e os expositores que compõem a mesa-redonda;
• controlar o tempo destinado à exposição de cada um, ao confronto de ideias, às perguntas,
comb·nados
Com antecedência, ~erifiquecom os alunos a possibilidade~e
1
1
q Ue devem ser prev·amente
· gravar a apresentaçao da mesa-redonda. Esse registro podera
• encerrar a mesa-redonda.
orientar a turma no momento da avaliação e possibilitará que o
trabalho seja veiculado posteriormente.

7

No dia e horário combinados, o moderador deve abrir a mesa-redonda agradecendo a presença do público e apresentando o tema que será discutido.

8 Com a orientação do moderador, cada participante deve fazer sua exposição sobre o tema,
dirigindo-se ao público. A fala deve estar baseada na síntese previamente elaborada e precisa
ser clara, bem articulada, em um tom de voz adequado, para que todos possam ouvir.
9

Os outros participantes da mesa devem ouvir cada expositor com atenção e fazer anotações,
para que possam intervir no momento adequado, estabelecido pelo moderador, fazendo perguntas e comentários ou acrescentando novas informações.

10. Todos devem usar a linguagem formal, adequada a essa situação.

11. Depois da fala de todos os expositores, o moderador deve abrir espaço para as perguntas do
público, controlando o número de intervenções da plateia e o tempo de cada uma.
1... Quando o tempo previsto para a realização da mesa-redonda estiver terminando, o modera-

dor deve finalizar a atividade e agradecer a participação dos expositores e do público.

Avaliação .,,:,.
1. Caso a mesa-redonda tenha sido gravada, o registro poderá ser usado na avaliação, na qual
vocês devem observar os seguintes aspectos:
• O moderador conduziu todas as etapas da mesa-redonda de forma adequada?
• Os expositores conseguiram transmitir suas ideias de forma clara e compreensível?
• A plateia fez perguntas pertinentes?
• Os expositores deram respostas satisfatórias aos questionamentos do público?
• Todos usaram a linguagem formal, adequada à situação?
• Todos ouviram as exposições em silêncio e falaram no momento adequado?

L Após a avaliação da mesa-redonda, discutam coletivamente que ações podem ser tomadas
para melhorar as próximas atividades orais realizadas pela turma.

Socialização ~
1. Se houver condições por parte da escola, do professor ou de algum aluno, o áudio ou o vídeo
da mesa-redonda pode ser copiado (em CD ou DVD) e distribuído para os colegas.

2. Se possível, ofereçam uma cópia também à biblioteca da escola.
3

Postem o vídeo da mesa-redonda no site e/ou no blog da escola ou da turma e divulguem o
link de acesso em sites ou portais eletrônicos que se dedicam ao tema discutido.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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•
INa bagaaem .....;;~--• Você já leu um relatório? Já produziu um texto desse gênero? Com que finalidade?
• Quais seriam as principais características de um relatório?

-

• Quais seriam os objetivos de textos desse gênero?

Nas trilhas do texto
3 12

Neste capítulo, você vai produzir um relatório. Esse é um gênero textual em que, geralmente, o autor relata e descreve um experimento, uma investigação, um evento e expõe informações a respeito
dele, empregando recursos como apresentação de conceitos, definição, caracterização, comparação,
informação e enumeração de fatos.
Um relatório também pode argumentar sobre a importância de um fato ou a eficácia de um experimento. A linguagem deve ser clara, objetiva e compreensível, empregando o registro formal da
língua e seguindo a norma-padrão.

~ A seguir, leia uma das propostas da prova de redação do vestibular da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) de 2014, que solicitou aos candidatos a elaboração de um relatório.

Proposta de redação
Você e um grupo de colegas ganharam um conc urso que vai financiar a realização de uma oficina
c ultural na sua escola.
Após o desenvolviinento do projeto, você, como
membro do grupo, ficou responsável por escrever
um relatório sobre as atividades realizadas na oficina, informando o que foi feito . O relatório
será avaliado por uma comissão composta por
professores da escola . A aprovação do relatório
per1nitirá que você e seu grupo voltem a concorrer
ao prêmio n o ano seguinte.

O relatório deverá contemplar a apresentação
do projeto (público-alvo, objetivos e justificativa), o
relato das atividades desenvolvidas e comentário(s)

As Oficinas Culturais são espaços que procuram oferecer aos interessados atividades
gratuitas, especialmente as de caráter prático,
com o objetivo de proporcionar oportunidades
de aquisição de novos conhecimentos e novas
vivências, de experime ntação e de contato com
os mais diversos tipos de linguagens, técnicas e
ideias. As Oficinas Culturais atuam nas áreas de
artes plásticas, cinema, circo, cultura geral, dança, design, folclore, fotografia, história em qua-

sobre os impactos das atividades na comunidade.
1 a abertura do concurso, os grupos concorrentes receberam o seguinte texto de orientação geral:
drinhos, literatura, meio ambiente, multimídia,
música, ópera, rádio, teatro e vídeo.
O público a ser atingido depende do objetivo
de cada atividade, podendo variar do iniciante
ao profissional. As Oficinas Culturais visam à
formação cultural e não à educação formal do
cidadão. Pretendem mostrar caminhos, sugerir
ideias, ampliar o campo de visão.
Adaptado de Oficina Cultural Regional Sérgio Buarque de Holanda.
Disponível em: <http://www.guiasaocarlos,com.br/oficina_cultural/
conceito.asp>. Acesso em: 7 out. 2013.

Disponível em: <https-J/www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2015/download/comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2016.

~ Agora, leia um relatório produzido por um candidato a partir da proposta anterior. O texto foi considerado acima da média pela banca avaliadora do vestibular da Unicamp de 2014.

Relatório de atividades da Oficina de Música Clássica do Colégio
Vestibulando
Introdução: durante todo o segundo trimestre do ano de 2013, os alunos do segundo ano,
turma A, do Ensino l\i[édio do Colégio Vestibulando, organizaram uma oficina cultural sobre
música clássica. O projeto teve como público-alvo
os alunos do Ensino Fundamental da escola, bem
como pais, professores e funcionários. Os objetivos da oficina consistiam em incentivar o interesse e a apreciação pela música clássica através de
palestras, recitais (ao vivo ou por mídia digital) e
aulas práticas. Dessa forma, a Oficina de Música
Clássica se justificava pelo intuito de combater a
tradicional elitização desse estilo tnusical e desmistificar a noção de que a prática desses instrumentos é retrógrada ou tediosa.
Atividades realizadas: a oficina funcionou de
abril a junho de 2013, todas as sextas e sábados,
das 14 às 18 horas, no auditório do Colégio Vestibulando. As duas primeiras horas eram sempre
reservadas a palestras abordando grandes cornpositores e o contexto histórico da criação dos instrumentos. Ao final da exposição teórica, os organizadores executavam um recital relacionado ao tema
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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da au la. Durante a última hora, os participantes
eram convidados a manusear e aprender técnicas básicas de violino, violoncelo, piano ou fla uta
transversal. Ao longo do trimestre, foram comentadas as obras dos compositores Beethoven, Mozart,
C hopin, Debussy, Rachmaninoff, T chaikovsky e
Paganini. A aula de encerramento durou uma hora
a mais e tratou a respeito da harmonização e formação das orquestras sinfônicas e filarmônicas.
Impacto da oficina na comunidade: o
prin cipal objetivo do projeto foi dern1bar o rót ulo de música clássica como erudita e ultrapas-

sada - e, de modo gera l, a oficina obteve êxi to
n isso. Os al u nos do E nsino Fundamental foram
incentivados a fundar um clu be de música na
escola e conseguiram patrocín io dos pais para
comprar instrumentos e contratar um in st rutor.
Dian te de tamanh o su cesso, os al unos do segundo ano, turma A, esperam poder recriar essa
oficina em 20 l 4 ; para isso, pretende1n contar
com o financiamento do próximo Prêmio Oficina C ultural.
Disponível em: <hnp/ /www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2015/
download/comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2016.

n,<6-Q,

sessão, apresentação artística em que se recitam composições literárias,
musicais etc.; audição de um único artista músicotocando um instrumento.

e-..

destituir ocaráter místico ou misterioso de algo ou alguém;
revelar, desmascarar.

..t..- ,.ao: tomaralgo próprio da elite, ou seja. de uma minoria, de um grupo
social privilegiado.

ret. .. ,rodo: contrário ao progresso.

•

IBdl.isG: que provoca tédio, aborrecimento.

Para saber mais sobre a vida e a obra de alguns dos compositores citados no texto, acesse:
<http//musicaclassica.folha.com.br/cds/>.
Acesso em: 7 mar. 2016.

D

De acordo com as instruções da proposta de redação, quem é o públ ico-alvo do relatório e
qual é o objetivo do texto? O público-alvo é uma comissão formada por professores da escola. O objetivo é
relatar as atividades realizadas na oficina cul1ural financiada pela escola.
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2. b) As atividadeslJ

realizadas:
da1as e horários
da realização
das oficinas e
informações
a respeito da
metodologia
usada,dos
inscrumen1os e
dos compositores
estudados.

O relatório produzido pelo candidato está organizado nos seguintes tópicos:
• introdução;
• atividades realizadas;
• impacto da oficina na comunidade.

a)Releia a int rodução do relatório e ident ifique:
1 0 evento relatado· 2. a) 1. A realização de uma oficina cultural sobre música clássica, pelos alunos da turma A do
•

• segundo ano do Ensino Médio do Colégio Vestibulando.
11. 0 objetivo do evento relatad o·
2. a) li. Levar o público-alvo (alunos do Ensino Fundamental, pais, professores e
funcionários da escola) a ter uma nova visão sobre a música clássica; incentivar
'
Ili. a j ustificativa do evento relatado. o in1eresse por esse escilo musical e sua apreciação.
2. a) Ili. Mudar a visão de que a música clássica é ultrapassada, elitizada, retrógrada e tediosa.
~)O que é relatado no d esenvo lvimento do t exto?

e) Oual foi a conclusão d o relatório? A realização da oficina cultural desmistificou a ideia de que a música clássica é

ultrapassada, antiquada, provoca aborrecimen10. Além disso, sua realização incen1ivou os alunos do Ensino Fundamental
a fundarem um clube de música na escola e fez com que conseguissem patrocínio dos pais para comprar instrumentos e

1. b) Esses

termos referem-se a atividades
realizadas no
contexto da
oficina cultural.
Comente com
os alunos que
essas palavras
e expressão
promovem a
coesão lexica1
e man1êm a
continuidade
temá1ica do
texto.

Pacfãv

ã

umã scor, ;

D

os i ü P aentar recriarª oficina no ano seguinte.

A escolha das palavras ajuda a construir a coesão e a coerência do texto. Releia o primeiro
parágrafo do relatório e explique o uso destas palavras e expressões:
a) projeto objet ivos d a oficina e Oficin a d e Música Clássica. 1. a) Essas palavras e expressões referem-se ao

D

'
assunto do relatório e têm contiguidade semântica, ou seja, seus sentidos estão
b) palestras, recita is e au las práticas. relacionados. Leve os alunos a perceber que esses termos foram utilizados para
garantir a continuidade lemática do texto, são marcadores da manutenção do tema.
e) com bater, elitização, desmistificar, retró grada, tediosa e derrubar.
1. e) Os adjetivos retrógrada e tediosa têm sentido negativo e referem-se ao preconceito em relação à música clássica, que
a oficina cem o objetivo de superar. Comente com os alunos que as formas verbais combater, desmistificar e derrubar
Que tempo verbal predomina no relatório? Por quê?
estão relacionadas à ideia de luta, de confron10.
Passado, porque o texto se refere a ações já realizadas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

li

No caderno, explique a função, no texto:

o)das seguintes expressões adverbiais:
Situar temporalmente as ações relatadas.

• durante todo o segundo trin1estre do ano de 2013
• de ahril a junho de 2013, todas as sextas e sáhados, das 14 às 18 horas
• Ao final da exposição teórica

b)da expressão: "dessa forma~

3. b) Concluir a ideia exposta anteriormente. Essa expressão
poderia ser substituída por: assim, desse modo, então, portanto,
por isso etc.

e da expressão: "Diante de tamanho sucesso [ ...]~

3. c) Estabelecer relação de causa/consequência. Essa expressão
poderia ser substituída por: Em consequência de.

• Ao longo do trilnestre

a Que palavra ou expressão substituiria adequadamente o t ermo através de em:
[... ] atravé s de palestras, recitais {ao vivo ou por mídia digital) e aulas práticas.
Na norma-padrão, o uso de por meio de seria mais adequado.

Passos largos
D

(UFPR/2013 - adaptada)
Ao realizar um experimento no laboratório da escola, um estudante fez as seguintes anotações:

• 2 frascos com substâncias e1n pó, uma runare la, outra branca.

• 10 gran,as de cada uma, usando u1na ba.lança de precisão.
• Colocadas em u1na placa de vidro e 1nisturadas com uma espátuJa.
,

• Agua en, cilna da mistura, com um conta-gotas: 2 gotas.
• A mistura ficou a.laranjada, esquentou e soltou un1a fun,aça branca.
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Ao fazer o relatório do experimento, o estudante teve várias dúvidas em relação à redação e
escreveu cinco versões, reproduzidas nas alternativas a seguir. Registre no caderno a que faz
um relato de forma objetiva, correta e em linguagem adequada a um relatório.
o) Usando uma placa de vidro. Sobre a mesma, pinguei 2 gotas de água em cima. Antes tirei dos frascos
contendo as substãncias e misturei 1Ogramas do pó A (amarelo) e 1Odo pó B (branco) com uma espátula.
Depois observei que a mistura ficou alaranjada, esquentou e saiu uma fumaça branca. Foi isso que eu fiz
e observei.

b)A mistura em cima da placa de vidro esquentou, mudou de cor e soltou uma fumaça branca. Isso acon- Alternativa d.
·
' b
1 <
d
b I
d
• I
d
Chame a atenção
teceu d epo1s que os pos ranco e amare o ,oram pesa os em uma a ança e prec1sao, co oca os em dos alunos para as
cima da placa de vidro, 1Ogramas de cada, tudo misturado com uma espátula. A água de um conta-gotas inadequações na
redação das outras
pingou em cima. Foram 2 gotas.
alternativas, tais

e) Primeiro peguei 1O gramas das substâncias em pó, que estavam em frascos, uma amarela (A) outra branca ~~;~~ªir~~~i:lda
(8) e coloquei ambas em uma placa de vidro, onde misturei com uma espátula, com 2 gotas de água em ("Usando uma placa
cima. Saiu uma fumaça branca e ficou alaranjada. Conclusão: a mistura das substâncias esquentaram.

dde vidro"), emprego
e primeira

d)Sobre uma placa de vidro foram colocados 1Ogramas de cada uma das substâncias A (amarela) e B (bran- pessoa,dtàalta_de

conco~ nc,a
ca), em pó, que foram depois m isturadas com uma espátula. Com o auxílio de um conta-gotas, foram verbal e nominal

acrescentadas 2 gotas d'água. Observou-se então o aquecimento da mistura, que, além disso, tornou-se (·abmiàstura das
su st nc,as
alaranjada e desprendeu uma fumaça branca.
esquentaram';
'foram subtraídas
• De um frasco com um pó branco e outro amarelo foram subtraídas 1O gramas dos mesmos e colocados 10 gramas'),
ambos em uma placa de vidro. A mistura então desprendeu uma fumaça branca, a temperatura da mes- prob'.emas de
coesao textual,
ma se elevou tornando-se alaranjada. Isso aconteceu após as substâncias serem m isturadas entre si e com entre outros.
2 gotas de água respectivamente.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

D

(Enem/2015)
Leia:
Exm 2 Sr. Governador:
,
Trago a V. Exa. um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Pal1neira dos 1ndios e m 1928.

[...l
ADM I ISTRAÇÃO
Relativainente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que prefeitura do interior não ponha no ara1ne, p roclan)ando que a coisa foi feita por ela; con)unican)-se as datas históricas ao Governo do Estado, que não
precisa disso; todos os acontecin)entos políticos são badalados. Porque se derru bou a Bastilha - u1n telegra1na; porque se deitou
pedra na ru a - un1 telegran)a; porque o deputado F. esticou a canela - um telegraina.
,
Paln1eira dos Indios, 10 de jai)eiro de 1929.
Alternativa e. Com
Graciliano Ran)OS
ironia, o autor
critica as prefeituras
do interior
pelo excesso
de telegramas
usados para
comunicar fatos
corriqueiros.
Graciliano Ramos
não utiliza a
objetividade
burocrática
que costuma
caracterizar a
documentação
oficial.

RAMOS, G. Vivenres das Alagoas. São Paulo: Martins Fontes, 1962.

O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época, prefeito de Palmeira dos fndios, e é
destinado ao governo do estado de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama a atenção por
contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor:
a) emprega sinais de pontuação em excesso.
~) recorre a termos e expressões em desuso no português.

e) apresenta-se na primeira pessoa do singular, para conotar intimidade com o destinatário.

d) privilegia o uso de termos técnicos, para demonstrar conhecimento especializado.

•> expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga emocional.

Produção de textos
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Relatório de uma atividade escolar

Para facilitar sua avaliação, a proposta a seguir deve ser
desenvolvida em pequenos grupos.

Sob a orientação do professor, em grupos de cinco alunos, você e seus colegas vão produzir um
relatório sobre uma atividade escolar realizada pela turma. Siga as orientações.
•

Pesquisa e preparação ~

Seria interessante se o relatório fosse feiro a partir de alguma atividade
realizada em outra disciplina, como um experimento de Química, por exemplo,
favorecendo a interdisciplinaridade.

1. Reúna-se com quatro colegas e, juntos, definam que atividade escolar será relatada. Vocês
podem escolher um projeto, uma experiência, uma atividade científica ou cultural que esteja
para acontecer na escola.

l. Durante a participação na atividade, lembrem-se de tomar notas e de fazer registros que auxiliem na elaboração do relatório, posteriormente.

3. Após a participação na atividade, se necessário, realizem uma pesquisa sobre temas ou conceitos que necessitem de aprofundamento.

Realização

Ã

1. Com base nas anotações e na pesquisa realizada redija com seus colegas de grupo a primeira
versão do relatório. Procurem seguir a seguinte estrutura:
• Comecem pelo título, que deve ser claro e objetivo, sintetizando o tema do trabalho.
• Indiquem a autoria, incluindo o nome dos relatores da atividade.
• Informem o destinatário, ou seja, o nome da pessoa ou instituição para quem o relatório se dirige.
• Na introdução, apresentem o fato ou o evento relatado, explicitem o público-alvo e descrevam os objetivos e as atividades envolvidas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

• No desenvolvimento, apresentem o cronograma da atividade e os nomes e as funções
das pessoas envolvidas. Relatem todas as etapas do processo e incluam as informações relevantes referentes às atividades realizadas. Se pertinente, apresentem também dados estatísticos, fotografias, ilustrações, gráficos e tabelas que mostrem o progresso da atividade.
Lembrem-se de utilizar verbos no passado, uma vez que os fatos relatados já ocorreram.
• Na conclusão, descrevam os resultados alcançados, destacando os aspectos positivos e
aquilo que deve ser aprimorado. Se acharem interessante, incluam dados que mostrem os
resultados alcançados e que revelem o impacto da atividade na escola, na comunidade etc.
• No fechamento do texto, insiram local, data, nome e função dos relatores.

1. Para facilitar a organização do relatório, vocês podem estruturá-lo em tópicos.
3

Utilizem a terceira pessoa do singular para conferir objetividade e impessoalidade ao texto.

4. Empreguem o registro formal da língua e escrevam de maneira clara e concisa, observando as
regras e convenções da modalidade escrita.

Avaliação e reescrita

.:.il

1. De acordo com a orientação do professor, troquem o rascunho do seu relatório com outro
grupo. Avaliem os textos dos outros, baseando-se nas questões a seguir:
• As orientações anteriores foram seguidas?
• O título está adequado e sintetiza o tema do relatório?
• O texto apresenta as características formais e linguísticas específicas do gênero?
• As ideias estão claras e bem articuladas?
• O vocabulário está adequado ao tema e ao gênero?
• Os verbos estão na terceira pessoa do singular, no passado?
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• Foram utilizadas expressões temporais para situar as ações relatadas no tempo?
• Foi empregado o registro formal da língua?
• As convenções da modalidade escrita (ortografia, sinais de pontuação, paragrafação) foram
respeitadas?
• O texto segue a norma-padrão (concordância, regência)?

1. Com base nos comentários e sugestões dos colegas, reescrevam o texto, fazendo os ajustes
necessários.

J Em seguida, redijam a versão final do relatório.
Socialização

.:.Ã

Se considerar interessante, sugerimos a leitura da dissertação de mestrado de Mirella de Oliveira Freitas, que analisa a
coerência local em textos produzidos por vestibulandos da Universidade Federal de Uberlàndia (UFU).
Acesse: <httpJ/www.bdtd.ufu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo= 1179>. Acesso em, 14 mar. 2016.

1 De acordo com a orientação do professor, divulguem os relatórios entre os participantes e/ou
organizadores da atividade escolar relatada.

1. Se acharem interessante, exponham os relatórios no mural da sala de aula ou da escola.
3

Se for possível, digitem os relatórios e publiquem-nos no blog da turma ou no site da escola.
M
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• Para que serve um jornal, depois de lido por seus leitores? A que outros serviços o jornal,
como objeto, se presta?
• Você já leu um miniconto? Sabe como esse gênero textual é definido?

Nas trilhas do texto
O miniconto, o microconto e o nanoconto são textos menores que o conto que procuram, como este,
apresentar um enredo conciso, desenvolvido em torno de um único conflito, com poucas personagens.
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~ Leia um miniconto do escritor argentino Julio Cortázar, um dos precursores desse gênero.

O jornal e suas metamorfoses
Julio Cortázar

l

Um senhor pega um bonde após comprar o jornal e pô-lo dehaixo
do braço. Meia hora depois, desce com o mesmo jornal debaixo do
mesn10 braço.
Mas já não é o mesrno jornal, agora é um monte de folhas impressas que o senhor abandona num banco da praça.
Mal fica sozinho n a praça, o monte de folhas impressas se transforma outra vez em jornal, até que um rapaz o descobre, o lê, e o
deixa transformado num monte de folhas irnpressas.
MaJ fica sozinho no banco, o monte de folhas impressas se
transforma outra vez em jornaJ, até que uma velha o e ncontra,
o lê e o deixa transformado num monte de folhas impressas. A
seguir, leva-o para casa e no caminho aproveita-o para embrulhar
um molho de celga, que é para o que servem os jornajs após essas
excitantes metamorfoses.
,... planta geralmente consumida em saladas.
CORTÁZAR, Julie. Histórias de cronópios e de famas. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 56.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Jules Florencio Cortázar, mais conhecido como J~ v c..,rL~ (1914-1984),
belga de pais argentinos, nasceu na embaixada da Argentina em lxelles, d istrito
de Bruxelas, na Bélgica, e seg ui u para a terra natal de seus pais aos 4 anos
de idade. É considerado um dos autores mais inovadores e orig inais de seu
tempo, mestre do conto curto e da prosa poética. Entre seus livros de contos,
m inicontos, novelas, teatro, poesia, romance e ensaio mais conhecidos estão
Bestiário (195 1), Final do jogo (1956),As babas do diabo (1959),As armas secretas
(1959), Histórias de cronópios e de famas (1962), O jogo da amarelinha (1963), A
volta ao dia em 80 mundos (1967), Modelo para armar (1968), Casa tomada (1969),
Alguém que anda por ar (1977), Fora de hora (1982) e Adeus, Robinson ( 1995).

D
D

Explique no caderno o título do m in iconto que você leu. o título resume o terna do conto: as mudanças,
metamorfoses pelas quais passa um jornal, o uso que fazem dele: ora ele é um veículo de inforrnação. ora é "um monte de
folhas impressas" ora papel de embrulho de um alimento.
O que estes trechos do miniconto revelam sobre a natureza do iornal?
Com esses trechos, o ríarrador mostra que o jornal é um texto/
• l\llas já não é o mesmo jornal [... ]
suporte de informação, quando lido. Em seguida deixa de sê-lo,
• ( ... ] agora é um monte de fo lhas impressas[ ... ]. quandonão_estásendo lido,evoltaàsuacondiçãodesuporte
de ,nformaçao quando é novamente lido por alguém.
• [... ] o 1nonte de folhas in1p ressas se transforn1a outra vez em jornal [...]
• [... ] e o deixa transformado num monte de fo lhas impressas.

D

No miniconto, diferentes personagens se apresentam como leitores do jornal. Identifique-os.
Um senhor, um rapaz e uma velha.

O miniconto, o rnicroconto e o nanoconto são gêneros textuais com predomínio da tipologia narrativa. São marcados por uma linguagem concisa, coloquial e muitas vezes poética. Apesar de não muito
bem definidos, e les foram classificados por alguns especialistas da seguinte forma: miniconto - até 300
palavras ou 600 caracteres (letras, espaços e sinais de pontuação); microconto - até 100 palavras ou 150
caracteres; nanoconto - até 50 palavras ou 50 caracteres.

a

Utilizando as informações d e que você já d ispõe, ree scre va o miniconto "O jornal e suas me-

tamorfoses" em forma de microconto (com, no máximo, 150 caracteres). Selecione até vinte
palavras do texto orig inal. 4. Resposra pessoal. Sugestão Jornal abandonado_num banco de praça. um senhor, um
rapaz e uma velha o leem. Ela leva-o consigo e uul,za-o para embrulhar um molho de
celga. (l 42 caracteres)
5. No microconto,
IJ Agora, leia o m icroconto a seguir.
a ausência de
Acerto
um narrador e
de especificação
- Está feito?
do cenário, do
tempo, do nome
- Sim.
das personagens,
- Quem?
assim como o
- O
de treze ...
diálogo rápido,
,
requerem que o
- E?
leiLor acione seus
- Sim.
conhecimentos
prévios de mundo
- E agora?
e de gêneros
- O enterro é às cinco.
textuais para
preencher os
MORAIS MENDES, Francisco de.
ln: FREIRE, Marcelino (Org.). Os cem menores conros
vazios e construir
os sentidos do
brasileiros do século. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. p. 79.
texto.
Com relação ao microconto "Acerto'; reg istre no caderno:
5. a) Aviolência. Leve a turma a perceber que o microconto "Acerto' tematiza a violência urbana, o envolvimento
a)o tema; de adolescentes corn a criminalidade, possivelmente com o tráfico de drogas. Problematize as causas, as
consequências e as soluções para esse problema.
b)o enredo, justificando sua resposta com e lementos do texto;
e) as personagens· 5. c) Provavelmente os en~olvidos em uma morte ou assassinato: pelo menos um mandante, um
' executor/agente e uma VJttma. $
d)o foco narrativo e o tipo de discurso. 5. d) Terceira pessoa e discurso direto.
5. b) Resposta pessoal. Sugestão: uma morte/assassinato, provavelmente 1notivada/o por um 'acerto de contas• (talvez enLre gangues/quadrilhas) em
que um menor de idade está envolvido. O título ("Acerto") e algumas falas dão pistas que levam a essa interpretação:·- O enterro é às cinco~;•- O de
NÃO ESCREVA NO LIVRO. treze._• (um menor de 13 anos de idade foi rnono/assassinado e será enterrado às 5 horas da tarde);'- Está feito?/ - Sim.'.
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D

De que gênero o autor pode ter se apropriado para produzir o microconto?
Espera-se que os alunos infiram que o texto remete a uma notícia ou a uma reportagem policial.

IJ

As personagens podem ser caracterizadas por meio de adjetivação, de suas ações e dos diálogos. Que recurso foi usado para caracterizar as personagens no microconto e o que ele revela
a respeito delas?
O recurso empregado para caracterizar as personagens foi o diálogo, que revela a indiferença,
a naturalização e a banalização da morte.

Passos largos
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 3.

lnvernaJ
Hoje amanheci nublado. Meu nascente esconde o sol e o nariz da n,anhã
constipa nuvens en, passos len tos. Os
. bois do terreiro não conseguem mover
seus passos de tanto peso. Os pássaros
viraran, tanajuras e se arrastam pelo chão
em procissão. Na parede, o Cristo cruci. ficado já encosta a cabeça ao joelho. Tudo
chumba. Há um tumor i1nenso n, altratando esta 1nanhã. Ele precisa estou rar
. em chuva ou morreremos sufocados.
LIMA. José Batista. Invernal. Revisto do Escriror Brasileiro,
jan/abr. 2005, p. 112.

D

(Unifor/2001)
No primeiro período do microconto, a palavra nublado é empregada no sentido conotativo.
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A escolha dessa expressão ajuda a reforçar a ideia de que o personagem está: Alternativa d.
a} desencantado e decepcionado com sua vida.
b} pensando na morte.

e} questionando as injustiças sociais.

d) entristecido naquele dia.
•} revoltado com o tratamento que dão aos bois.

D

(Unifor/2001)
A palavra chumbo é dicionarizada como elemento de número atômico 82: metálico, cinzento,
mole, muito denso, usado em várias ligas. O neologismo empregado pelo autor em "Tudo
chumba" sugere: Alternativa a.

1.

Tudo fica cinzento por causa do céu nublado.

li. Tudo amolece por causa do calor.
Ili. Tudo fica muito espesso.

IV. Tudo fica m uito sufocante porque não chove.
Registre no caderno a alternativa correta:

a} 1, li, Ili e IV estão corretas.
b} apenas I e li estão corretas.

e) apenas li e IV estão corretas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

li

Todas as alternativas a seguir descrevem sensações que podem ser percebidas pela leitura do
texto, exceto: Alternativa e.
o) Lassidão, peso, cansaço.

b) Inércia, imobilidade, vagareza.

<) Opressão, monotonia, estagnação.

d Nebulosidade, abafam ent o, sufocamento.
•) Serenidade, neutralidade, luminosidade.

D

(Enem/2015)

Leia:
Primeiro surgiu o homen1 nu de cabeça baixa. Deus
veio num raio. Então aparecera1n os bichos qu e comia1n
os hon1ens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida criou-se a filosofia que explicava
co1no não faze r o que não devia ser feito. Então surgira1n
os núrneros racionais e a História, organizando os eventos sen1 sentido. A fon1e desde sempre, das coisas e das
pessoas. Foram inventados o ca ln1ante e o estimulante. E
alguém apagou a luz. E cada um se vira co1no pode, arrancando as cascas das feridas que alcança.
BONASSI. Fernando. 15 cenas do descobrimento de Brasis. ln: MORICONI, í.
(Org.). Os cem melhores contosdo s~culo. Rio de Janeiro: Objetiva.2001 .
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A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da
humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que:
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o) recorre à tradição bíblica com o fonte de inspiração
para a humanidade.
b) descontrói o discurso da filosofia a fim de q uestionar o
conceito de dever.
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e) resgata a metodologia da história para denunciar as
atitudes irracionais.
Alternativa d. A narrativa curta,
d transita entre o hum or e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana. dinâmica,
com o emprego da

•) satiriza a matemát ica e a medicina para desmistificar o saber científico. ironia e do humor, sintetiza o caos
da vida cotidiana.

D

(UFPR/2007 - adaptada)

Considerando a produção literária de José de Alencar e a de Machado de Assis (especialmente
Dom Casmurro), analise o texto seguinte:

Se a filha do Pádua não traiu, Nlachadinho se charnou José de Alencar.
TREVISAN. Dalton. Ministória 45. ln: Ah, é?.

Registre as alternativas corretas no caderno:
o) Esse m inicon to de Dalton Trevisan revela uma posição acusativa em relação à suposta traição da personagem Capitu, desconsiderando as ambiguidades criadas pelo narrador de Dom Casm urro.

b) O narrador de Dom Casmurro constrói seu relato a partir de um a série de dubiedades e variações de
ponto de vista q ue colocam em questão a sua própria identidade.

e) O texto de Dalton Trevisan põe em questão as diferenças entre as estéticas realista e romântica.

d) Capitu, a filha do Pádua, é construída sobre am biguidades e segredos não revelados que aj udam a criar
os mistérios do romance.
•) José de Alencar criou personagens femininas cercadas de uma aura de pureza e correção moral, uma das
características marcantes da estética romântica.
Alternativas a, e. d, e.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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I 'Na ba
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• Você sabe o que é uma nuvem de palavras, também conhecida como nuvem de etiquetas
ou tag cloud?

Nas trilhas do texto
Nuvens de palavras, nuvens de etiquetas ou tag c/ouds são textos multimodais criados com o uso
de ferramentas digitais. Uma nuvem de palavras costuma representar visualmente a frequência de
ocorrência das palavras dentro de um texto. Fontes maiores são usadas nas palavras mais frequentes
e fontes menores nas menos frequentes. Geralmente, os programas utilizados para criar nuvens de
palavras ignoram termos como artigos e preposições.

~ Leia esta nuvem de palavras.

: 1 (11

a. ·i:
parando;
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3. Substantivos
(tartaruga, lebre.
corrida, moral
etc.); verbos
(partiram.
adormeceu.
largou etc.);
adjetivos (lento,
miudinho,
impossível
etc.); advérbios
(devagar, nunca
etc.); pronomes
indefinidos
(todas, algum
etc.).
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Disponível em: <htrp//educacaonastic.blogspot.com.br/2010/01/o-que-e-o-wordle.html>.
Acesso em: 14 mar. 2016.

D

Observe com atenção as palavras que formam a nuvem e identifique o texto que pode ter
dado origem a ela. Provavelmente, o texto que gerou a nuvem foi alguma versão da fábula 'A lebre e a tartaruga'.

I - ?
.
. h
e
1
D· orno voce e egou a essa cone usao. Exp 1que.

2. Por meio da disposição e do destaque de palavras como
tartaruga, lebre, veloz. lento, miudinho. caminho, passo,
corrida. meta etc. Nessa fábula, uma tartaruga e uma lebre
apostam uma corrida para ver qual delas é mais veloz.

li

Que classes de palavras foram usadas para construir a nuvem?

a

Qual é a palavra que se repete mais vezes no texto que deu origem à nuvem?

D

A palavra tartaruga, que nomeia a personagem que vence a corrida.

Como você descobriu isso?
Porque é a maior palavra na nuvem, a mais destacada.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

a

A nuvem a seguir foi criada com base nas palavras mais usadas nas últimas postagens de um
blog. Leia.
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Disponível em: <http://reídamidia.blogspot.com.br/2010/12/faca-sua-tag-cloud.html>. Acesso em: 14 mar. 2016.

Pelas palavras com mais destaque nessa nuvem, quais poderiam ser os temas tratados no
blog? Justifique. Publicidade ou comunicação, provavelmente. Justifica-se pelos destaques (fontes rnaiores) nas
palavras ideia, ideias, mundo, publicidade, descobrir, textos.

Produção de textos
Antologia de minicontos

Para fins didáticos, criamos uma proposta por meio da qual os alunos criarão seus minicontos
com base em outra narrativa ou obra de arte visual. Éimportante, no entanto, desfazer uma
possível impressão de que o miniconro sempre é a releitura ou a recriação de outra obra. O
próprio miniconto de Cortàzar pode ser usado como exemplo.

Você leu um miniconto de Julio Cortázar e o transformou em microconto. Além disso, observou
como o escritor Francisco de Morais Mendes, por meio de um pequeno diálogo, construiu uma narrativa
sintética com todos os elementos ficcionais sugeridos: tema, personagens, enredo, confiito, desfecho.
Conheceu, enfim, a nuvem de palavras, ferramenta que você poderá usar agora como parte da
preparação para produzir um miniconto que fará parte de uma antologia de minicontos da turma. A
antologia será lida por familiares e amigos e depois publicada no site da escola ou no blog da turma.
Siga o passo a passo e bom trabalho!

Pesquisa e p reparação

Ã

Como você observou, a literatura contemporânea frequentemente se apropria de outros gêneros,
ou mesmo de outras linguagens, para produzir textos literários. Agora é sua vez. Para produzir o seu
miniconto:
1. Escolha uma narrativa literária (uma fábula, um conto de fadas, um conto ou romance) ou uma
obra de arte visual (pintura, desenho, escultura, painel, instalação etc.) para, com base nela, criar
um miniconto.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

323

Há vários sites na internet que permitem criar nuvens de palavras gratuitamente. Para encontrá-los. digite a expressão
'nuvem de palavras• no si/e de busca do navegador. Oriente os alunos na seleção dos siles e no uso da ferramenta.

l. Selecione palavras que sugiram o enredo, as personagens, o cenário e o desfecho. Para se inspirar, você pode criar uma nuvem de palavras a partir do texto escolhido, utilizando ferramentas
gratuitas disponíveis na internet.

3 Se você escolheu uma obra de arte visual, imagine palavras que possam estar relacionadas ao
tema da obra, levando em consideração formas, dimensões, cores, traços, técnicas etc.

Realização :,.
1. Como você tem o desafio de criar uma narrativa com até 300 palavras, é possível que nem
todos os elementos da história possam ser explicitados. Por isso, redija o miniconto procurando
reaproveitar os elementos mais relevantes e característicos da obra-base escolhida, sejam eles o
tema, o enredo, as personagem(ns), o foco narrativo (primeira ou terceira pessoa), o tipo de discurso (direto ou indireto), o tempo, o espaço, o conflito, o desfecho (caso você tenha escolhido
uma narrativa literária) ou as impressões e sensações sugeridas pelas linhas, cores, formas, jogo
de luz e sombra etc. (caso você tenha escolhido uma obra de arte visual).

t. Durante a escrita, certifique-se de que os elementos que não estejam explícitos na narrativa
sejam sugeridos por pistas e possam ser inferidos e/ou completados pelo leitor com base em
seu conhecimento de mundo, de outros textos e de outros gêneros.

3. Dê um título adequado ao seu texto. Dada a brevidade da narrativa, além de apresentar o
texto, ele deve antecipar e introduzir o tema da narrativa.

Avaliação e reescrita

.c.Jç,

1. Troque seu texto com um colega.
324

t. Cada um vai avaliar o miniconto do outro, observando se:
• as palavras selecionadas foram sugestivas, permitindo ao leitor inferir o enredo, as personagens, o conflito, o desfecho etc.;
• a sequência das palavras está clara, coerente e compreensível;
• o miniconto está atraente para o leitor;
• o miniconto não ultrapassa 300 palavras.

3. Faça a revisão de seu texto de acordo com as observações feitas pelo colega e as orientações
do professor.

•

Socialização ~
1. Baseando-se na avaliação feita, reescreva o texto e junte-o aos dos demais colegas para organizar uma antologia de minicontos da turma.

t

Façam um sumário com os títulos dos minicontos e o nome dos autores, por ordem de título ou de
autor, e numerem as páginas. O sumário deve ser colocado nas páginas iniciais da antologia, antes
dos textos.

3. Escolham um nome para a antologia e elejam um ou mais colegas para fazer a capa, que deverá conter título e imagens.
• Encadernem a antologia e façam fotocópias para mostrar aos familiares e amigos.

5. Ofereçam um exemplar para compor o acervo da biblioteca da escola.
6. A antologia também poderá ser postada no site da escola ou no blog da turma.

7. Se acharem interessante, compartilhem os minicontos com os amigos nas redes sociais.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

a ba a em ~ - - - - - - - - - - • Você costuma ler editoriais?
• Qual seria o objetivo desse gênero textual?
• Onde ele é veiculado?
• Quais são as características de um editorial?

Nas trilhas do texto
Desde 2004, um dicionário inglês elege anualmente uma palavra que, ao longo dos 12 meses
anteriores, atraiu grande interesse do público. As candidatas ao prêmio são selecionadas por um júri,
que escolhe a vencedora com base no "potencial duradouro• e na "significância cultural" da palavra.
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Em 2015, a premiação causou surpresa, pois a palavra escolhida foi, na verdade, um emoji. Você
sabe o que é um emoji7 Leia o boxe abaixo.

•

Emoj i é uma palavra de origem japonesa composta da junção dos elementos e (imagem)+ moji
(letra). É considerado um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que sintetiza a ideia de
uma palavra ou frase.

••

"'

•

•
••
~

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

••

••
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•

~ Leia a seguir um editorial publicado no jornal Folha de S.Paulo em novembro de 2015, logo após

a escolha da "palavra· do ano.

Um sorriso
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Termos ligados à cultura eletrônica e digital
(como '·selfie", em 2013) já vinham obtendo a
preferência dos lexicógrafos encarregados de escolher a palavra do ano para os dicionários Oxford,
numa prática iniciada em 2004.
A novidade de 2015 - talvez motivada pela
competição com outras listas similares - é que,
pela primeira vez, não se escolheu um signo verbal
como palavra do ano.
Em razão de sua popularidade, seu ineditismo
ou mesmo sua eÃ'Pressividade, consagrou-se neste
ano um emoji - um daqueles pequenos ícones, às
vezes rostos, usados nas comunicações por celular
ou computador.
No caso, elegeu-se a expressão de alguém derramando lágrimas de tanto rir. Terá sido a mais utilizada dentre todos os símbolos e variedades faciais
que se encontram ao alcance dos dedos do usuário.
Não se dirá com isso que se aproxima o definitivo
colapso das formas tradicionais de expressão verbal,
nurn mundo cada vez mais impaciente da sintaxe e
adepto dos confortos da visualidade imediata.
Interjeições, expressões faciais e gestos de mão
sempre fizerarn parte dos recursos comunicativos do
ser humano. A maior sofisticação da linguagem escrita talvez se tenha originado, em parte, das lac unas
de comunicação que se podem eÀ-perimentar nas
situações de que está ausente o contato face a face.
Obviamente, nenhum emoji substituirá a palavra escrita na exposição de argumentos mais
longos e sutis. Ainda assim, nada in1pede que,
no futuro , combinações cada vez mais complexas
desses pequenos ícones possam organizar-se nas
mensagens.
Já é corrente na internet o jogo de "traduzir"
em ícones o titulo de algu m filme famoso; por que
não pensar em ambiguidades de emoção e colisões inovadoras de sentido a partir desses sinais?
Estaríamos, nessa hipótese, experimentando
c uriosa volta ao universo dos hieróglifos, reinventando quem sabe a origem da escrita iconográfica
da China e do Japão.

O tempo da cultu ra, todavia, é mais lento que
o da técnica: as décadas ou séculos que transcorreriam até a plena codificação de uma a1npla
simbologia vis ual provavelmente registrarão a obsolescência dos próprios aparelhos que lhe deram
a oportunidade de surgir.
Em uma cultura marcada pelo compartilhamento de informações nas redes sociais, é natural
que pequenas imagens reativas ganhem aceitação.
Nem tudo merece ser recebido com longas elaborações de raciocínio. Deixe-se não uma lágrima, n1as
um sorriso, portanto, para o emoji vencedor (*).
(º) Em 2015, o'emoji chorão' respondeu por 20% dos emojisusadosno

Reino Unido e 17%dos utilizados nosEUA.
Fo/hadeS.Paula. Editorial. São Paulo, 22 nov. 2015. Opinião. p. Al.
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1Para a surpresa dos especialistas, o emoji "chorando de rir"
(em português) foi eleito a palavra do ano pelo
Dicionário Oxford, em 2015.

,-&h-· é uma palavra em inglês,

um neologismo com origem no
termo se/f-por/Jait, que significa
"autorretrato: ou seja: uma fotografia que a pessoa faz de si mesma (ou
com outras pessoas) e a compartilha
na internet

. -.. ,;;fc,: autor de dicionário

ou dicionarista; que exercea lexicografia (ciência da elaboração de
dicionários).
,,.,--i....J,
estado daquilo
que se torna obsoleto, ultrapassado
ou que perde a utilidade.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

1. De acordo com o editorial, a escolha do emoji é um fato natural, devido à cultura eletrónica e digital, à popularidade e à

expressividade do signo.

D

Na introdução do editorial "Um sorriso''. é apresentado o fato que motivou a sua escrita: a escolha de um emoji como palavra do ano de 2015 por um dicionário inglês. Qual é o ponto de
vista defendido no editorial a respeito dessa escolha?

Editorial é um texto opinativo em que predominam as tipologias expositiva e argumentativa. Ele apresenta o ponto de vista do jornal ou revista a respeito de fatos noticiados, abordando assuntos atuais e
polêmicos. Não é assinado e costuma ser escrito de forma impessoal.

li

No desenvolvimento do texto, o editorialista contrapõe argumentos.
a)Que argumentos ele apresentou para justificar a escolha do emoji?
b)Que argumentos sustentam o ponto de vista de que os emojis não ameaçam o signo verbal, a palavra?

D

Interjeições, expressões faciais e gestos de mão sempre fizeram parte dos recursos co,nunicativos do ser humano e não
substituíram as palavras: 'nenhum emoji substituirá a palavra escrita na exposição de argumentos mais longos e sutis.'.

2. a) A impaciência
com as ideias
estruturadas
verbalmente
e a busca de
praticidade,
conforto e
visualidade
imediata.

3. Nem todos os
temas trazidos à
Nem tudo n1erece ser recebido com longas e laborações de raciocín io. Deixe-se não un1a lágrima, mas discussão precisam/
merecem ser
urn sorriso, portan to , para o emoji vencedor.
alvo de análises
mais longas, mais
O editorial geralmente apresenta a seguinte organização:
aprofundadas. A
eleição de um emoji
• Introdução: contextualiza o tema e apresenta o ponto de vista do veículo de comunicação.
como "palavra' do
• Desenvolvimento: apresenta os argumentos para defender o posicionamento do jornal ou revista - ano não deve ser
lamentada, mas
dados estatísticos, depoimentos de autoridades, fatos que comprovam a tese etc.
entendida como um
fato natural.

Explique a conclusão evidenciada neste trecho:

• Conclusão: retoma a posição do jornal ou revista.

a

A escolha lexical está relacionada ao ponto de vista do editorialista. Explique o que a escolha
das palavras e expressões destacadas pode revelar:
a) A novidade de 2015 - talvez motivada pela con1petição com oun·as listas similares - é que, pela
Primeira vez, não se escolheu un1 signo verbal como palavra d o ano. Aes;olha dédo_emoji é considerada
um ,ato ,n

110.

b) Estarían1os, nessa hipótese, experi1nentando c uriosa volta ao universo dos hieróglifos, reinven tando
q ue1n sabe a origen1 da escrita iconográfica da C h ina e do Japão.

t avaliada como inusitada e improvável a

hipótese de os emojis substituírem as palavras.
e A n1aior sofisticação da linguagern escrita ta lvez se tenha originado, en1 parte , das lacunas de comunicação que se pode1n experin1en tar nas situações de que es tá ausente o contato face a face.
Valorização da linguagem escrita, por considerá-la mais aprimorada e, por isso, mais adequada à comunicação não presencial.

• •

•

• •

•

•

• •

•

•

•

Observe alguns exemplos de estratégias argumentativas que foram empregadas no editorial ·um
sorriso~
1. Levantamento de hipóteses a respeito da escolha do emoji com o emprego do advérbio talvez.
A n ovidade de 2015 - talvez n1otivada pela con1petição con1 o utras listas sin1ila res [ ... ].

l. Relativização do resultado da eleição, com o emprego do verbo na forma hipotética.
Terá sido a mais u tilizad a dentre todos os sín1bolos e variedad es faciais que se e nco ntran1 ao
alca nce dos d edos d o u suário.

l

Uso de modalizador verbal para mostrar a necessidade de se negar o colapso da linguagem verbal.
Não se dirá con1 isso que se aprox:in1a o d efin itivo colapso d as forn1as tradicionais de expressão
verbal [ ...].

4. Minimização da relevância dos jurados do dicionário com o emprego de voz passiva sintética, o
que provocou o apagamento do agente da ação:
não se escolheu / con sagrou -se / elegeu-se

!:t Assertividade na substituição da palavra escrita pelo emoji, com o uso do advérbio obviamente:

O bviam e n te, ne nhum e n1oj i s u bstituirá a palavra escrita n a expos ição de argun1e ntos mais lon gos e s utis.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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Produção de textos
Editorial a respeito de um problema social relevante
Chegou a hora de você se colocar na posição de um jornalista e escrever um editorial apresentando a opinião do veículo de comunicação em que trabalha a respeito de um problema social relevante.

Pesquisa e preparação

-1..

1. Escolha um jornal ou uma revista com que você se identifique e leia alguns editoriais desse
veículo de comunicação.

t. Levando em consideração os editoriais lidos, imagine que você é o responsável pelo editorial
desse veículo de comunicação e identifique o público para o qual seu texto será dirigido.

3. Tendo em vista o jornal ou revista escolhido e o público-alvo, selecione um tema polêmico
para seu editorial, relacionado a um problema social relevante.
• Depois de definido o tema, você deverá pesquisar em fontes diversas, impressas e digitais:
• causas do problema;
• consequências do problema;
• propostas para a solução do problema.

Realização

Ã

Para redigir o editorial, siga o passo a passo.
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1

Na introdução, exponha o fato gerador do editorial, contextualize o tema de forma clara, concisa e objetiva e apresente a tese, ou seja, o ponto de vista da empresa jornalística.

t

No desenvolvimento, apresente argumentos sustentados por dados estatísticos, fatos, opiniões
de especialistas etc. em favor de seu ponto de vista como editorialista. Não se esqueça de indicar
as fontes da pesquisa.

3. Na conclusão, retome a tese e apresente soluções viáveis para resolver o problema.
4. Não se esqueça de:
• usar palavras e expressões adequadas para articular suas ideias;
• empregar modalizadores, ou seja, palavras e termos para expressar:

ª dever e obrigatoriedade: é importante, é necessário, é urgente, deve-se, diga-se etc.;
ª certeza em relação ao que se afirma: obviamente, logicamente, evidentemente etc.;
ª hipóteses: talvez, provavelmente etc.;
• escrever de acordo com o registro formal da língua;
• dar um título adequado e atraente ao texto.

Avaliação e reescrita ~
1 Troque seu texto com um colega para que um avalie o texto do outro, de acordo com as orientações do professor e as instruções anteriores.

l. Com base nos comentários do colega e nas orientações do professor, faça os ajustes necessários.
3. Em seguida, reescreva seu texto de acordo com as sugestões do colega que julgar pertinentes,
corrigindo o que for necessário.

Socialização ,_:.
Se a escola mantiver o próprio jornal ou site, a turma poderá escolher, de comum acordo, um
editorial dentre os produzidos neste capítulo e encaminhá-lo aos editores para possível publicação.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

I·Na ba

agem i?- - - - - - - - -

• Quais seriam as causas da corrupção no Brasil? E as consequências?
• Existe corrupção apenas no âmbito da política?
• Qual é a responsabilidade da sociedade no combate a essa prática na vida pública e privada?

Nas trilhas do texto
Neste capítulo, você vai ler duas propostas de produção de textos dissertativo-argumentativos de
vestibulares, cujos temas estão inter-relacionados, e, ao final, produzirá seu próprio texto.
A produção de textos dissertativo-argumentativos é comum em diversos exames vestibulares no
Brasil e também no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por isso, nesta etapa escolar, é muito
importante exercitar a produção de textos desse tipo e se preparar para esses exames.

~ Leia a proposta de redação do vestibular de 2014 da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Redação

t imponan1e reforçar com os alunos que o texto é de 2013 e considerar a necessidade de
a1ualizar os dados no momento em que forem estudá-lo.

Texto l
Dos 594 deputados e senadores em exercício
no Congresso N acional, I 90 (32%) já foram condenados na Justiça e/ou nos Tribunais de Contas.
As ocorrências se encaixam em quatro grandes
áreas: irregularidades em contas e processos administrativos no âmbito dos Tribunais de Contas
(como fraudes em licitações); citações na Justiça
p

"'-:to: furto do dinheiro público; crime que

consiste na subtração ou desvio, por abuso de
confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel
apreciável, para proveito próprioou alheio, por
funcionário público que os administra ou guarda;
abuso de confiança pública.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

h,,o.c,,

,;, ,

Eleitoral (contas de campanha rejeitadas, compra
de votos, por exemplo); condenações na Justiça
referentes à lida com o bem público no exercício
da função (enriquecimento ilícito, peculato etc.);
e outros (homicídio culposo, trabalho degradante
etc.).

.-.,.,: no jargão jurídico é ocrime

de assassinato que resulta de ato negligente, imprudente ou inábil de quem não foi movido, entretanto,
por intenção criminosa; homicídio involuntário;
cometidosem querer, sem planejar. Por oposição, o
homicídio doloso: aquele comprovadamente intencional, em que o criminoso planeja e/ou executa o
ato; homicídio voluntário.

Nalália Paiva. <www.rransparencia.org.br>. Adaptado.
L ....._...

..,....,...4- trabalhoindigno, que

humilha, rebaixa, destrói ou degrada física e moralmente (a pessoa); trabalho forçado, sob condições
aviltantes; trabalho escravo.
'-'· não lícito; proibido pela lei; injurídico;
ilegítimo.
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Texto 2
Nossa tradição cultural, por diversas razões,
criou um ideal de cidadania política sem vínculos
com a efetiva vida social dos brasileiros. Na teoria ,
aprendemos que devemos ser cidadãos; na prática,
que não é possível, nem desejável, comportarmo-nos co1no cidadãos. A face política do modelo de
identidade nacional é permanentemente corroída pelo desrespeito aos nossos ideais de conduta.
ideal1nente, ser brasileiro significa herdar a
tradição democrática na qual somos todos iguais
perante a lei e onde o direito à vida, à liberdade e
à busca da felicidade é uma propriedade inalienável de cada um de nós; na realidade, ser brasileiro significa viver em um sistema socioeconômico
injusto, onde a lei só existe para os pobres e para
os inünigos e onde os direitos individuais são monopólio dos poucos que têm 1nuito.
Preso nesse impasse, o brasileiro vem sendo

coagido a reagir de duas maneiras. 1 a primeira,
com apatia e desesperança. É o caso dos que continuam acreditando nos valores ideais da cultura
e não querem converter-se ao cinismo das classes
dominantes e de seus seguidores. Essas pessoas
experimentam uma notável diminuição da autoestitna na identidade de cidadão, pois não aceitam
conviver com o baixo padrão de moralidade vigente, mas tampouco sabem como agir honradamente sem se tornarem vítimas de abusos e humilhações de toda ordem. Deixam-se assim contagiar
pela inércia ou sonhain em renunciar à identidade
nacional, abandonando o país. Na segunda maneira, a mais nociva, o indivíduo adere à ética da
sobrevivência ou à lei do vale-tudo: pensa escapar
à delinquência, tornando-se delinquente.
Jurandir Freire Costa. http//super.abril.com.br. Adaptado.
coog:..O, forçado; convencido, obrigado (a fazer aquilo que não quer).

Texto 3
330

Se o eleitorado tem bastante clareza quanto à
falta de honestidade dos políticos brasileiros, não
se pode dizer o mesmo em relação à sua própria
imagem como "povo brasileiro". Isto pode ser u1n
reflexo do aclamado "jeitinho brasileiro", ora motivo de orgul ho, ora de vergonha.
De qualquer forma, fica claro que há problemas
tanto quando se fala de honestidade de uma forma
genérica, cotno quando há abordagem específica
de comportamentos antiéticos, alguns ilegais: a
"caixinha" para o guarda não multar, a sonegação
de impostos, a compra de produtos piratas, as fraudes no seguro, entre outros. A questão que está
posta aqui é que a população parece não relacionar
seus "pequenos desvios" com o co1nportamento
desonesto atribuído aos políticos.
Sílvia Cervellini. www.ibope.com.br. Adaprado.

..__"". termo deU50 popular
-'v"
oo, ato de não pagar ou
com osentido original de reunião das
não contribuir comalguma quantia
gorjetas recebidas por empregados de devida, burlandoa lei; falta
bares, restaurantes e lojas ou coleta de deliberada e fraudulenta de
dinheiro para diversos objetivos, como: pagamento de algum imposto,
comemorações, festas, promoções
especialmente o imposto de renda.
filantrôpicas. Posteriormente, J>aSSou
..o.. .- p,r
· produtos
a ser usado no sentidoJ)ejorativo de
falsificados, plagiados ou copiados,
coleta de dinheiro, entre interessados
sem autorização do seu verdadeiro
em determinado favor comum,
dono, autor ou criador; produto que
destinada a subornar quem écapaz de sofreu apropriação indébita, indevida.
obtê-lo; propina, suborno.

Comente com os alunos que o uso do diminutivo em expressões como •caixinha para o guarda' e 'jeitinho brasileiro" tem o objerivo de atenuar
ações antiéticas, ou seja, suborno e desrespeito às leis.

Coni base nos textos apresentados e em seus próprios conheciment.os, escreva unia redação de gênero
dissertativo, ernpregando a 11,orrna-padrão da. lfngua. portuguesa, sobre o ten1a:
Corrupção no Congresso Nacional: reflexo da sociedade brasileira?
Disponível em: <www.vunesp.eom.br/vnsp1308NNSP1308_30S_010577.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2016.

NÃO ESCREVA NO LIVRO,

1. Informar que 32% dos deputados e senadores que exerciam o mandato no Congresso. em 2013, já haviam sido condenados na
Justiça e no Tribunal de Contas, e explicar os motivos dessas condenações.

a

A fonte do texto 1 é o endereço eletrônico da Organização Não Governamental (ONG) "Transparência Brasil'; dedicada ao combate da corrupção. Qual é o objetivo desse texto?

D

O autor do texto 2 é o psicanalista e escritor Jurandir Freire Costa. Qual é a opinião expressa
nesse texto? A sociedade brasileira é contraditória: idealmente, valoriza a honestidade, e, na prática, enfrenta
obstáculos para seguir esse valor.

D

Quais são as consequências do comportamento da sociedade brasileira, apontadas no texto 2?

a O autor do texto 2 opõe palavras e expressões de dois campos semânticos, como estratégia
argumentativa· O autor emprega a estratégia de confrontar o ideal de cidadania e as práticas sociais, para expor a
· contradição enue o ideal de honestidade da sociedade brasileira e suas ações antiéticas.

o)cidadania política, cidadãos, tradição democrática; todos iguais perante a lei; direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade.
b)sistema socioeconô1nico injusto; a lei só existe para os pobres e para os ini migos; os direitos individuais são monopólio dos poucos que tên1 muito.

3. Várias são as
consequências do
comportamento
ambíguo e
contraditório
em relação
à corrupção:
desilusão quanto
á política e ao
país, descrença
na possibilidade
de lutar contra
os desvios éticos.
Há ainda pessoas
que aderem
á corrupção,
alegando ser
um meio de
sobrevivência.

s.Com o emprego

da primeira
pessoa do plural
Com que objetivo o autor emprega essa estratégia?
(nós), o autor se
inclui, inclui os
Explique o uso da primeira pessoa do plural neste trecho do texto 2:
interlocutores e/
Nossa tradição cultural, por diversas razões, criou un1 ideal de cidadania política se1n vínculos con1 a ou leitores, e todos
os brasileiros na
efetiva vida social dos brasileiros. Na teoria, aprenden1os que devemos ser cidadãos; na prática, que não questão discutida: a
corrupção.
é possível, nern desejável, cornportarn10-n os con10 cidadãos.

l1

D

O texto 3 é de Sílvia Cervellini, especialista em pesquisa de opinião pública. Qual é o ponto de
vista expresso nesse texto?

li

Você concorda ou discorda dos pontos de vista expostos nos textos 2 e 3 ? Justifique seu posicionamento com argumentos. Resposta pessoal. Ajude os alunos a reíletir que toda generalização é preconceituosa
e que afirmar que todo brasileiro põe as leis em segundo plano é um equivoco.

l1

Que atos do dia a dia indicam a corrupção incorporada ao cotidiano brasileiro? Esses atos podem ser considerados "pequenas corrupções"? Explique. Resposta pessoal. Comente que atos ilícitos como
furar fila, colar na prova, comprar produtos 'piratas· ou falsificar documentos, enrre outros, também são atos de corrupção.

D

Como mudar alguns aspectos da nossa vida privada, e da cultura brasileira, que favorecem
e naturalizam comportamentos antiéticos? Como mudar a cultura do "jeitinho brasileiro'; do
"sabe com quem você está falando?'; do "levar vantagem em tudo"? Resposta pessoal.

11'!1 Leia a charge a seguir.

.

6. O eleitorado
brasileiro tem
ciência da
desonestidade
dos políticos, mas
não relaciona
seus próprios
comportamentos
antiéticos (como
dar'caixinha'
ao guarda para
não ser multado, 3
31
sonegar impostos,
comprar produtos
piratas, fraudar
o seguro, entre
outros) à corrupção
dos políticos. O
povo condena
a corrupção na
política, mas, na
vida privada, a
pratica.

\, '

1

'

'

Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galeriaS/39748-charges-novembro-de-2015>. Acesso em: 18 dez. 2015.

o) Pela imagem q ual é O contexto histórico da charge? Século XVI, chegada dos portugueses ao B!asil e os primeiros

'
contatos desses colonizadores com os nativos.
b)Qual é o sentido da fala do portuquês que está segurando o espelho?
Ele quer dizer que essa troca de quinquilharias por riquezas nacionais, que é uma forma de corrupção, seria incorporada à cultura brasileira.
e) Você concorda com o ponto de vista expresso na charge? Justifiq ue.
Resposta pessoal.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Produção de textos
Redação para vestibular: A corrupção no dia a dia
Com base nas atividades realizadas até aqui e em seus próprios conhecimentos, você escreverá
um texto dissertativo-argumentativo a partir da proposta a seguir, sobre a corrupção no dia a dia, ou
seja, aquela que pessoas comuns costumam cometer. Depois, seu texto será publicado no site da
escola ou no blog da turma.
Para começar, leia a proposta de redação do vestibular da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo) do ano de 2015.

Redação
PcQllC11as corrupcões'?
Contra a "Lei de Gérson"
Por Ygor Salles

A CGU (Controladoria Geral da União) colocou no ar e1n meados do ano passado uma campanha
publicitária nas redes sociais alertando para o que cha1na de "pequenas corrupções". O órgão, responsável por fomentar a transparência nas contas do governo (leia-se ajudar a combater a corrupção), publicou uma série de imagens pedjndo para as pessoas que deixem de lado certos hábjtos que chamou de
pequenas corrupções - furar fi la, falsificar carteirinha de estudante, etc. Até aí, normal. Teve uma boa
repercussão, mas nada de extraordinário.
Essa campanha ataca uma das mrus famosas leis não escritas deste país, a 'ºLei de Gérson'' - aquela
que djz que ''o importante é levar vantage1n e,n tudo''. O problema dela é que, ao levar vantagem em
tudo, geral1nente se leva vantagem de forma imoral ou até ilícita. Muitas das atitudes são comuns entre
os brasileiros - todo mundo conhece alguém que já aceitou troco errado, subornou um guarda, etc. ººSão
mensagens de coisas que acontecem no nosso dja a dia, ou porque fazemos ou porque conhecemos quem faça. Estamos sujeitos
a elas", djz a chefe da comunicação da CGU , Thaisis Barboza.
Porém, na manhã do dia 02
de fevereiro, um domingo, o órgão federal juntou as recomendações em uma imagem só e recolocou no ar (imagem ao lado).
O resultado foi surpreendente:
a postagem já tem mais de 11 O
mil compartilhamentos e 6 1nilhões de visualizações, algo notável para uma página com pouco
menos de 39 mil seguidores. Para
comparar, o post mais compartilhado da hjstória da Folha e os
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1
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

seus mais de 3 milhões de seguidores, o da morte de Nelson Nlandela, teve pouco mais de 22 mil co1npartilhamentos.
Mas por qual motivo a campanha é tão compartilhada?
SALLES, Y. Contra a Lei de Gerson. Disponível em:
<hrtp://hashtag.blogfolha.uol.com.br/2014/02/12/contra-a-lei-de-gerson/>. Acesso em set. 2014. Texto adaptado para fins de vestibular.

lnterronipenws o texto acinza no 11wmento eni que o jornalista faz 1,1.nu, pergunta i1iteressante - "Mas por
qual motivo a campanha é tão compartilhada?".
Coni base na sua experiência, quer seja co11i a1nigos, colegas, vizin.hos 01,i parentes, construa um texto
dissertativo-arginnentativo, concordando ou não co1n as ideias apresentadas e responda à. pergunta feita pelo
jornalista.
Desenvolva de forma clara e coesa os argunientos que exponham o seu ponto de vista sobre este assunto.
Dê uwi titulo ao seu texto.
Disponível em: <www.vestibular.pucsp.br/downloads/vestibular-unificado/provas_2015verao.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2016.

Pesquisa e preparação

Ã

1. Antes de começar a produzir seu texto, pesquise em jornais, revistas, blogs, sites e redes sociais
outros textos que abordem o mesmo tema.

2. A seguir, veja algumas sugestões de vídeo, leis e textos oficiais para fomentar sua produção:
Vídeo
• "Ética no cotidiano''. Disponível em: <httpJ/www.cpflcultura.com.br/wp/2014/08/26/eticano-cotidiano-com-ma ri o-sergio-corte lla-e-clovis-d e-ba rros-fi Iho-versao-tv-cu ltu ra/>.
Leis e textos oficiais
• "Ficha Limpa: veja a Lei na íntegra·. Disponível em: <httpJ/idag.jusbrasil.com.br/noticias/
2222171 /ficha-limpa-veja-a-lei-na-integra>.
• "Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção~ adotada pela Assembleia-Geral das
Nações Unidas (ONU) em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível em: <httpJ/www.planalto.gov.br/ccivi1_03/_Ato2004-2006/2006/
Decreto/D5687.htm >.
• Portal Transparência Brasil. Disponível em: <httpJ/www.transparencia.org.br/>.
Acessos em: 22 abr. 2016.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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3. Entreviste professores de História, Filosofia e Sociologia a respeito do tema. Anote as opiniões
e os argumentos deles.
• Pesquise o sentido de palavras relacionadas ao tema, como cidadania, público, privado, ética,
moral, moralismo, hipocrisia, nepotismo, propina, corrupção, corruptor, corrompido, entre outros. Esses termos podem ajudá-lo a promover a continuação e a progressão do tema abordado.

S. Apoie-se nos textos motivadores da proposta de vestibular e nos conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação.

6. Use também o que você aprendeu na leitura e análise da proposta de redação da Unesp de
2014, no início deste capítulo.

Realização

1..

1. O texto deve ser escrito em prosa e apresentar os elementos formais de um texto argumentativo-dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão.

l. Na introdução, exponha seu ponto de vista a respeito do tema.
]. No desenvolvimento:
• apresente argumentos que se sustentem;
• não recorra a clichês, opiniões do senso comum e generalizações;
• exponha dados atualizados;
• mencione fatos históricos;
• insira opiniões dos professores entrevistados e de outros especialistas no assunto;
• confronte as ideias apresentadas;
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• discuta a importância da ética na vida pública e privada;
• exponha exemplos de honestidade de pessoas comuns, divulgados pela mídia.
~. Na conclusão, retome a sua tese ou ponto de vista e proponha ações cotidianas para uma vida
ética, tanto na esfera pública quanto na privada.

5. Não copie trechos dos textos motivadores sem citar a fonte. Se necessário, faça paráfrases.
.J.

Use palavras e expressões adequadas para articular suas ideias.

7. Escreva de acordo com o registro formal da língua.
Dê um título adequado e atraente ao texto.

Avaliação e reescrita ~
1. Troque seu texto com um colega para que um avalie o do outro, de acordo com as orientações
do professor.

l. Com base nos comentários do colega e nas orientações do professor, faça os ajustes necessários.

3. Em seguida, reescreva seu texto e redija a versão final.

Socialização ~
Digitem e publiquem os textos de vocês nas redes sociais, no blog da turma ou no site da escola.
NÃO ESCREVA NO LIVRO.

Lista de siglas de vestibulares
Cescea: Centro de Seleção dos Candidatos às Escolas de Economia e Administração
Cesgranrio: Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio
CTA: Centro Técnico Aeroespacial
Enade: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
Enem: Exame Nacional do Ensino Médio
Faap: Fundação Armando Álvares Penteado
FCC: Fundação Carlos Chagas
FCMSC: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Fecilcam: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
FGV: Fundação Getulio Vargas
FMTM: Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
Fuvest: Fundação Universitária para o Vestibular
IFTO: Instituto Federal de Tocantins
IME: Instituto Militar de Engenharia
ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Mack-SP: Universidade Presbiteriana Mackenzie
0sec: Organização Santamarense de Educação e Cultura
PUCCamp: Pontifícia Universidade Católica de Campinas
PUC-MG: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
PUC-SP: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
UEl: Universidade Estadual de Londrina
UEM-PR: Universidade Estadual de Maringá
Uerj: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFF: Universidade Federal Fluminense
UFG: Universidade Federal de Goiás
UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais
UPF: Universidade de Passo Fundo
UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFU: Universidade Federal de Uberlândia

UFV: Universidade Federal de Viçosa
Unama: Universidade da Amazônia
Unesp: Universidade Estadual Paulista
Unicamp: Universidade Estadual de Campinas
Unifenas: Universidade de Alfenas
Unifesp: Universidade Federal de São Paulo
Unirio: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Vunesp: Fundação para o Vestibular da Unesp
NÃO ESCREVA NO LIVRO.
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"A verdadeira substância da língua não é constituída por 1t1n sistenza abstrato de fon11as linguísticas,
ne,n pela enunciação 111onológica isolada, ne,11 pelo ato psicofisiológico de sua produção,
,nas pelo Jenmneno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações.
A interação t1erbal co11stit11i a.çsi1n a realidade f1t11da1nental da lí11gua."
Bakhtin

"A ge11te só conhece o poder da palavra quando a palavra está 110 poder."
Millôr Fernandes
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Ao professor / A

Caro e cara colega,
Esta coleção reflete u,n pern1a11ente diálogo entre nossa prática
con10 professoras de Língua Portuguesa e as novas teorias na área
de ensü10-aprendizagem.
Buscamos construir u1na proposta que contemple a diversidade
sociocultural de nosso país, que atenda aos seus interesses e
11ecessidades - e tambén1 aos do aluno-aprendiz do Ensino Médio
- e às demandas do 111undo contemporâneo.
Assim, esta obra ten1 o objetivo de criar condições de leitura,
con1preensão e produção de textos e1n que os alunos sejam
sujeitos do processo de ensino-aprendizage1n.
Esteja certo de que, a partir do momento en1 que a coleção
estiver em suas mãos, você se tornará seu coautor, pois son1ente
na prática pedagógica efetiva nossos propósitos se realiza1n.
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Introdução
Abrir trilhas, conhecer caminhos, enveredar novas tramas. Eis a proposta desta obra que, enraizada no chão
seguro das teorias que concebem a língua como atividade discursiva<!), busca se arejar com as diretrizes, parâmetros
e orientações c urriculares previstas nos docume ntos mais recentes voltados para o E nsino l\liédio.
Organizada en, três volumes e estru turada e m &entes, capítulos, boxes e seções cuidadosamente elaboradas,
esta coleção foi concebida para atend er às recomendações ofic iais e sistematizar a construção progressiva, por parte
dos alunos, d e diversos conhecimentos de língua e de linguagem.
Sabemos que esse é um caminho desafiador que exige de nós, autoras, conhecimentos, métodos e, principaln,ente, o compromisso tácito de proporcionar a você, nosso colega que adotará a obra, uma orientação didática bem
conduzida e respeitosa. a fim de que a coleção seja uma ferramenta que lhe dê segurança.
Após longos anos de trabalho e inúmeras práticas vivenciadas em sala d e aula como professoras de Língua Portuguesa, acreditamos que esta proposta que ora apresentamos poderá - por meio de sua experiência, sensibilidade
e indispensável mediação - levar os alunos a realmente se constituírem como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, tornando-se cidadãos capazes de ler, questionar e transfonnar o mundo.
Baseadas nessa crença e nas concepções teórico-metodológicas que apresentaremos a seguir, e laboramos esta coleção
buscando oferecer uma proposta pedagógica de ensino-aprendizagem de Lfngua Portuguesa<2>no Ensino l\ilédio que vise a:
• ampliar e aprofundar a convivência do aluno com a diversidade e a complexidade da Língua Portuguesa (LP) em
diferentes esferas de uso, propiciando-lhe um acesso qualificado à cultura escrita disponível para jovens e adultos;
• desenvolver sua proficiência, seja em usos públicos d a oralidade, em leitura, em literatura, en1 produção de
gêneros textuais relevantes para a formação escolar, para o ingresso no mundo do trabalho e para o pleno
exercício da cidadania;
• propic iar-lhe tanto uma reflexão sistemática quanto a construção progressiva de conhecimentos, não só
sobre a LP, mas também sobre linguagens;
• aumentar sua autono1nia relativa nos estudos, favorecendo, assim, o desempenho escolar e o acesso aos
estudos de nfvel superio1-< 3>.

340

Para ampliar os conhecimentos
ANTUNES, lrandé. Aula de Português: encontro e interação. 8. ed. São Paulo: Parábola, 2009.
___. Língua, texto e ensino: Outra escola possível. 2. ed. São Paulo: Parábola, 2009.
BEZERRA, M. A. O livro didático de português.· múltiplos olhares. São Paulo: Pontes, 2001.
BRASIL Ministério da Educação. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): fundamentação teórico-metodológica. Brasília:
O Instituto, 2005. Disponível em: <http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/407>. Acesso em: 24 mar. 2016.
_ _ _ . O ensino médio inovador. Brasília: MEC, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
documento_orientador.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2016.
_ _ _ . Orientações curriculares para o ensino médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC, SEB, 2006.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01 _internet.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2016.
_ _ _ . Reestruturação e expansão do ensino médio no Brasil (GT interministeria/ instituído pela Portaria nº 1 189, de 5 de
dezembro de 2007, e pela Portaria nº 386, de 25 de março de 2008). Brasília: MEC, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/2009/gt_interministerialresumo2.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2016.
BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Porruguês no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola, 2006.
GERALDI, J W. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas: Mercado de Letras/ALB, 19% .
_ _ _ . O texto na sala de aula: leitura e produção. São Paulo: Ática, 1997.
_ _ _ . Portos de passagem. 5. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 201 3.
PACTO Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Disponível em: <http//pactoensinomedio.mec.gov.br/>.
Acesso em: 24 mar. 2016.
( 1) Isso significa compreender que não existe uma língua individual. já que ela está sempre direcionada para o outro. é uma forma de interação
social. Abordaremos nossa concepção de ensino-aprendizagem da língua no tópico segu inte.
(2) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (p. 133), o componente curricular Lmgua Portuguesa integra a área
de Linguagens, ao lado de Língua Estrangeira l\~oderna, Arte e Educação Física (BRASIL. Diretrizes Curriculares Nllcio11ais Gerais dll EduC11ção
Básica. Brasília: l\~EC, SEB, DICEI, 2013).
(3) BRAS IL. i\ linistério da Educação. Guitr de Livros Didáticos: PNLD 2015: Língua PortugueSll. Brasília: J\I EC/SEB, 20 14. p. 7.

Concepção de ensino-aprendizagem da língua
Nossa concepção de ensino-aprendizagem da língua,
considerando o djnamisn10 que lhe é inerente, parte do
pressuposto de que ela é viva, variada, poderosa, poliforme. Entendemos que a linguagem é constitutiva dos sujeitos, que estão inseridos em uma sociedade organizada
e hierarquizada e que se inter-relacionam por meio de
diferentes práticas.
Segundo esse entendimento, a linguagem não é um sistema autônomo ou um mero instrumento, mas um fenômeno discursivo, u1na prática social (BAKHTIN, 2009)<4>,
que depende da interação entre quem fala ou escreve e
entre quem lê ou escuta, e1n diferentes situações.
A prática comunicativa, dessa forma, é marcada por
crenças, valores, pelo lugar, pelo tempo histórico, ou seja,
pelo contexto no qual os interlocutores estão inseridos e
que detern1.ina a produção do discurso.
A partir dessa compreensão, recorrendo a mais um conceito elaborado por Bakhún, podemos atribuir à linguagem
um caráter dialógico, que se traduz, no nível do enunciado,
na seleção e na organização dos signos lingtústicos<5>.

Segundo Koch, o dialogismo é parte inerente da linguagen, e a palavra é o produto da reciprocidade "entre
falante e ouvinte, emissor e receptor. Cada palavra expressa o 'um' em relação ao outro. Eu me dou fonna verbal a
partir do ponto de vista da comunidade a que pertenço''
(2007, p. so)<6>.
Nesse sentido, é nossa tarefa orientar os alunos a perceberem que, seja na modalidade oral, seja na escrita, a
comunicação se realiza na interação entre o eu e o oulro.
Para que esse propósito se efetive, consideramos que
o aluno deve ser u1n sujeito agente e o professor um mediador no processo de ensino-aprendizagem, que tem de
se realizar por meio da contextualização dos conhecimentos e, da promoção de situações efetivas de interlocução.
E isso que buscamos propiciar, de diferentes maneiras, ao longo desta coleção. Nos tópicos a seguir, descreveremos de que modo buscamos atingir esses propósitos
e de que maneira eles se materializam na abordagem dos
diferentes eixos de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa.
.
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Nossa concepção de leitura e de compreensão de
textos baseia-se na visão sociointe racionista da linguagem, ou seja, aquela que não considera a linguagem
como exterior ao sujeito ou como uma operação meramente mental/cognitiva, mas sim como resultado do
processo de interação entre os interlocutores. Assim,
leva em consideração dois momentos igualmente importantes: a produção e a recepção. Nessa perspectiva,
o texto (conceito entendido por nós de maneira ampla. não se limitando à linguagem verbal-escrita, mas
considerando as múltiplas linguagens) não é considerado pronto, acabado, mas em permanente processo de
criação e recriação. De acordo com Koch (p. 22), os
textos apresentan, textualidade, tessitura, "uma rede de
relações que fazem com que um texto seja um texto (e
não um simples somatório de frases) , revelando uma
conexão entre as intenções, as ideias e as unidades linguísticas que o compõem, por meio do encadeamento de enunciados dentro do quadro estabelecido pela
e n unciação"<7>.
Nessa abordagem, um texto não tem sentido imanente ou controlado pelo produtor: seus significados
são construídos, sobretudo, na interação com o leitor/
ouvi nte que, a partir de suas vivências pessoais e sociais e das experiências reais e imaginárias recuperadas pela memória no ato da leitura, confere coerência
a ele, atualiza suas intenções, infere s uas pressuposições.
Esse processo de compreensão não se dá sem tensões, já que ocorre em meio a constantes negociações
e renegociações de sentido, e pode ser potencializado
pela aLivação de esquemas, scripts e cenários de leitura,
aliada à identificação de categorias no plano sintático,
semântico e pragmático.
Com base nesses pressupostos, ao longo desta coleção, procuramos apresentar um trabalho sistemático
de leitura, voltado para a construção de sentidos e para
o desenvolvimento das competências leitoras e dos modos de ler próprios de cada gênero, ou seja, "formas
textuais relativamente estáveis que apresentam em sua
superfície marcas linguísticas geralmente previsíveis e
faci lmente identificáveis por seus objetivos, estrutura e
organização: piada, receita, bula, bilhete, telefonema.
poema, crônica etc."<8>.
Em diferentes seções buscamos levar os aJunos a
compreender que os gêneros se distinguem por sua

função social e são tantos quantas são as atividades humanas<91 e propomos atividades de leitura compreensiva de textos verbais, não verbais e multimodais, como
contos, crônicas, poemas, trechos de romances, charges, cartuns, a núncios publicitários, fotografias, reproduções de obras de arte, alén, de gêneros próprios da
cultura juvenil, como quadrinhos, rap e grafite.
Do ponto de vista lemático, com o objetivo de promover a formação para a cidadania, selecionamos textos
que conu·ibuem para a reflexão a respeito de questões
sensíveis para o jovem e para a sociedade contemporânea, como a diversidade, o consumismo, a degradação
do meio ambiente, os direitos humanos, os cuidados
com a saúde, as novas tecnologias, a cultu ra midiática,
entre outros.
Baseadas em autores como Santos, Riche e Teixeira<10l, sugerimos que, ao longo do processo de ensino-aprendizagen,, você procure sempre explorar diferentes possibilidades de leitura. tais co1no:

• Pré-leitura: atividades realizadas antes da leitura do texto, com o objetivo de promover a troca
de ideias e o compartilhamento de e.xperiências,
levantar os conhecimentos prévios e as experiências dos alunos, investigar aquilo que a turma já
sabe a respeito do autor e da obra, elaborar hipóteses a partir do títu lo, das ilustrações, do modo
como o texto está disposto na página etc.
• Le itura oral: mais adequada para a leitura de
determinados gêneros, como poemas e letras de
canção, possibilita ressaltar características como
ritmo, musicaJidade e sonoridade.
• Le itura silenciosa: realizada individualmente
pelos alunos, pode ser acompan hada do registro
de dúvidas e de palavras-chave no caderno, para
posterior discussão com a turma.
• Le itura investigativa: realizada coletivamente,
visa pron,over a negociação dos sentidos do texto
e o compartilhamento das diferentes interpretações dos alunos a respeito dele.
• Pós-le itura: atividades realizadas após a leitura
do texto, como recriação de trechos, dramatizações, produção de colagens, ilustrações etc.

(7) KOCH, 1. G. V. Arg11me111t1çüo e li11g,wge111.. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
(8) MARCUSCH 1, L. A Fala e escrita: relações vL<tas 1111m continuum tipológie,o com especial aten¾'IO ptlrá os déiticos discursivos. Maceió: [s.ed.l, 1995.
(9) BRONCKART, J. P. Atit'idades de ling,wgem, t<'Xtos e discursos: par 11111 i11t.eracionis1110 sociodiscursivo. 2. ed. São Paulo: Educ, 2008 .
( 1O) SANTOS. L. \ l\i.: RICHE, R. C .: TEIXEIRA, C. S. Análise e produçüo de textos. São Pau lo: Contexto. 2012.

Cabe destacar que alguns dos capítulos da coleção
são especificamente destinados à leitura de imagens.
Neles, apresentamos aos alunos reproduções de obras
de artes pláslicas, como pinturas, esculturas e instalações de diferentes épocas e estilos, buscando promover
a apreciação e a análise crftica e estabelecer diálogo
com os conhecimentos lilerários abordados em outros momentos da obra. J\lém de incenlivar o gosto e a
fruição estética, essas propostas procuram favorecer a
realização de trabalhos interdisciplinares envolvendo,
principalmente, Arte, 1-Tistória e Filosofia.
Também gostaríamos de chamar a atenção para a
necessidade de se realizar um trabalho consistente com
as múltiplas linguagens que circulam em nossa sociedade. Dentre elas, uma que deve ter espaço é a linguagen, cinematográfica. A projeção de filmes na escola,
além de propiciar a fruição estética, conLribui para a
contextualização e reflexão de diversos temas e conleúdos, além de, mais uma vez, favorecer a realização de
projetos interdisciplinares.
Para isso, é necessário que você planeje cuidadosamente o trabalho a ser desenvolvido, levando em conta a maturidade da turma e os aspec tos pertinentes ao
trabalho desenvolvido em sala de aula, de acordo com
sua experiência e com o projeto pedagógico da escola.
A seguir, sugerimos um breve roteiro de aspectos
que podem ser analisados na exibição de filmes de ficção e de documentários<11 l:
• Nos filmes de ficção (romances, dramas, comédias, animações, aventuras, ficção científica
etc.) pode-se analisar, por exemplo:
• o conteúdo ideológico das temáticas;
• os elementos constitutivos da narraliva: tema,
personagens, enredo, tempo (cronológico. histórico, psicológico), conflito, espaço, suspense, clímax, desfecho;
• a sequência do enredo: do passado para o presente, lembranças do passado (flashhach), do
presente para o futuro etc.;
0
os diálogos e as falas em off (quando aparece
apenas a fala do narrador);
• a relação entre o gênero e a maneira de se contar a história;
• a adequação do cenário, do figurino, da maquiagem, das falas à época e às personagens;
• a relação entre a imagem e a trilha sonora
(músicas, sons, rufdos) ;
• a relação entre iluminação e passagem do tempo (anoitecer, aman hecer etc.);

os outros elementos que indicam passagem do
tempo: relógio, calendário, legenda etc.;
o a relação entre cores e emoções (cores vivas
podem indicar alegria; cores sombrias podem
indicar tristeza, por exemplo);
o os movimentos da câmera, que conduzem o
olhar do espectador;
o a relação intertextual existenle entre a linguagem cinematográfica e outras linguagens;
o o desempenho dos atores.
Já nos documentários, é interessante que se
analise:
o o tema ou assunto (aspectos históricos abordados);
o o conteúdo ideológico das temáticas;
o a fala do locutor ou do narrador:
o as fontes consultadas (documentos históricos,
depoimentos, entrevistas);
o a presença ou a ausência de diferentes pontos
de vista;
o a relação entre imagens e fatos ou informações
abordadas;
o a distinção entre fatos e opiniões;
o as cores como elen,entos da narrativa (preto e
branco ou colorido);
• a trilha sonora.
0

•

Para complementar a reflexão a respeito de leitura e compreensão de textos, recomendamos a leitura
do capítulo ''Gêneros textuais: definição e funcionalidade", reproduzido na seção Textos de Apoio
Pedagógico desta Assessoria Pedagógica . Nele,
o professor e linguista Lui.z Antônio Marcuschi apresenta com rigor teórico conceitos e argumentos para
discriminar gênero de tipo textual, a fim de embasar
a prática pedagógica do professor com gêneros orais
e escritos.
Sugerimos, ainda, a leitura de trec hos do livro Análise de textos: funda,nentos e práticas, da professora Irandé Antu nes, também reproduzidos na seção Textos de
Apoio Pedagógico, nesta Assessoria Pedagógica .
Nesses excertos, articulando leitura. escrita e reflexão
sobre a língua, Antunes propõe uma metodologia de
análise do gênero texto expositivo de divulgação cientffica, na qual focaliza aspectos como as condições de
produção, o tema e sua a progressão, o propósito comunicativo, a forma composicional, a inlertextualidade, os
itens gramaticais empregados e suas funções na construção da textualidade.

( 11 )Convém lembrar que a aplicação isolada de provas ou de questionários a respeito dos textos, obras de artes, filmes ou document.1rios analisados
não costuma ser uma forma de avaliação produtiva para a formação de novos leitores e de apreciadores qualificados dessas múltiplas linguagens.
l\·lais adiante. abordaremos nossa concepção de avaliação.
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Literatura e formação do leitor literário
Não podemos ignorar que, quando chegam ao 1ª
ano, os alunos do Ensino Médio já tiveram contato com
e.,xemplares de diversos gêneros literários, como poemas, crônicas, romances e peças teatrais. Ainda que,
na maioria das vezes, eles não estejan, famil iarizados
com denominações próprias da tradição literária, geralmente conseguem distinguir intuitivamente os gêneros
lírico. épico e dsamático, por exemplo. Além disso, e
o mais importante, é que são capazes de, sem muita
dificuldade, reconhecer e fazer o pacto ficciona l com
esses textos.
Diante desse cenário, qual deve ser, então, o objetivo do ensino de Literatura nesse nível de escolaridade? Ancorada e m nossa experiência cm sala de aula e
também nas orientações mais recentes no que se refere
ao ensino-apre ndizagen, da Literatura, a proposta de
leitura literária desta coleção busca levar o aluno a:

• desenvolver o interesse e o gosto pela leitura de
obras literárias;
• construir uma base conceituai consistente para
a análise da Literatura em diferentes momentos
históricos ;
• reconhecer o caráter metalingufstico dos textos literários que falam sobre o autor e seu fazer artístico;
• relacionar diferentes concepções de autoria e do
fazer literário a diferentes contextos históricos e
literários;
• compreender o te.,xto literário como forma de expressão estética, histórica e ideológica;
• identificar e compreender temas recorrentes na
produção literária brasileira;
• assumir uma postura crítica frente a posicionamentos enunciati vos dos textos literários;

• identificar e compreender as formas composicionais e temáticas de textos literários de diferentes
épocas;
• ter oportunidade de ler obras de autores representativos da literatu ra brasi leira do passado e da
atualidade;
• ter contato com textos de autores portugueses e
de países africanos falantes da Língua Portuguesa;
• compreender a representação da terra, da mulher, do negro, do indígena, do imigrante, do povo
brasileiro, enfim, da vida social e política na literatura brasileira, em diferentes momentos.
Ao longo dos três volun1es, de forma progressiva,
buscamos confirmar aquilo que os alunos já sabem intuitivamente, ao n1esmo tempo em que propiciamos que
eles avancem nos conhecimentos literários. Buscamos
contemplar leituras de curta, média e longa extensão,
selecionando sempre exemplares de alta qualidade literária, capazes de proporcionar reflexões importantes aos
jovens leitores.
As atividades e leituras apresentadas procuram considerar a materialidade da Literatura na apreensão de
seus efeitos de sentido, sempre possibilitando que a
turma estabeleça relações entre o texto e o contexto histórico, social e político de sua produção. Também nos
baseamos na premissa de que
a at itude receptiva se inicia com uma aproxin,ação entre
texto e leitor. em que toda a historicidade de ambos ven, à
tona. As possibilidades de diálogo com a obra dependem, então, do grau de identificação ou de distancian,ento do leitor
em relação a ela, no que tange às convenções sociais e c ulturais a que está vinculado e à consciência q ue delas possui.

(AGUIAR; BORDINI, p. 84)< 12>
Assim, buscamos dar especial atenção à literatura
brasileira, com foco nos textos contemporâneos<13> que
tematizam assuntos de relevância social do interesse dos
jovens educandos, como os preconceitos étnicos e de
gênero, sempre em diálogo com textos produzidos em
outros períodos históricos, em países lusófonos e também com diferentes formas de expressão artística, como
as artes plásticas, a n1úsica e o cinema.
Consideramos fundamental destacar que "a fonna ção de leitores literários envolve reflexão sobre a linguagem, o que implica o reconhecimento de procedimentos
de elaboração textual e certa consciência das escolhas
estéticas envolvidas na construção dos tcxtos"0 4>_ Desse
modo, en,bora tenhamos priorizado a abordagem dos conhecimentos literários na frente Literatura e leitura
de imagens, entendemos que a formação do leitor lite-

rário perpassa todos os eixos de ensino-aprendizage1n de
Língua Portuguesa.
Para materializar essa compreensão, organizamos a
coleção iniciando o volume I com uma frente formativa
e introdutória, denominada Integrando linguagens.
Entre outros objetivos, ela tem o propósito de ampliar o
contato dos alunos com a diversidade de gêneros e linguagens que circulam en, nossa sociedade, fornece ndo-lhes ferramentas para a leitura 1nais qualificada de textos escritos, orais, multimodais, literários e para a análise
e fruição de outras expressões artísticas.
Ainda nos primeiros capítulos desse volume inicial,
comparamos textos literários e não literários de difere ntes gêneros, a fim de que os alunos percebam as semelhanças e as diferenças entre eles. além de abordar conceitos como as funções da linguagem e as características
da linguagem figurada.
Também procuramos fazer com que os alunos compreendam que os gêneros literários têm sua existência determinada sociocultural e historicamente e, por
isso mesn,o, podem assumir novas configurações. Os
alunos são orientados, ainda, a identificar, distinguir e
interpretar as diferenças entre os modos de narrar, observando elementos como tipo de narrador e voz, além
de aspectos como a estrutura, o tempo e o espaço da
narrativa, entre outros.
Após esse contato inicial com os conhecimentos literários, acompanhado da abordagen, teórica introdutória
de conceitos relativos à língua e à linguagem, nos volumes 2 e 3, abordamos os textos literários na perspectiva
cronológica da tradição historiográfica ocidental, sempre
procurando manter o diálogo entre produções de diferentes épocas.
Começamos com um retorno à tradição ibérica, com
o propósito de levar os alunos a compreender a influ ência da literatura portuguesa em nossa produção literária. Para isso, propomos relações, por exemplo, entre
os autos medievais de Gil Vicente e a obra de Ariano
Suassuna, os poemas líricos de Can,ões e os sonetos de
Vi nicius de Moraes.
Nessa perspectiva, procuramos fazer com que os alunos percebam que determinados temas são comuns a
textos literários produzidos em épocas diferentes, como
a ideia de fugacidade da vida, presente tanto nos poemas
do Arcadismo como em textos publicitários contemporâneos, ou mesn,o a visão romântica idealizada, uma característica do Romantismo que não é exclusiva dessa
estética.

( l 2)AGUIAR, V. T.; BORDIN I, í\,I. G. Litert,tura e formaçüo do leitor: 1,lter11ttti.1•as metodológicas. Porto Alegre: /vlercado Aberto, 1993.
(13) Consideramos como literatura contemporânea as obras produzidas a partir da segunda meiade do século XX, que conseguem provocar emoção
estética e levar o leitor a relletir sobre os conllitos e,dstenciais do momento histórico em que foram elaboradas.
( 14) BRASIL. 1vlinistério da Educação. Documento preliminar dtt Base 1'!acio11al Comum C-urricular. Brasflia: i\lEC/Undime/Consed, 2015. p. 38.
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Para os alun os. fazer esse tipo de comparação auxilia a compreender o que é contingente e o que é constitutivo daquele rnomento como estilo de uma época e
o que precisa ser percebido por meio da visão da época
,
.
em questão. E evidente, por exemplo, que a atitude
contestadora na poesia sempre existiu e existirá, mas a
obra satírica de Gregório de i\llatos precisa ser compre e ndida no co ntexto histórico de sua época, que d á a ela
u111a feição particular, já que o poeta n ão divulgou sua
obra na forma esc rita.
Desse modo, nesses volumes, proc uramos levar
o jovem estudante a compreender que os movimentos estéticos não são apen as un, fator constitutivo da
cultura, mas a representação d e contextos históricos,
econ õn1icos e sociais. Essa proposta tem o objetivo de possibilitar que os alu nos compreendam que
as obras literárias produzidas em diferentes épocas
estão em constante diálogo, ora rompendo, ora retomando temas e características estéticas que são
mais ou menos salientes em determinado 111omento
h istórico.
Assim, ao longo da coleção, os alunos terão con tato sistemático com uma coletânea bem variada no que
diz respeito aos gên eros, épocas de prod ução e regiões
de origem. Procuramos s ugerir e incentivar a leitura de
obras de interesse dos alunos (clássicas ou contemporâneas), bem con,o organizar o estudo das mais represen tativas, segundo critérios da t rad ição crítico-literária, com o c uidado de selecionar, n a obra vasta de um
autor, mais de um título a fim de atend er à diversidade
de gosto e à n1aturidade dos alu nos.
Por fim, destacamos que o trabalho com a Literatura e a formação do leitor literário devem ir muito
além do livro did ático. Nesse sentido, o Programa
!acion a l Biblioteca d a Escola (PNBE), desenvolvido pelo Mi nistério da Ed ucação, "tem o objetivo de
promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura
nos a lunos e professores por meio da distribuição d e
acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referên cia"<1; i .
Por meio do PNBE, as bibliotecas das escolas podem disponibilizar aos alu nos um rico acervo de obras
li terárias e não literárias de vários autores, propiciando
aos joven s o contato com a diversidade da p rodução
li terária
brasileira e universal.
,
E salutar que a biblioteca escolar se torne u111 espaço h ab itual para os a lunos e a mediação do professor
é essencial nesse processo. Uma maneira interessante
de iniciar esse trabalho é solicitar aos alunos uma pes-

quisa sobre o func ionan,ento da biblioteca: Como os
li vros chegam à escola? Como são catalogados? De que
forma devem ser conservados? Quais as atribuições do
bibliotecário?
Depois dessa abordagem inicial, é muito importante oportunizar a realização regular de atividades
como rodas de leitura, pesq uisas monitoradas, desenvo lvime nto de projetos literários, entre o utras possibilidades. Além desses momentos, o professor pode
propor aos a lunos a realização de projetos de le itura
que se estendam ao longo do ano letivo. Sugerimos,
por exemplo:
• C lube de le itura : Os alunos são orien tados a
escolher um o u mais livros na bibl.ioteca da escola. Uma vez por mês, deverão se reunir para trocar impressões e comparti lhar infon11ações sobre
as obras e a experiên cia de leitura.

• Leitura temática: Em grupo, os alunos deverão pesquisar obras qu e abor<le111 determinado
tema, por exemplo: problemas sociais, questões
de gênero, etc. Cada grupo apresentará, ao longo do a no, uma produção relacionada ao livro
lido, como a dramatização de um trecho ou a
produção de colagens sobre alguns capítu los,
por exemplo.
Nessas e em outras atividades, é fundamental s ua
mediação e o estabelecimento de parcerias con, os bibliotecários d a escola e com os professores das outras
disciplinas, d e modo que seja um objetivo comum incentivar os alunos a criarem o próprio repertório afetivo, alé111 d e se tornarem leitores e pesquisadores autôn omos.
A seguir. apresentamos links para a cons ul ta do
acervo das obras distribuídas nas últimas edições do
PNBE. Provavelmente, algumas delas d evem estar disponíveis em sua escola e podem ser utilizadas para desenvolver inúmeras práticas com vistas à Formação do
leitor lite rário:

• Acervo do PN BE 2 013. Disponível em:
<http://.vw,,v.fnde.gov. br/fndelegis/action/Uri Pub IicasAction. ph p ?acao= a brirf\to Pu b l ico&sgl_
tipo= POR&n u m _ ato =0 000002 7 &se q _
ato = OO 1 &v lr_ ano =20 l 2&sgl_ o r gao = SEB/
MEC>

• Acervo do PN BE 2 011 . Disponível em:
<h ttp ://.v"'' '"'· fnde.gov. br/arq uivos/fi le/4814pnbe-2011 -hsta-obras-selecionadas>
Acessos em: 23 mar. 2016

( 15) PROGRAi\,IA Nacional BihHoreca da Escola. Disponfve l em: <http://porta l.mec.gov.br/programa-na cional-hiblioteca-da-e scola>. Ace sso em: 2 3
mar. 2016.
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Nesta coleção, apresentamos diversas propostas
que buscam conte mplar a produção de textos orais e
escritos, em gêneros variados. Elas foram inseridas nos
capítu los da frente Produção de textos orais e escritos, na qual buscamos realizar o estudo sistemático
do gênero a ser elaborado, analisando sua forma composicional e observando aspectos da macro e da microestrutura textual.
Sempre procuramos fazer com que os alunos tenham contato com o gênero proposto para produção,
fornecendo exemplares prototfpicos que possam subsidiá-la. No caso dos gêneros orais, quando possível e
pertinente, buscamos reproduz"ir transcrições ou retextualizações, para que os alunos consigam analisar as
características próprias dessa modalidade. Além d isso,
sugerimos fontes de pesquisa confiáveis para enriquecer o repertório do aluno e alimentar tematicamente as
produções.
Ao longo dos três volumes, sempre buscando n10bilizar temas de relevância social e adequados à fa ixa
etária dos alunos, propomos a produção de crônica,
debate, reportagem, n1anifesto, carta de leitor, resumo,
resenha, carta aberta, artigo de divulgação científica.
júri simulado, seminário, conto, artigo de opinião, fic ha de leitura, mesa-redonda, relatório, microconto e
editorial.
Além desses gêneros, no último capítulo de cada
volume, tendo em vista a especificidade dos exames
que costumam dar acesso aos estudos de nível superior, apresentamos propostas baseadas em provas de
vestibulares ou do Enem, a fim de colocar os alu nos
em contato com as condições de produção específicas
desses textos(16>.

Compreendendo, assim, como Lopes-Rossi<17> e
PassareUi(13>, que a produção de textos orais e escritos
tem caráter processual, todas as propostas contemplam
as etapas de pesquisa, preparação, textuali2ação, revisão, reescrita e socialização. Desse modo, procuramos
sempre prop1c1ar:
• leitura e análise de pelo menos um exemplar do
gênero a ser produzido, observando contexto de
produção, forma composicional, escolhas linguísticas e lexicais, predominância de tipologias etc.
• pesquisa sobre o gênero que será produzido e/
ou sobre o tema que será abordado, seguida de
problematização e discussão;
• planejamento do texto e textualização da primeira versão;
• autoavaliação, avaliação dos colegas e do professor, revisão e reescrita da primeira versão do texto, q uantas vezes for necessário;
• publicação, divulgação e/ou socialização da versão final.
Chamamos a atenção para a necessidade de esclarecer aos alunos que revisar não é o mesn10 que s"imp lesmente "passar a limpo". A revisão envolve reelaborar progressivamente o texto, fazendo as melhorias e
adequações necessárias. Procuramos fazer com que,
por meio da autoavaliação e da avaliação do professor
e dos colegas - e tendo em vista a etapa de socialização - , os alunos percebam a necessidade de revisar,
editar e reescrever o próprio texto, quantas vezes for
necessário.
A seguir, sugerimos um quadro que pode direcionar
a avaliação das produções escritas dos alunos:

- DOS TE,\.'TOS ESCRITOS
QUADRO PARAAVALIAÇAO
ELE!\11ENTOS A SEREI\~ AVALIADOS

CÓDIGO(")

l. O texto está adequado quanto
1. 1. ao gênero
1.2. ao assunto
1.3. ao título

( 16) Em artigo de 2007, Beth ivlarcuschi procura explicitar as principais características da chamada "redação'", tomando-a como gênero textual:
MARCUSCHI, B. Redação escolar: breves notas sobre um gênero textual. ln: SANTOS, C. F.; l\llENDONÇA, 1\1.; CAVALGANTE, 1\1. C. B.
(Orgs). Diversidade te;,.1,wl: os gêneros 11a Sllfo de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 59-72.
( 17) LOPES-ROSSI, 1\1. A. C. O desenvolvimento de habilidades de lei Lura e de produção de texros a par1ir de gêneros discursivos. ln : LOPES-ROSSI, 1\.1. A. C. (Org.). Gêneros discursivos 110 ensi,w da leitura e prod11,;,10 de textos. Taubaté, SP: Cabral, 2002. p. 19-.JO.
( l 8) PASSARELLI. L.G. E11si1u11ulo a escrita: o process,u,/ e o lúdico. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

1.4. ao(s) objetivo(s) proposto(s)
1.5. ao(s) destinatário(s)
1.6. à linguagen1

I. 7. ao(s) suporte(s)
2. O texto apresenta
2.1. progressão (gradação de ideias, de argun1entos, de fatos , de eventos e de inforn1ações,
dependendo do gêne ro)
2.2. continuidade ten1ática promovida por elementos organizadores (coesivos lexicais
e pronon1inais; expressões ten1porais, espaciais e outras; ten1pos e modos ve rbais)
2.3. sequenciação e articu lação das ideias desenvolvidas nos períodos e parágrafos
2.4. coerência entre as ideias e os argumentos apresentados; clareza
3. O texto apresenta estrutura n1orfossintática adequada quanto à
3 .1. concordância
3.2. regência
3.3. colocação
4. O texto considera aspectos forn1ais quanto à
4 .1. paragrafação
4.2. pontuação
4.3. ortografia (acentuação, uso de letras maiúsculas etc.)

OBS.: Esses aspectos lingit.ísticos serão avaliados a partir de co1npetências e necessidades dos alunos.
(") O código de correção poderá ser criado por você eni conjunto co·ni os alunos.

Tan1bém consideramos importante destacar a etapa
de socialização dos textos produzidos. Ao fina l de cada
proposta, buscamos sugerir diferentes formas de publicação e/ou divulgação desses textos, sempre que possível, levando em conta os modos de circulação próprios
dos gêneros 119>:
• pesquisas, fichas de leitura, poemas, tiras etc.
podem ser expostos em cartazes, murais, painéis
ou varais na própria sala de aula ou postados no
site da escola ou no blog da turma, se houver;
• antologias ou coletâneas de poemas, contos, minicontos, crônicas, fichas de leitura etc. podem
ser oferecidos ao acervo da biblioteca da escola;
• as obras coletivas produzidas pelos a lunos podem ser "lançadas" em noites de autógrafo, com

a participação dos familiares e dos membros da
comunidade escolar;
• cartas de leitor, resenhas críticas, artigos de opinião etc. podem ser postados em sites, blogs, portais de comuni cação, ou enviados para jornais,
rádios, TVs e outros veículos do bairro, da comunidade ou da cidade.
• debates, exposições orais, seminários, 1nesas-redondas, júris simulados etc. podem ter como
plateia alunos e professores de outras turmas, especialistas e convidados;
• gravações em áudio ou vídeos das produções
orais podem ser postadas no s-ite da escola ou no

blog da turma.

(19) É importante ressaltar que, como nos lembra Marcuschi (p. 62), ··quando trahalhado na escola, seja nas ati,~dades de leitura ou nas de produção, o gênero
textual será sempre uma variação desses gêneros de referência, sobretudo no que diz respeito aos aspectos funcionais, mas. em parte, também quanto às
características linguísticas formais e à seleção dos conteúdos e conhecimentos" (IVIARCUSCHl, B. Redação escolar: breves nma.~ sobre um gênero textual, ln: SAJ'\TfOS, C. F.: fl1ENDONÇA, NL: CAVALGANTE. fl,J, C. B. Diversidade te..111al: os gétteros 11a stda ,Je a,,/a. Belo Horizonte: Autêntica. 2007).
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Oralidade e variedades linguísticas
As pesquisas recentes a respeito da língua fa lada
têm contribuído para a percepção da complexidade do
fenômeno ünguístico, em suas diferentes modalidades.
Assim, tanto a escrita como a oralidade devem ser objeto de estudo e reflexão na escola.
lesta coleção, por meio de atividades planejadas e
sistematizadas em diferentes seções, procuramos estimular o aluno a:
• tornar-se um usuário proficiente da linguagen,
oral, expressando-se adequadamente e desenvolvendo a escuta atenta e compreensiva em diferentes situações;
• identificar situações mais e menos formais, bem
como a fala adequada a essas situações.
• perceber as marcas linguísticas próprias das modalidades oral e escrita;

• refletir a respeito da presença de marcas de oralidade em diferentes gêneros escritos, compreendendo os efeitos de sentido provocados pelo uso
desse recurso;
• conhecer, analisar e produzir gêneros orais, principalmente os formais públicos mais relevantes
para a expressão de opinião, corno debate, seminário, júri simulado, ampliando sua possibilidade
de participação na sociedade;
• observar, em suas produções, a adequação aos
aspectos formais e conceituais próprios de cada
modalidade, do gênero e das condições de produção;
• identificar, compreender e respeitar as variedades linguísticas;

Em relação a este último tópico, buscan,os desenvolver um trabalho pedagógico em consonância com
aquilo que é apontado pelos PCNs:
A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. Identificam-se geográfica e socialmente as
pessoas pela forma con10 falam. l\llas há muitos preconceitos
decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum se considerarem as
variedades lingu ísticas de menor prestígio como inferiores
ou erradas.
O problema do preconceito disseminado na sociedade
em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola,
como parte do objetivo ed ucacional majs an1plo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também para
poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se
de alguns mitos: o de que existe uma única Forma "certa" de
fa lar - a que se parece com a escrita - e o de que a escrita é
o espelh<l da fala - e, send<l assin1, seria preciso "consertar"
a fala dCl aluno para evitar que ele escreva errad<l. Essas duas
crença, produziram uma prática de mutilação cultural que,
alé1n de desvalori7.ar a forma de falar dCl a luno, tratando sua
comunidade co1no se fosse fonnada por incapazes, denota
desconhecimento de que a escrita de un1a língua não corresponde inteiran1ente a nenhum de seus dialetos, por n1ais
prestígio que um deles tenha em um 1n<11nento hist<Srico
(BRASIL, p. 26)< 20 l.

Ainda com relação às variedades linguísticas, é preciso que o professor tenha sensibilidade e embasamento
teórico para lidar com os alunos que chegam ao Ensino
Médio ainda com dúvidas e dificuldades em relação à
escrita das palavras e à ortografia. A variedade linguística empregada pelo falante pode ter reflexos na escrita,
mas, muitas vezes, essas inadequações são justificadas
pelo fato de a língua apresentar muitos casos em que
não há correspondência biunívoca entre fonemas e
grafemas, nem regras contextuais que orientem o uso
de um grafema para um único fonema e vice-versa. O
mesmo som, por exemplo, pode ser grafado por mais de
uma letra (s de sede, e de cenoura, x de máximo, ss
de pássaro) ou uma mesma letra pode ser usada para
grafar mais de u111 som (g de gato e g de gelatina).
Transcrevemos, a seguir, alguns dos problemas ortográficos mais recorrentes na produção escrita, agrupados por Bagno (2012, p. 48-49)( 21l:
I. Rotacismo: troca de L por R em encontros consonantais, sílabas travadas ou e111 final de palavra: bloco/broco: filme/finue; falta/farta ; papel/paper.
2. Lambdacismo: troca de R por L em sílabas travadas: carvão/calvão; garfo/galfo.
3. Síncope de R e111 sílaba travada por [s]: comércio/comécio; universidade/univessidade.
4. Paragoge: escri ta de E ou I depois de L final de
palavra: sol/soli; papel/papeli, papele.

5. Eliminação das marcas de plural redundante
(concordância verba] e nom inal): eles vieran, sozinhos/
e les veio sozinho.
6. Apócope do R em final de palavras (principalmente infinitivos): falar/falá; maior/maió.
7. Escrita do Lf-I como I: palha/paia.
8. Escrita de Ll-l como LI ou vice-versa: família/
familha; trabalho/trabalio.
9. Escrita de O para falso ditongo OU: ouro/oro;
cantou/cantô.
10. Escrita de E para ditongo EI em determinados
ambientes fonéticos: primeiro/primero; queijo/quejo.
11. Escrita de I para E postônico ou pretônico: menina/minina; pequeno/piqueno; pode/podi.
12. Escrita de U para O postônico ou pretônico:
moleque/muleque; bonita/bunita; novo/novu.
13. Síncope da vogal postônica dos proparoxftonos:
pássaro/passo; ônibus/onbus; córrego/corgo.
14. Desnasalização das vogais nasais postõnicas:
vantagem/vantage, vantaji; onte111/onti; e les dormem/
e les dormi, dorme.
15. Assimilação -NDO •
-NO nos gerúndios:
falando/falano .
16. Escrita de U para L em final de sílaba: mel/
méu; volta/vouta; anzol/anzou.
I 7 . Inclusão de I antes de S: mas/mais; capaz/ca.
.
pa1z, capais.
18. Escrita de I ou E depois de consoantes mudas:
pneu/pineu, peneu.
19. Omissão de M ou N como índices de nasalização de vogais: campo/capo, cãpo; sentimento/setin,eto.
Diante dessas questões ortográficas, o professor de
Língua Portuguesa deve ter uma atitude pesquisadora,
procurando entender aquilo que motiva as ocorrências,
a fim de planejar intervenç.ões efetivas.
Sugerimos que, com base no levantamento realizado por Bagno, você e lenque as d ificuldades ortográficas mais comuns nos textos dos alunos para levá-los a
observá-las, analisá-las e, a partir daí, perceber regularidades, inferir regras e aplicar os novos conhecimentos
às próximas produções.
Realizamos reflexões mais sistematizadas sobre a
oralidade e a escrita, as variedades linguísticas e suas
relações com a ortografia no capítulo 19 do volume 1,
mas elas são reton,adas em diversos momentos da coleção. As variedades linguísticas e os níveis de uso da
língua são abordados especificamente no capítulo 17
do volume I e 22 do volume 3, mas também aparecem
de forma recorrente em várias atividades ao longo dos
três volumes.

(20) BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parfi111etros curriculllres 11aci01uris: língua pórlugueSll. Brasília: SEB, 1997.
(21) BACNO, 1\11. Os "erros" ele ortografia. Carta F1111dame11t.al. São Paulo, n. 37. abr. 2012. p. 48-49.
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Gramática e conhecimentos linguísticos
O adven Lo dos estudos da linguagem sob a perspec352

tiva discursiva trouxe como consequência a necessidade
de se rever a abordagem dos conhecimentos linguísticos,
distanciando-a das práticas tradicionais. De fato, já não
se pode mais confundir a reflexão sobre a língua e a linguagem com a memorização das normas prescritas pela
gramática tradicional.
A gramática deve ser vista como aquilo que realmente é: uma das partes constitutivas da língua, nem a mais,
nem a n1enos importante. Como alerta Anlunes, restringir o ensino da língua "[ ... ] à sua gramática é limitar-se
a um de seus con1ponentes ape nas. É perder de vista
sua totaJidade e, portanto, falsear a compreensão de suas
múltiplas determinações" (2008, p. 41 )<22>. Não se deve,
portanto, dissociar a gramática de outras dimensões linguísticas, como a semânLica e a pragmática.
Buscamos, pois, nesta coleção, en1pregar uma metodologia d e ensino da gramática que não restrinja a análise morfossemântica a categorias isoladas. Desse modo,
procuramos sempre fazer com que os aJunos tenhan1
unia compreensão do funcioname nto das inter-re lações
e ntre os Lermos, para que as atividades de análise e descrição da língua não se tornem mecânicas e desprovidas
de significado.
Compreendendo a gran1ática como uma poderosa
a liada para a leitura e a produção de textos, procuramos

trabaJhar os aspectos formais e funcionais da língua sem
considerá-los isoladamente, buscando, sempre que possível, eslabelecer relações entre a sintaxe, a morfologia
e a semântica, a fim de evitar artificialismos e exemplos
que dão margem a análises equivocadas, quando deslocadas de seu conlexto.
Isso não significa deixar de fazer referência às categorias e aos termos consagrados, mas si.n1 estimular a
problematização das classificações e conceituações previstas na gramática tradicionaJ, o que acontece em diversas passagens da coleção.
Nessa concepção de abordagem da gramática, a produção de Lextos orais e escritos deve ser um momento
para a reflexão e a aplicação dos tópicos gramaticais já estudados. A esse respeito, sugerimos a leitura dos trechos
do artigo "Análise linguística no Ensino Médio: um novo
olhar, um ouLTO objeto", reproduzidos na seção Textos de
Apoio Pedagógico, nesta Assessoria Pedagógica.
Nesses excertos, a aulora apresenta as diferenças
básicas e ntre o ensino de gramática tradicionaJ e a prática de análise linguística, defendendo a tese de que esta é
uma ferramenta para as práticas de leitura e produção de
textos orais e escritos e também para a reflexão, análise
e sistematização dos fenômenos linguísticos. No trecho
reproduzido, ainda há sugestões de atividades para se aJcançar os objetivos propostos.

(22)AJ\1TUNES, 1. C. 1Vluito além da gramática: por""' ensino de lfng11as sem petlras no caminho. 3. ed. São Paulo: Parábola, 2008.

Para ampliar os conhecimentos
ANTUNES, 1. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. 3. ed. São Paulo: Parábola, 2008.
___. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005.
___. Aspectos da coesão do texto: uma análise em editoriais jornalísticos. Recife: UFPE, 1996.
BAGNO, M. Gramática pedagógica do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola, 2011 .
___. A norma oculta: língua & poder na sociedade brasileira. São Paulo: Parábola, 2003.
BASÍLIO, M. Teoria lexical. 8. ed. São Paulo: Ática, 2007.
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
BRITTO, L P. L À sombra do caos: ensino de língua x tradição gramatical. Campinas: Mercado de Letras, 1997.
CASTILHO, A. T. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 201O.
CUNHA, C.; CINTRA, L Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.
OUTRA, R. O falante gramático: introdução à prática deesrudo e ensino do português. Campinas: Mercado de Letras, 2003.
FRANCHI, C. Criatividade e gramática. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas, n. 9, 1987. p. 5-45. Disponível em:
<http//revistas.iel.unicamp.br/index.php/tla/article/view/3748/4388>. Acesso em: 24 mar. 2016.
FRANCHI, C.; NEGRÃO, E. V.; MÜLLER, A. L Mas o que é mesmo 'gramática'? São Paulo Parábola, 2006.
GIACOMOZZI, G. et ai Dicionário de gramática. São Paulo: FTD, 2004.
GOMAM, C. K. A vantagem não verbal. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 201O.
ILARI, R. lntroduçâo ao estudo do léxico: brincando com as palavras. São Paulo: Contexto, 2002.
___. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001.
KOCH, 1. V. Desvendando os segredos do texto. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
___. O texto e a construção dos sentidos. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
___. Argumentação e linguagem. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011 .
MENDONÇA, M. C. Língua e ensino: políticas de fechamento. ln: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. Introdução à Unguística:
domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. p. 245-285.
MORAIS, A. G. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática, 2006.
NEVES, M. H. M. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006.
___. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa. São Paulo: Contexto: 2003.
___. Gramática de usos do Português. 2. ed. São Paulo: Unesp, 201 1.
NÓBREGA, M. J. Perspectivas para o trabalho com a análise linguística na escola. ln: AZEREDO, J. C (Org.). Língua Portuguesa em debate: conhecimento e ensino. Petrópolis: Vozes, 2000.
PERINI, M. A. Gramática descritiva do Português. 4. ed. São Paulo: Ática, 2007.
___. Sofrendo a gramática. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000.
POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras, 1997.
PRETI, D. Sociolinguística: os níveis de fala. 9. ed. São Paulo: Edusp, 2003.
TRAVAGLI A, L C. Gramática:ensinoplural. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
___. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

Concepção de avaliação
A avaliação é inerente a toda atividade h umana. Estamos sempre analisando, julgando, comparando vantagens e desvantagens de determinadas ações, corrigindo e fazendo novas escolhas para conseguir sucesso em
nossas atividades e estabelecer novos desafios: isso é
avaliar.
Durante mu itos anos, a avaliação escolar se limitava
a examinar o conhecimento adquirido pelo aluno para
conferir-lhe peso ou nota. Nesse caso, a avaliação era
sinônimo de "prova·•, "teste" ou de qualquer outro instrumento de coleta de informações cuja finalidade se

resumisse a aprovar ou reprovar o aluno: só se considerava o produto final, não o processo.
Em nossa concepção, a avaliação está imbricada
ao processo de ensino-aprendizagem e, por isso, deve
ser processual e contínua, tal qual preconiza Antunes
(2009, p. 220):
A avaliação serve de referência para orientar as pr<íximas decisões de quem ensina. Ela confirma as suposiç<ies
do professor, ou aponta as reformulaç<ies que precisam ser
feitas em seus projetos e planos de ensino. Tem, porta nto,
uma função clara1nente pedagógica no sentido de que possibilita uma visão de como está ocorrendo o percurso do en-
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sino. Quer dizer, a avaliação objetiva, em úkima instância, o
ensi no. Por isso mes1no é que não pode restringir à aplicação
pontual de testes e provas. Esses são apenas expedientes
pontuais que vêm trazer mais dados acerca das atividades de
ensinei e de aprendizagem de professores e alunos.
Esse é o fluxo q ue vai da avaliação para o ensino.
Há, pois, na avaliação, um olhar q ue é retrospectivo - vê
o q ue foi fei to antes - e outro prospectivo, que aponta para
futuros rumos e para futuras opçõesC23 l_
,

E fundamental que as atividades pedagógicas envolvam o processo de avaliação formativa, assim compreendido:
• o diagnóstico a respeito do que o aluno já sabe;
• a explicitação do que vai aprender;

• os procedimentos metodológicos que serão en,pregados;
• a retomada e o aprofu ndamento dos conceitos;
• a autoavaliação;
• a avaliação do professor;
• a revisão e a refacção, se for o caso.
Assim. alunos e professores serão protagonistas do
processo avaliativo: o aluno se avalia, o professor avalia
sua prática pedagógica, ambos avaliam o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados e, juntos, replanejam o processo de ensino-aprendizagem, avançando
na construção do conhecimento.

Para ampliar os conhecimentos
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Propostas de trabalho integrado
com diferentes áreas do conhecimento
O processo de ensino-aprendizagem deve promover
a contextualização e a recontextualização das aprendizagens, por meio da integração dos saberes construídos
em práticas escolares e não escolares e também nas
diferentes disciplinas.
Nesta coleção, estamos sempre buscando favorecer
o trabalho integrado entre as áreas do conhecimento
e os componentes curriculares. Um dos motivos para
estimular essa abordagem é a compreensão de que a
leitura e a produção de textos exigem a mobilização de
diversos conhecimentos, de diferentes áreas:

A co,npetência de ler, compreend er, interpretar e pro•
duzir textos, no sentido amplo do termo. não se desenvolve
unicamente na ap rendizagem da Língua Portuguesa, mas
em todas as áreas e disciplinas que estruturam as atividades
pedagógicas na escola. O alu no deve, portanto, demonstrar,
conco1nita ntemente, possuir instrumental de comunicação
e expressão adequado tanto para a co1npreensão de um problema matemático quanto para a descrição de um processo
físico, quín1ico ou biol6gico e. mesn,o para a percepção das
transforn,ações de espaço/tempo da história, da geografia e
da literatura. (BRASIL, 1999, p. 9) <24!

Considerando que o livro didático é apenas o ponto
de partida para a realização de trabalhos mais amplos

(23)ANTUNES, i\·t 1. C. 1\.1. Lí11g,w, texto e ew,;i11v: out rll escolt1 possít'el. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
(24)BRAS IL. Exame Nacio,u,ltlo Ensino J\1étlio: Doc11111e11to Básico. Brasflia: DACC, 2012.

nesse sentido, a proposta pedagógica de interdisciplinaridade presente nesta coleção visa romper a fragmentação e estabelecer diálogo e integração e ntre os
conhecimentos de diferentes áreas.
Tendo em vista esse objetivo, procuramos abrir espaço para o trabalho interdisciplinar, principalmente,
por n1eio da abo rdagem de te mas transversais e tan1bém do esLímulo à pesquisa e à construção dos conhecimentos, nas diferentes seções e boxes do livro do

aluno e também nas Atividades Complementares
sugeridas nesta Assessoria Pedagógica.
Ao longo do livro do aluno, também incluímos
ícones que indicam possibilidade de abordagem interdisciplinar em textos, atividades ou mesmo capítulos inteiros. Na Parte Específica desta Assessoria Pedagógica, sempre q ue possível, há orientações e s ugestões para a efetivação desse tipo de
trabalho.

Para ampl iar os conhecimentos
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Estrutura e organização da coleção
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A coleção é composta de três volumes, um para cada
ano do Ensino l\liédio. Para garantir o desenvolvin1ento
progressivo e artic ulado do trabalho proposto, os volu-

mes estão organizados em três &entes, que contemplam
todos os eLxos de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesat25l:

(25) Enfatizamos que a abordagem dos eLxos não se restringe à frente em que eles predominam. Embora possam ser separados corn fins didático-pedagógicos, os eixos de leitura, escrita, oralidade e conhecimentos linguísticos estão imbricados no todo da língua. Assim, uma atividade de
leitura nunca é apenas de leitura. uma atividade de oralidade nunca é apenas de oralidade e assim por diante.

• Literatura e leitura de imagens, com foco na
leitura e nos conhecimentos literários;
• Gramática e estudo da língua, com foco nos
conhecimentos linguísticos e na reflexão sobre a
língua e a linguagem;
• Producão
de textos orais e escritos, com
•
foco na escrita e na oralidade.
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No volume l, além dessas três. também há uma
frente formativa e introdutória, denominada Integrando linguagens. Nela, são (re)construídos conceitos
fu ndamentais para o aluno, como língua e linguagem,
gêneros e lipos textuais, multimodalidade e intertextualidade, preparando a base necessária para os conteúdos que serão desenvolvidos nos capítu los e vol umes
seguintes. Além disso, de forma mais geraJ, a frente
busca favorecer a formação do leitor literário.
As frentes de todos os vol umes são divididas em capítulos, em número variado, de acordo com os objetivos
de cada ano. Cada capítulo é apresentado por um título, que procura resumir o conteúdo que será estudado.
Logo após o título, pode aparecer uma epígrafe - versos, 1uáximas, comentários de escritores e/ou especialistas no assunto do capítulo - , a fim de despertar a
curiosidade do aluno, possibi]jtar uma breve reflexão
sobre o conteúdo que será estudado e estimular o levantamento de conhecimentos prévios.
Os capítulos são desenvolvidos cm torno de um ou
mais textos - verbais, não verbais ou multimodais - de
diferentes gêneros. Os textos que compõem a coletânea
foram selecionados com diversos objetivos, dentre eles:
propiciar a análise sistemática de gêneros variados,
promover a apreciação estética e a formação do leitor
literário, fornecer elementos para análise linguística e
reflexão sobre conhecimentos gramaticais, fomentar a
produção oral e escrita, entre outros.
O estudo de cada capítulo se realiza por meio de
boxes e seções, cujos objetivos detalhamos a seguir.

Boxe Na bagagem
Após o título do capítulo e, se for o caso, da epígrafe, inserimos um boxe inicial de motivação, aquecimento ou pré-leitura, denominado Na bagagem.
Nesse boxe, são apresentadas questões que procuram
contextualizar o conteúdo do capítulo e mobilizar aquilo que o aluno traz em sua ''bagagem", ou seja, seus
conhecimentos prévios.
As questões que aparecem nesse boxe possibilitan,
também o levantamento de hipóteses a respeito do texto
que será lido, além do compartilhamento das opiniões
da turma sobre o tema ou o gênero que será trabalhado.
A leitura das questões pode ser feita ora pelo professor, ora pelos alunos, de fo rma que todos consigam

participar dessa atividade pelo menos uma vez durante
o ano letivo. Sugerimos que, após a leitura, as questões
propostas sejam discutidas e respondidas oralmente.

Seção Nas trilhas do texto
Os textos principais do capítulo são apresentados
na seção Nas trilhas do texto, seguidos de atividades
de compreensão e interpretação. Cada capítulo tem
pelo menos um texto principal que, na maioria das vezes, é acompanhado por outros, que dialogan, com ele
por meio do gênero ou da temática abordada.
A coletânea de textos da coleção busca contemplar
gêneros diversos, pertencentes a diferentes esferas de
circulação social, como poemas, contos , minicontos,
microcontos, crônicas, fragmentos de ron,ances e de
peças teatrais, poemas de cordel, cantigas, letras de
canção, histórias em quadrinhos, tiras, cartuns, anúncios publicitários, cartazes, ouuloors, entre outros.
Também procuramos abranger diferentes linguagens,
oferecendo aos alunos reproduções de pinturas, esculturas e instalações, ilustrações, fotografias etc.
Na frente de Literatura e leitura de imagem,
privilegiamos textos que propiciam a leitura literária e o
estudo da história da Literatura em Língua Portuguesa.
Nos capítulos de leitura de imagem, procuramos estimular a fruição estética, por meio de atividades de leitura e compreensão de obras de artes plásticas ou visuais
de diferentes estilos, escolas ou tendências artísticas.
Na frente de Gramática e estudo da língua, os
textos selecionados buscam propiciar a análise linguística e a reflexão sobre os conhecimentos gra1uaticais.
!essa frente, ganham destaque também os textos multimodais, como cartuns, tiras, J-TQs, charges, placas, letreiros, avisos, anúncios publicitários, capas de revistas
e de CDs, entre outros.
Na frente de Produção de textos orais e escritos, para fomentar a produção oral ou escrita dos alunos, a coletânea busca oferecer textos prototípicos de
diferentes gêneros. Em alguns capítulos, podem aparecer também textos de gêneros diferentes daqueles sugeridos para a produção, mas que ajudam a embasá-la
teórica ou tematicamente.
A leitura dos textos da coletânea pode ser individual
e silenciosa; oral e intercalada, feita pelo professor ou
por uni ou mais alunos; em duplas, em grupos maiores,
entre outras possibi lidades. Alguns textos que apresentam ritmo e musicalidade próprios, como poemas
e letras de canção, podem ser lidos inicialmente pelo
professor, com entonação e expressão corporal adequadas, e posteriormente por um ou mais alunos. Textos
mais longos, con10 contos e trechos de romances, por
exemplo, podem ser dividjdos entre dois ou 1uais alunos: cada um lendo um parágrafo, parte ou trecho.

Essa variação nas estratégias de leitura é interessante para que os alunos tenham acesso a diferentes modelos de leitor e percebam a importância de aspectos
como a entonação, a modulação da voz e a ex-pressão
corporal
e facial.
,
E importante que todos os alunos, mesmo os mais
tímidos, possam ler em voz alta pelo menos um texto
durante o ano letivo. Sugerimos que, em uma pequena
fic ha, você faça um controle de leitura da sala, para
registrar quais alunos já leram textos oralmente.
De acordo com seu critério, a leitura de algumas
das obras de arte presentes na coleção pode ser antecedida por seus comentários ou de professores de outras
disciplinas, como Arte e f-Jistória, a fim de fornecer aos
alunos detalhe s a respeito da concepção, criação, época, período ou escola, tendência artística etc.
As qu e stões que aparecem na sequência dos textos
do capítulo buscam levar o aJuno a percorrer os caminhos do texto e a identificar e compreender as "marcas''
ou "pegadas", explícitas ou in1plícitas, que ele apresenta. Sempre qu e possível, essas questões também procuram levar o aluno a "trilhar" o contexto e as condições de produção e de circulação do texto.
De modo geral, espera-se que, por meio das questões dessa seção, o aluno:
• confirme ou descarte h ipóteses levantadas no
boxe Na bagagem;
• reflita sobre questões relacionadas:
• ao gênero do texto;
• ao tema, ao contexto e às condições de produção;
• à visão de mundo do autor;
• aos recursos intertextuais e aos seus efeitos de
sentido.
• identifique, analise criticamente e compreenda:
• os aspectos n1orfossintáticos e semânticos relacionados à textualidade e à construção da
referenciação e responsáveis pela coesão, coerência e continuidade temática;
• a li nguagem conotativa ou denotativa;
• as relações entre as ideias;
0
as relações e ntre as modalidades oral e escrita,
tendo e111 vista o gênero e os objetivos do texto;
• os e lementos const itutivos de discursos específicos, como o literário, o jornalístico etc. ;
• os recursos próprios dos textos multimodais e
seus efeitos de sentido;
0
as palavras-chave e os tópicos mais in1portantes do texto etc.
• a relação entre o texto literário e as características da escola de época, do estilo, do movimento ou da te ndência Literária ou artística a
que ele pertence;

As atividades propostas podem ser respondidas por
escrito, no caderno (nunca no próprio livro), ou oralmente. Algumas delas também podem ser realizadas em
duplas ou pequenos grupos. Sugerimos essas formas de
trabalho por meio da aplicação de ícones no livro do aluno, mas deixamos a seu critério - de acordo com sua
experiência e conhecimento da turma - a escolha do
melhor modo de conduzir as atividades em sala de aula.
Em sua maioria, as sugestões e possibilidades deresposta das atividades estão localizadas no livro do aJuno,
em cor diferente, próximas à questão à qual se referem.
As respostas e comentários n1ais extensos encontram-se
na Parte Específica desta Assessoria Pedagógica,
na seção Orientações Didáticas e respostas.

Boxe Glossário
O boxe Glossário aparece ao final de alguns textos
da seção Nas trilhas do texto e, quando necessário,
e111 textos de outras seções ou em atividades. Ele procura esclarecer o sentido de palavras e expressões que
os aJunos podem desconhecer, como Lermos técn icos
ou pouco uti lizados, estrangeirismos, neologismos (comu ns em textos de Guimarães Rosa e de Nl ia Couto,
por exemplo), gírias, expressões próprias de determinadas variedades linguísticas, termos recentes do âmbito
das novas tecnologias, palavras do galaico-português (no
estudo das cantigas trovadorescas, por exemplo) etc.
Na maioria das vezes, indicamos as acepções do dicionário que são mais adequadas ao contexto. No caso
de palavras não dicionarizadas ou termos e expressões
específicas, fornecemos traduções ou explicações.
1-lá palavras e expressões que não forain incluídas
no boxe Glossário propositadamente, pois serão objeto de estudo nas seções Nas trilhas do texto ou

Palavras na lupa.
Sugerimos que, sempre depois da leitura de um
texto, você escolha um ou mais alunos para ler em voz
alta e depois registrar na lousa as palavras ou expressões
desconh ecidas. Esse registro também pode ser fe ito
individualmente, no caderno, para auxi liar os aJunos a
retomar, quando necessário, o sentido de determinadas
palavras e ex-pressões.

Boxe biográfico
Após alguns textos e imagens da seção Nas trilhas
do texto e, eventualmente, em atividades, inserimos
um boxe com dados biográficos do respectivo autor ou
artista, acompanh ado de sua caricatura.
O boxe biográfico tem o objetivo de contextualizar a
leitura dos textos, possibilitando que os alunos tenh am
uma visão, mesmo que generalizada, de aspectos da
vida e da obra do autor que estão relacionados a determinadas características de sua produção.
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Sugerimos que, após a leitura de cada texlo, você escolha um aluno djferente para fazer a leitura em voz alta
das informações do boxe biográfico, de forma que todos
possam lê-lo pelo menos uma vez durante o ano letivo.
Caso haja palavras ou expressões desconhecidas
nesses boxes, peça aos a lunos que pesquisem os significados em dicionários ou na internet e depois os registrem no caderno.

Boxe Fique ligado
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O boxe Fique ligado geralmente aparece na lateraJ
da página ou logo após o boxe biográfico e tem como
objetivo fornecer ao aluno linl~ confiáveis, por meio
dos quais é possfvel obter mais informações a respeito
dos textos, dos autores, dos temas ou dos conteúdos
abordados nos capítulos.
Mediante o acesso a esse conteúdo digital selecionado, os alunos poderão aprofundar os estudos e constru ir alternativas aos conhecimentos desenvolvidos na
coleção.
En1 alguns casos, esse boxe também tem o objetivo
de indicar ao aluno link, por meio dos quais ele poderá acessar, ler, conhecer, observar, ouvir, imprimir, fazer
download ou gravar textos e imagens em dornínio público.
Devido à dinâmica própria do meio digital e à velocidade com que as informações são modificadas na
internet, é important e destacar que os conteúdos dos
sites sugeridos foram verificados na data de acesso indicada nas respectivas referências. Por esse motivo, recomendamos que você acesse previamente todos os li.nks
sugeridos aos alunos, certificando-se de que eles estão
disponfveis e são adequados ao perfil de sua turma.

Seção Palavras na lupa
A seção Palavras na lupa relacion a-se à seção
N as trilhas do texto, pois busca ampliar e aprofundar
as percepções do aluno a respeito dos textos lidos, por
meio de atividades de reAexão, análise e compreensão
de elementos morfológicos, semânticos, ortográficos e
sintáticos.
Nela, são apresentadas questões meta e epilingufsticas, com o objetivo de levar os alunos a ide ntificar e
interpretar os efeitos de sentido provocados pelo uso de
determinadas categorias gramaticais, estruturas sintáticas, ocorrências ortográficas etc. A seção ganha destaque na fren te Gramática e estudo da língua, já que
está intrinsecamente ligada ao seu objetivo principal.

aprofundamento dos conteúdos que são objeto de estudo e aprendizagem em cada capftulo.
Na frente Literatura e leitura de imagens, a
seção Panorama analisa obras de artes plásticas ou
visuais, aprofunda conteúdos e conceitos relacionados
às escolas literárias e estilos de época e sistematiza o
estudo de diferentes gêneros.
Na frente Gramática e estudo da Üngua, explora
e s istematiza especificamente os fenômenos linguísticos e gramaticais estudados a partir de sua ocorrência
nos textos da seção Nas trilhas do texto.
Devido ao caráter n1ais procedimentaJ da frente
Produção de textos orais e escritos, nela a sistematização dos conceitos e conteúdos costuma acontecer
em meio às atividades, nos boxes conceituais.

Seção Passos largos
A seção Passos largos permite ao aluno avançar
em relação aos conhecimentos até então adqu iridos e,
consequentemente, ampliar seu entendimento dos temas e conteúdos propostos.
Nela, apresentamos questões que foram e laboradas
a fim de propiciar a retomada, o aprofundamento e a
avaliação dos conteúdos estudados ao longo do capítulo, principalmente aqueles sistematizados na seção

Panorama.
Na n1aioria das vezes, as atividades dessa seção foram selecionadas entre os bancos de questões dos vestibulares de diversas universidades do país, do Enem e
de outras avaliações institucionais. Para melhor atender aos objetivos específicos da coleção, algun1as dessas questões foram adaptadas. Sempre sinalizadas nos
enunciados, essas adaptações consistiram em ajustes
nos comandos das questões para torná-las não consumíveis e em inserção de novos itens para aprofundamento, por exemplo.

Boxe informativo
O boxe informativo pode aparecer em diferentes
posições ao longo da coleção e tem como objetivo fornecer subsídios para a melhor compreensão de textos
que Foram ou serão estudados, alé m de ferramentas
para a real ização de algumas das atividades propostas.
Nele , apresentamos dados para ancorar determinadas questões, informações complementares a respeito
de alguns textos ou autores, cu riosidades sobre um
tema ou conteúdo específico, detalhes das condições
de produção de uma obra etc.

Seção Panorama
Seção que, como o nome revela, apresenta o panorama, ou seja, a visão de conjunto que permite a observação de determinado tema ou conceito em toda sua
amplitude. Destina-se, portanto, à sistematização e ao

Boxe conceituai
O boxe conceituai também não é fixo e aparece
quando há necessidade pedagógica de se definir, explicar
ou retomar determinado conceito. Nele, ora apresenta-

mos ou definin1os novos conceilos, ora retomamos ou
fixamos conceitos já estudados na coleção ou em outros
anos ela Ed ucação Básica, indispensáveis para a compreensão dos conteúdos que estão sendo trabal hados.

Boxe Conexões
O boxe Conexões pode aparecer em diferen tes
posições ao longo dos capftulos e está sempre Ligado
a urna palavra ou expressão específica. Con10 o nome
revela, seu objeti vo é estabelecer conexões.
Por meio desse boxe, mostramos aos alunos de que
modo um conceito ou conteúdo abordado em determinada frente relaciona-se àq uilo que já fo i ou ainda
será estudado na coleção, de modo a contextualizar o
processo de ensino-aprendizagem.
Na maioria das vezes, o boxe Conexões estabelece
vínculos entre as frentes de cada volume, mas, em alguns momentos, também pode fazer relações entre os
volun1es da coleção.

Este ícone mostra que os alunos devem trabalhar
en1 duplas ou pequenos grupos.

Quando nenhum ícone aparece r, o que ocorre na
maioria das vezes, a orientação é para que os alunos
trabalhem individ ualmente. De qualquer forma, fica a
seu critério definir, de acordo com sua experiência e
conhecimento da turma, quando as atividades devem
ser realizadas segu indo nossas sugestões ou n1esmo de
o ut ras formas, corno em grupos maiores o u colelivarnente, com a participação de todos os alunos.
Quando aparecer o ícone a seguir, exclusivo para o
professor, você deverá consul tar a Parte Específica
desta Assessoria Pedagógica para obter mais informações e s ubsídios a respeito dos conteúdos ou das
atividades propostas:

Seção Produção de textos
Essa seção aparece apenas na frente Produção de
textos orais e escritos. Orientada passo a passo, propõe a produção de textos diferentes gêneros, sempre relacionados àqueles lido na seção Nas trilhas do texto.
Após o estudo do gênero em q uestão, os alunos são
convidados a produzi-lo na seção Produção de textos, seguindo estas etapas:
• Pesquisa e preparação: realização de leituras,
pesquisas e seleção de materiais necessários para
subsidiar a produção, além de planeja mento do
texto.
• Realização: textualização da primeira versão da
produção escrita, elaboração de roteiro ou apresentação da produção oral.
• Avaliação e reescrita : revisão e reescritas das
produções escritas, análise das gravações em á udio ou vídeo das produções orais, autoavaliação e
avaliação em grupo do trabalho realizado.
• Socialização: divulgação das produções finais
dos alunos, sempre que possível de acordo com
as formas de circu lação próprias dos gêneros.

Ícones
Alguns ícones fora m criados para facilitar seu trabalho e dos alunos com a coleção. Eles são aplicados
em diferentes posições no livro do aluno, conforme a
necessidade.
O ícone a seguir indica que as atividades devem ser
realizadas oralme nte:

O ícone a seguir, também exclusivo para o professor,
indjca que ternas ou conceitos abordados em alguns
trechos, atividades, ou 111esmo e m capítulos inteiros
propiciam o trabalho interdisciplinar com a(s) área(s)
de conhecimento ou o(s) cornponente(s) c urricular(es)
indicados.

Atividades complementares
As Atividades complementares aparecem ao longo
da Parte Específica da Assessoria Pedagógica dos
três volumes da coleção. Elas consistem em sugestões
de atividades extras que tem o objetivo de ampLar e aprofu ndar os conteúdos sisten1atizados no livro do aluno.
Disponibilizamos essas atividades apenas na Assessoria Pedagógica para que você selecione e ofereça
aos alunos aq uelas q ue considerar mais relevantes e
adequadas ao perfil da turma.
Entre as atividades complementares apresentadas,
há propostas de produção de te,xtos, exercícios de registro e fLxação, s ugestões para a real.i7..ação de pequenos
debates, orienLações para pesquisas e para o desenvolvimento de trabalhos interdiscipl inares, e ntre outras.
Por meio dessas atividades, buscamos oferecer propostas q ue vão além do trabalho realizado no livro do aluno. Com sua mediação, elas Lên1 potencial para estimular
o trabalho coletivo e o desenvolvimento da autonon1ia dos
alunos em relação ao processo de ensino-aprendizagem.
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Para facilitar a compreensão da estrutura e organização da coleção, apresentamos exemplos
de algumas das seções e boxes apresentados.
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Boxe Na bagagem

Í ' Na bagagem
Voe:~ tem o hábito de ler? Ler lhe dá prazer? O
que voce mais gosta de ler?Por que?
• Em sua opinião, o acesso a novas tecnologias
estimula os jovens a lerem mais ou é um Impedimento?

Seção Nas trilhas do texto

1

Nas trilhas do texto
~ A seguir, voe~ vai ler um trecho de uma reportagem sobre o hábito de leitura entre jovens. Ou·

rante a leitura, verifique se o autor interpreta os facas e imprime seu estilo pessoal ao texto ou se
ele se restringe a apenas ap<esentar os fatos.

. Texto de leitura
Uma geração descobre o pra"cr de le r
8n1110

l\leier

/.,_., o/,rci, }111c:111\ 011 hc,1 ,clk.•r, •' 11/'<'1111, 11 co111,·~·11 ,/,: 1u1111 /1111g11
,. pm,/111n·11 Ct111nrê11d11 ,·11111 o, lirm,. f,,;;1 (' 11 lü;lin 1111e ,111111111 m _jm,,,,_
a se 111·e111ur,1re111 11t1 lxJú litera111m 1111111/ e 110s cl,í,s1co,
[... ] [mj,1neiro, o un iversitária lris l •itucirt'<lo, ele
lll ano,, Jnundou cm seu "111g :1 intt~1ç.lu de org.1•
ni1:1r cncon1n1, p.,r.i discut ir dú"ic°' du li1cr;11um.
A idci,1 crJ reunir jo,cns que CSIJ\Jm ,~1nso,~,s de
ler as séries de ficç.io que lidC'mm as vendas nas livmrias e passar a ler obras de j(nind,;,,, autores. Trinta
respost.1s cheg,u-am mpid1mcntc. No tnt's sc-guintc.
o evento 11()1,hd dl' lri, comc.",'Ou, vinte ,1dolc,,ccnlt~ pnx:ur,1r,11n u,na ~unbru junto ~10 Xlu.!-.Cu de
1\ rtc· Comcmporãnca ele "li1cr6i - cada u tn com
sru C'xe1nplar <le O,xu/1111 e /lret.'t)11ceit11. d,1 inj(lc-;;1
J,me Aus1cn. <lchaixo cio hr;1ço - e scntaran1•s..· par.1
conversar. Dumnle du.1s hora,. ler.un os ttcchos <lc
,uJ preferência. .inali,armn il inílu('11cia da .,utc.M'J
~obre e,criiorc, comcmpor.íncos (dc;cohrir.u11, por
c,cmplo, que ct"rt,i;, f msc, <k1 ron1,111cc forrnn t•rnu•
ladas em cliú l<>l(os d., série O tlíriri1, rlc Bri,l~l!I }mtl~.
de l lclcn Fieldinj!) e dcsLrincl,aram os dilemas pelos
qu,1is passaram a viva, l:.li1..ibcth Bcn11cu e o arm•
j(Jnlt' ,\.Ir. Dan.'), os protJgon1,1a, do rrnn,1ncc. lrLs
se cn1usiJ..,nl.l .JO í.ilar tk> !-iUt:c..-sso ele sua~ rcunitk..'s

,1uc j,í ,1hord.ir.1m IÍlulo, como O rctmw de D11ri1111
GmJ. de Osc.ir \\i ldc. 1984, <lc G (1>"1(C On,cll. e
/~li:: rt1111
de Buhcm Fonwca. DcS<lc peque•
na. ela é boa leitora. ;\las foi só ao descobrir a série
l /11") Potter qut se JpaL, onou pcl,1 lei tum e a m1n_,,.
l'onnou cm parte ccntn1I de seu di,1 u dia. (JL1ando a
, .1g.1du hruxinhu, irou 11,1nit1 cn1rc a, cri,111~-..,. e o,
udolc.-sccmcs. uma cl('cadu ,li ni,. ,,lriu, cél ico,, aprcs·
s.1n11n-sc cm dccrcrnr •1uc c,,;c seria um fenômeno
de rcsuliados nulos. Com o en1incnte crítico mnc·
ricmo HMold Bloom à frente. argumc,,1.1v:m1 que
l lmT) Poller só forma1i.1 mais lciwr~-,; de 1/tmJ Po11er
u, li~nr.. d,1inglesa J. K. IIO\\ ling scri.11n inc.1pal.l.'s
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de condu1.1r J oum,s ld1ur,1s e ,,ropiu,ir J c,oluç.lo
dr:~"(:~ inici,111t<::-.. j()\'Cn~ ct,n1u lri!\ ck~111cntc..·n1 c~(I
l t<:c de forma cali,1I. Ler é pr.11t'r. [ . un1.1 \ 't"I que
!-(.' prm·.i desse dclci1e. ele é mais e m,,is descjudo.
B,1sta um pequeno cmpurrão,inho - corno o que a
univcrsitári<1 ofereceu por meio d(, con, iie em seu
/Jlog - para que u leitor potencial dcslúnchc l'. gu1,1•
do por Slt.1 curirn.icl:idc. se mcnturt' pelo, caminhos
infi,·,i1ns qut•, cm ~ 000 anos cl<' cri:u;Jo litcrári,1, inl'Qnt,hcis au1orc, fnr,1m abrindo p,n,t seus part.'lo.
V,írim, , c:,es. no decorrer do úhimo século,
prcvlu•sc a mon(' cios li,Tos e do hábi1 0 de ler.()
a, ,lnço do cinc111J. dJ tele, isão. dos 1•ítleo gume.,
d,1 in1err'lt'L. 1udo isso iri,1 torn,1 r J lcitul'a obM>lc1.i.
i\o Bmsil da virJda do século XX p,11·J o ;\,"\ I, o
n1 1<>.ívd· n ~b1cn1.1de cn~ino
em ÍrJ nco dec línio e suu 1radiçJn de frJcasso n.i
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n1issãu de formar leitores. n pouco apreço dado
11 insrruçuu corno valor socia l funclamcn1al e até
d.ido, rnurll> pnlt,co,. como .1 t'.1lrn e" 1x1bre1.a ele
hihlimccas 1níh lic,is e: o ,1ho preço dos c,cmp lnrcs
irnprc~;.o, ,1<1ui, .-011,1>irn,a111 (crn,spir.1111. ui11d,1)
parn <1uc o con1ingcr11 c de hmsilciros cl.,dos CJOS
li\'ros minguJsS(' de manc im irremediável. Contra
todas as expetlativas. porérn, "e m suri?indo uma
nova e rohustJ gcr,,çào de lcitorc, no país - mo, i<l,1 . srrn. po,· M1c,·,,o, globais corno as s(•rics l /11rry
Pottt•r, Cr,:,11í;,:11/o e Pcrt·1 } rtck.-.t,11.
1... 1 "l:1111bé111 paro o, cid,rdãos mu i, 111<1dunis
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Produção de textos - - -

Seção Produção de textos

Reportagem: Ação positiva de relevância sociocultural
Agora, você e alguns colegas vão produzir uma reportagem a respeito de uma a~ positiva de
relevancla social e cultural. Sigam as orientações:

Pesquisa e preparação
1 Reúnam-se em grupos, conforme a orientação do professor.
Pesquisem um fato ou ação positiva ocorrido em sua escola, bairro ou cidade, que tenha releváncla social e cultural e deva ser divulgado.

l

Procurem em revistas.Jornais ou sires da Internet reportagens que tratem do mesmo assunto
e que possam inspirá-los.

Com base na pesquisa que fizeram. sigam o roteiro para a realização das entrevistas.

/;?

Entrevistem pessoas envolvidas nos fatos e. se possível. especialistas no assumo. O objetivo
de voc~s é coletar e apresentar diferentes versões e opiniões a respeito do ocorrido.
Preparem com antecedencla as perguntas que vocês farão aos entrevistados.
Vocês podem gravar a entrevista ou registrá-la por escrito.
Anotem os dados das pessoas enuevistadas: nome completo, profis~o. Idade etc. Caso ai•
gum entrevistado não queira se identiflcar, usem apenas as Iniciais do nome da pessoa.
Se for passivei, tirem fotografias para ilustrar a reportagem. As fotos costumam atrair a aten•
ção do leitor para a leitura do texto.

325

Realização
1 Redijam o p,,me,ro par~rafo, ou lide, com as Informações b.islcas: o que aconteceu, com
quem, quando, onde, como, por que, e quais as consequências do fato acontecido.
Nos paragrafos seguintes, ap,esentem os depoimentos dos entrevistados, marcande>-os com aspas.
Fiquem atentos para não modificar o sentido das falas dos entrevistados. Nao alterem o conteúdo e respeitem a llnguagem empregada por eles.
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Exemplo de abertura de capítulo
de leit ura de imagens
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Textos de Apoio Pedagógico
TEXTO 1
"Gêneros textuais: definição e
funcionalidade': de Luiz Antônio Marcuschi
1. Gêneros textuais como práticas
sócio-históricas
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Já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fen ômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. F ru to de trabalho coletivo , os gêneros contribuem para ordenar e es tabil izar as
atividades comunicativas do dia a dia. São entidades
sociodiscursivas e formas de ação social incontornáve is
e m qualquer situação comunicativa. No enlanto, mesmo apresenta ndo alto poder preditivo e inlerpretativo
das ações humanas em qualquer conlexto discursivo,
os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos
textuais altame nte maleáveis, dinâmicos e plásticos.
Surgem emparelhados a necessidades e at ividades
sociocu lturais, bem como na relação com inovações
tecnológicas. o que é facilmente percepúvel ao se co nsiderar a quantidade d e gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação
escrita.
Quanto a esse último aspecto, uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela qu e,
numa primeira fase, povos d e cultura essencialmente
oral desen volveram um conjunto limitado de gêneros.
Após a invenção da escrita alfabética por volta do século VII a.C., multiplicam-se os gêneros, su rgindo os
típicos da escrita. l urna terceira fase, a partir do séc ulo XV, os gêneros expandem-se com o florescimento da
cultura impressa para, na fase interm ediária de industria lização iniciada no século À'VIII, dar iníc io a uma
grande ampliação. 1-loje, em plena fase da d enominada
cultura eletrônica , com o telefo ne, o gravador, o rádio,
a 1V e, particularmente o computador pessoal e sua
aplicação mais notável, a internet, presenciamos uma
explosão de novos gêneros e novas formas d e com unicação, tanto na oralidade como na escrita.
Isto é revelador do fato de que os gên eros textuais surgem, situam-se e integram-se func ionalmen te nas culturas em que se desenvol vem. Caracterizam-se muito
mais por s uas funções comunicativas, cognitivas e inslitucionais d o que por suas peculiaridades lingufslicas
e estruturais. São d e difícil definição formal , d evendo
ser con templados em seus usos e condicionamentos
sociopragmáticos caracterizados com o práticas socio-

d iscursivas. Quase inúmeros em diversidades de formas, obtêm denom inações nem sempre unívocas e,
assi m com o surgem, podem desaparecer.
Essa coletânea traz estudos sobre uma variedade de
gêneros textuais re lacionados a algum m e io de comunicação e analisa-os em suas peculiaridades organizacionais e funcionais, apontando ainda aspectos d e interesse para o trabalho em sala de au la. Neste contexto,
o prese nte ensaio caracteriza-se como uma introdução
geral à investigação dos gêneros textuais e desenvolve
uma bateria de n oções que podem servir para a compreensão do problema geral en volvido. Certamente,
haveria muitas oulras perspectivas de análise e muitos
outros can,inhos teóricos para a definição e abordagem
da questão, mas tanto o exíguo espaço co1no a fi nalidade didática desta breve introdução impedem que se
façam longas incursões pela b ibliografia técn ica hoje
d isponível.

2. Novos gêneros e velhas bases
Como afirmado, não é difícil co nstatar que nos úlLimos dois séculos foram as n ovas tecno logias, em especial as ligadas à área da co1nunicação, que propiciaram
o surgimento de novos gên eros textuais. Por certo, não
são propriamente as tecn ologias per se qu e o riginam os
gêneros e sim a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferên cias nas atividades comunicativas diárias. Assim, os grandes s uportes tecnológicos d a
com unicação tais como o rádio, a te levisão, o jornal, a
revista, a internet, por Lerem uma presença marcante e grande centralidade nas atividades comunicativas
da realidade socia l que ajudam a criar, vão por sua
vez propiciando e abrigando gêneros novos bastante
caraclerfsticos. Daí s urgem formas discursi vas novas,
tais como editoriais, artigos de fundo, n otícias, telefone mas, telegramas, te lemensagens, te leconferências,
videoconferências, reportagens ao vivo, cartas e letrônicas (e-irurils), bate-papos virtuais, aulas virluais e assim
por diante.
Seguramente, esses novos gêneros não são inovações absolutas. quais criamos ah ovo, sem uma ancoragem e m o utros gên eros já existentes. O fato já fora notado por Bakhtin [1997] que falava n a "transmulação"
dos gên eros e na assim ilação de um gênero por outro
gerando novos. A tecnologia favo rece o surgimento de
formas inovadoras, mas não absol utamenle novas. Veja-se o caso do telefonema, que apresenta s imilaridade
com a con ve rsação que lhe preexiste, mas que, pelo cana l telefônico, realiza-se com características p róprias.

Daf a diferença entre uma conversação face a face e
urn telefonema, com as estratégias que lhe são peculiares. O e-tnail (correio eletrônico) gera mensagens
eletrônicas que têm nas cartas (pessoais, comerciais
etc.) e nos bilhetes os seus antecessores. Contudo, as
cartas e letrônicas são gêneros novos com identidades
próprias, como se verá no estudo sobre gêneros emergentes na mídia virtual.
Aspecto centra l no caso desses e outros gêneros
emergentes é a nova relação que instauram com os
usos da linguagem como tal. Em certo sentido, possibilitam a redefinição de algu ns aspectos centra is na
observação da linguagem em uso, como por exemplo
a relação entre a oralidade e a escrita, desfazendo ainda mais suas fronteiras. Esses gêneros que emergiram
no óltimo século no contexto das mais diversas mídias
criam formas comunicati vas próprias com um certo
hibridis11io que desafia as relações entre oralidade e
escrita e inviabiliza de forma definitiva a velha visão dicotômica ainda presente en1 muitos manuais de ensino
de língua. Esses gêneros também permitem observar
a maior integração e ntre os vários tipos de semioses:
signos verbais, sons, .imagens e formas em movimento.
A linguagem dos novos gêneros torna-se cada vez n1ais
plástica, assemelhando-se a uma coreografia e, no caso
das publicidades, por exemplo, nota-se un,a tendência a servirem-se de maneira sistemática dos formatos
de gêneros prévios para objetivos novos. Como certos
gêneros já têm um determinado uso e funcionalidade, seu investimento e m outro quadro comunicativo e
funcional permite enfatizar com mais vigor os novos
objetivos.
Quanto a este úl timo aspecto, é bom salientar q ue
embora os gêneros textuais não se caracterizem nem
se definam por aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguísticos, e sim por aspectos sociocomunicativos e fu ncionais, isso não quer dizer que estejamos
desprezando a forma. Pois é evidente, como se verá,
que em muitos casos são as formas que determinam
o gênero, e em outros tantos serão as funções. Contudo, haverá casos em que será o próprio s uporte ou
o ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero presente. Suponhamos o caso de um
determinado texto que aparece numa revista c ientífica
e constitui um gênero denominado "artigo científico";
imaginemos agora o mesmo texto publicado num jorna l diário e então ele seria um "artigo de divulgação
cientifica". É claro que há distinções bastanle claras
quanto aos dois gêneros, mas para a comunidade científica, sob o ponto de vista de suas classificações, um
trabalho publicado numa revista científica ou num
jornal diário não tem a mesma c lassificação na hierar-

quia de valores da produção científica, embora seja o
1nes1no texto. t\ssim, num p rimeiro momento podemos
. . "niestn.o texton e " niesrno genero
"
n
d1..z er que as expressoes
não são a utomaticamente equivalentes, desde que não
estejam no 1nes1no su.porte. Estes aspectos sugerem
caute la quanto a considerar o predomínio de formas
ou funções para a determinação e identificação de um
gênero.

3. Definição de tipo e gênero textual
A5pecto teórico e terminológico relevante é a distinção entre duas noções nem sempre a nalisadas de modo
claro na bibliografia pertinente. Trata-se de distinguir
entre o que se convencionou chamar de tipo te.Ytual,
de um lado, e gênero textual, de o utro lado. Não vamos
aqui nos dedicar à observação da diversidade existente
neste terreno, pois isso nos desviaria muito dos objetivos da abordagem.
Partimos do pressuposto básico de que é impossível se com unicar verbalmente a não ser por algum
gênero, assim como é impossível se comu nicar verbalmente a não ser por algum texto. Em o utros termos,
partimos da ideia de que a comunicação verbal só é
possível por algum gênero textual. Essa posição, defendida por BakhLin [ 1997) e também por Bronckart
( 1999), é adotada pela maioria dos a utores que trata1n
a língua em seus aspectos discursivos e e nunciaLivos,
e não em suas peculiaridades formais. Esta visão segue uma noção de língua como atividade social, histórica e cogn itiva. Privilegia a natureza funcional e in teraliva e não o aspecto formal e estrutural da língua.
Afirma o caráter de indeterminação e ao mesmo ten,po de atividade construtiva da lfngua, o que equivale
a dizer que a língua não é vista como um espel ho da
realidade, nem como um instrumento de representação dos Fatos.
Nesse contexto teórico, a língua é Lida como uma
forma de ação social e histórica que, ao dizer, também
constitui a realidade, sem contudo cair num s ubjetivismo ou idealismo ingên uo. F ugimos também de um realismo externalista, mas não nos situamos numa visão
subjetivista. Assim, toda a postura teórica aqui desenvolvida insere-se
nos quadros de hipótese sociointerati,
va da língua. E neste contexto que os gêneros textuais
se constituem como ações sociodiscursivas para agir
sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo.
Para uma maior compreensão do problema da
distinção e ntre gê neros e tipos textuais sem grande
complicação téc nica, trazen,os a seguir uma definição que permite entender as diferenças com certa
facilidade. Essa distinção é fundamental em todo o
.
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traba lho com a produção e a compreensão text ua l.
E ntre os auto res que defe ndem uma posição similar à aqui exposta estão Douglas Biber ( 1988), John
s\~1ales (1990), Jean-l\llichel Adam (1990), Jean-Paul
Bronckart ( l 999). Vejamos aq ui un,a breve definição
das d uas noções:
a) Usamos a expressão tipo textual para designar
uma espécie de construção teórica definida pela natiireza linguística de sua composição [aspectos lexicais,
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas]. En, geral,
os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção.
b) Usamos a expressão gênero textual como uma
noção propositalmente vaga para referir os textos tnaterializados que encontramos em nossa vida diária e que
apresentam caract.erísticas socioco1nunicativas definidas
por conteúdos, propriedades func ionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são apenas
meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos
de gêneros textuais seriam: telefonemas, sernúío, carta
c01nercial, carta pessoal, ro1nance, bilhete, repo1tageni
jornalística, aula expositiva, reunião de condoinínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de
reniédio, lista de co1npras, cardápio de restaurante, instruções de uso, oittdoor, inquérito policial, resenha, edital
de concurso, piada, conversação espontâ.nea, conferência,
carta eletrônica, bate-papo por cornputador, aulas virtu366
ais e assim por dian te.
MARCUSCHI, LA Gêneros textuais: definição e funcionalidade.
ln: DIONÍSIO, A P.; MACHADO, AR. (Orgs.) G~neros rextuais& ensino.
Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p. 19· 23.

TEXT0 2
Trecho do artigo "Análise do texto expositivo
'A geografia linguística no Brasil"', de lrandé
Ant unes
A geografia linguística no Brasil
É por meio da língua que o homem expressa suas
ideias, as ideias de sua geração, as ideias da comunidade a
que pertence, as ideias de se u ten1po. A todo instante, utiliza -a de acordo com u1na tradição que lhe foi transn1 itida,
e contribui para sua re novação e constante transformação.
Cada falante é, a um tempo, usuário e agente modificador
de sua língua, nela imprimi ndo marcas geradas pelas novas
situaçües co1n q ue se depara. Nesse sentido, pode-se afi r1nar q ue, na língua, se projeta a cultu ra de um povo, com-

preendendo-se cu ltura no seu senLido mais amplo, aquele
que abarca ·'o conjunto dos padrões de comportamento,
das c re nças, das instituiçües e de outros va lores espirituais
e materiais tra nsn1 ilidos coletivamente e característicos de
uma soc iedade", segundo o novo Aurélio. [ ... ]
Ao falar, um in divíduo transmite, além da 1nensagem
contida em seu d isc urso, uma série de dados que permite a
um interlúcutor atento não só dep reender seu estilo pessoal - seu idioleto - , mas tambén1 filiá-lo a um detern1inado
grupo.
A entonação, a pronú ncia, a escolha vocabu lar, a preferência por detenn inadas construções frasa is, os mecan ismos morfológicos q ue lhe são peculiares podem servir de
índices q ue identifiquem:
a) o país ou a região de que se origina;
b) o grupo social de q ue se faz parte (seu grau de instrução, sua Faixa etá ria, seu nível socioeconómico, sua ati vidade profissional);
c) a situação (forma l <lu informal) em que se encontra.

[. .l
O Brasil, em decorrência do processo de povoamento e
colonização a q ue foi submetido bem como das condições
em que se deu sua independência política e seu posterior
desenvolvimento, apresenta grandes contrastes regionais e
sociais, estes últimos perceptíveis mesmo em grandes centros urbanos, em cuja periferia se concentram co1nun ida des 1nantidas à margen1 do progresso.
Um retrato fie l, atual, de nússo país teria de colocar
lado a lado: executivos de grandes empresas; técnicos q ue
manipulam, com desenvoltura, o computador; operários de
pequenas, médias e grandes ind ústrias; vaque iros isolados
e latifúndios: cortadores de cana: pescadores artesana is;
pla ntadores de ma ndioca em hu mildes roças; pon1beiros
que comerciam pelo sertão; indígenas ac ulturadas. [ ...]
Detentores de antigos costumes portugueses aqui
ree laborados pelo con tato com outra te rra e outras gentes
ou, já em ace le rado processo de mestiçagem étn ica e linguística, esq uecidos das origens, esses homens e n1 ulheres guardam, na sua forma de ex'J)ressão ora l, as marcas de
nossa identidade linguístico-cu ltural e a resposta a 1nu itas
indagaç<ies e a d iversas hipóteses sobre a hist6ria e o estado atual do português do Brasi 1.
BRANDÃO, Sílvia F. A geografia linguística no Brasil. São Paulo:
Ática, 1991 p 5-17 Adaptado.00

Quan to ao universo de re ferência
a) O texto re n,ete ao mundo da exposição cientffica, às atividades de formação ou de aprendizagen,,
concretamente, à divulgação de noções teóricas que
fundamentam e explicam as variações de uso das línguas e sua ligação à história e à cultura dos povos que
as fala m. Dessa forma, tem uma função cognitiva, enquanto assegura a transmissão dos saberes próprios de
uma determinada área.

(26)Este LexLo reúne quaLro fragmentos diferentes do livro da Prof• Sílvia Brandão (fragtnentos que se encontram enn·e as páginas 5 e 17). O Lhu lo
corresponde ao títu lo do livro.

b) Como convén1 a um texto dessa natureza, a linguagem utilizada prima por , ser objetiva. atemporal e,
praticamente, impessoal: (E por rneio da língua que

o homern expressa suas ideias... ; Nesse sentido, pode-se
afirn1ar que ... ; Ao falar, u1n indivíduo transrnite ... ). Ou
seja, o enunciador parece ausen tar-se e dar a voz a um
outro - universal - supostamente confiável, tanto que
as formulações ass umem um caráter de generalização
(''o homem''; "Cada falante"; ''pode-se afirmar que''; "o
indivíduo''; ·'o falante"). Essa abordagem genérica do
objeto também se evidencia pela ausência de uma localização espaçotemporal: as afirmações parecem ser
válidas, independentemente das circunstâncias particulares da produção do discurso (daí o uso dos verbos
no presente ["expressa'', "utiliza", "contribuiu'' etc.); dar
a opção por referências nominais genéricas ou indefinidas: "um indivíduo"; ··o homem'', "o falante", "pode-se
afirmar").
c) Evidentemente, nesse universo, a norma é que
a linguagen1 ass uma um caráter de maior formalidade.
Basta ver o seguinte parágrafo: "O Brasil, e1n decorrên-

cia do ·processo de po11ocnn.ento e colonização a que foi
subn1etido ben1 co,no das condições ern. que se deu sua
independência política e seu posterior desenvolviniento,
apresenta grandes contrastes regionais e sociais, estes últirnos perceptíveis ·,nesrno e1n grandes Cl,'ntros urbanos,
e,n cuja periferia se concentrtrm coniunidades rnantidas
à 1narge111 do progresso". Esse nível de formalidade se
reflete, ainda, no uso de um vocabulário especializado,
restrito a um determinado conjunto de leitores: usu -

ário idioleto, entonação, pronú.ncia, escolha vocabula,~
construções frasais, 11iecan·is1nos 11ioifológicos, indígenas
acult1,rculos, entre outros.
d) Os destinatários previstos são as pessoas interessadas em questões de linguagem , sejan1 professores, alunos, ou outros profissionais, por algum motivo, aten tos
a temas dessa natu reza.
e) O conjunto desses itens deixa o texto em análise
na condição de inteiran1en.te adequado às circ unstâncias de sua produção e circ ulação.

Quanto à unidade te mática
a) O texto con1eça por desenvolver a ideia de que
as línguas são flexíveis e se alteram por conta das novas situações co1n que o falante se depara. Na verdade,

"Cada falante é, a u1n ternpo, usuário e agente rnodificador de sua língua·•. Ou ainda cada falante de uma língua
"contribui para sua renovação e constante transforniaçã.o". Essa flexibi~dade se manifesta claran1ente, pois,
pelo próprio discurso, o falante pode ser fi liado a um
detenninado grupo. Os fatos históricos que marcam a
conslituição ele um grupo ou de uma nação. por exem-

pio, são determinantes para a definição de sua identidade linguístico-cultural. Não será diferente em relação ao estc,do atual do português do Brasil. Aqui reside
o principal recado do texto: toda língua é indissociável
de seus contextos histórico-culturais. Com o português
do Brasil não é diferente: ''os hon1ens e 1nu.lheres qu.e

vi.verarn nn1. certo 'processo de povoa1nento e colonização'
guarda11i, na sua forrna de expressão oral, as 1m1.rcas de
sua identidade linguístico-cultural".
Quanto à progressão do tema
a) A progressão do ten1a se dá a partir da referência à função do uso da língua: um meio de o homem

expressar suas ideias, as ideias de sua. geração, as ideias
da co,nunidade a que pertence, as ideias de seu te1npo.
Essa afirmação serve de gancho para a introdução de
um tópico que vai dominar toda a exposição: o fala nte usa a língua conforme as particularidades c ul turais
de seu grupo, que, assim, transparecem em sua fala,
como "índices" de identificação dos sujeitos e dos grupos.
b) Dessa vinculação da língua a s uas circunstâncias
de uso resulta a heterogeneidade desses usos (cada falante é, a u1n te1npo, usuário e agente niodificador de sua
língua). Chega-se, portanto, à compreensão da historicidade das línguas e daí à análise do que poderia ser utn
retrato fiel de nosso país, o qual - e1n decorrência do pro-

cesso de povoa1nento e colonização a que foi su,b1netido
bein co,no das condições en1. que se deu sua independên- 367
cia política e seu posterior desenvol11i1nento - propicia
a niestiçage1n étnica e linguística de seu povo, além de
grandes contrastes regionais e sociais.
c) O remate da abordagem do tema reitera o ponto
inicial: na sua forma de expressão oral, cada povo revela as marcas de sua identidade linguístico-cultural.
l o caso brasileiro, negar esse princípio ser"ia perder a

resposta a niu.itas indagações e a diversas hipóteses sobre
a h.ist6ria e o estc,do atual do português d.o Brasil. Como
se vê, o tema atravessa o texto - do início ao fi m - assumindo em s ua continuidade acréscimos que só reiteram seu núcleo maior.

Q1.1anto ao propósito comunicativo
a) O texto expõe alguns princípios teóricos, com a
finalidade de fundamentar a argumentação a favor da
ilegitimidade e da inconsistência de todas as apreciações preconceüuosas relativas às variedades linguísticas.
b) Dessa forma, a exposição desenvolvida tem, ao
fim e ao cabo, uma pretensão argumentativa, enquanto
defende a legilimidade de as línguas assu mirem formas
diferentes, conforme as realidades também diferentes
de cada grupo ou comunidade de falantes.

Quanto aos esquemas de composição do texto, conforme seu tipo e gênero
a) Em geral, a composição de um texto ex-positivo
depende da opção do autor para apresenlar o conteúdo temático objeto de sua exposição. Uma espécie de
esque ma é segujdo, conforme se pretenda partir do
mais geral para o mais específico (como aco nteceu
neste caso em estudo) o u do n1ais específico para o
mais geral. No rmalmente, um texto expositivo carrega
uma pretensão explicativa, o que não apaga s ua quase
habitual orientação argumentativa.
b) Quanto ao gênero - um texto expositivo. com
aplicações didáticas - pode-se destacar o caráter eminentemente explicativo de seu conteúdo, quase sempre
aliado a alguma orientação argume nlati va, embora por
vezes discreta e sutil, como na referência a ntn. retrato
fiel, atual, de nosso país, especialmente no que se refere
à história do português.
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Quanto à relevânc ia informativa
a) O interesse despertado pelo texto cm análise decorre, sobretudo, de seu conteúdo e das pretensões argumentativas envolvidas na sua exposição. As considerações conceituais apresentadas constituem uma certa
novidade e são oportunas, se temos e m conta as concepções sin1plistas que ai nda predominam na escola e
até mesmo entre pessoas das comunidades letradas. As
variações no uso da língua, sobretudo aquelas de certas
regiões ou de certos grupos, e m geral, são vis tas, simp lesmente, como erros e como pretextos para discriminação preconceituosa.
Quanto às relaçõ es com outros textos
a) A intertextualidadc, em primeira instância, está
presente em decorrência de sua conformidade a um
tipo e a um gênero textual, reconhecíveis e m nossa
memória de usuário da língua. Ou seja, como leitores,
pode mos recuperar, pela o bservação de s ua composição, modelos culturalmente sedimentados por gerações anteriores de usuários e, portanto, disponíveis em
nosso repertório de informação. Do ponto de vista do
conteúdo, é intertextual toda a gama de considerações
que é feita em relação à história da Língua Portuguesa no Brasil (processo de povoamento e colonização; independência política e posterior desenvolvi1nento) bem
como ao contingente ele tipos que representariam utn.

retrato fiel, atual, de nosso país: executivos; técnicos;
operários; vaqueiros; cortadores de cana; pescadores artesanais; plantadores de rnandioca; ponibeiros; indígenas
aculturados.

b) Como ocorrência de intertextualidade restrita,
vale destacar a citação literal do verbete ·'cultura" e m
f\11rélio, o dicionário.

Observações sobre alguns fatos
gran1aticais verificados no texto
expositivo "A geografia linguística
no Brasil"
Destacando mais especificamente outro item da
gramática, pode mos chamar a atenção para, por exen1plo:
a) o uso
ele um recurso de ênfase presente na cons,
trução: "E por 1neio da língua que o ho,nem expressa
sua ideias"; de fato, dizer que ·•o homem expressa suas
ideias por meio da linguagem" é menos contundente,
tem menos força; vale salientar que não basta ser fiel
ao conte údo; é preciso estar a te nto às intenções pretendidas; a ênfase, quando se quer salientar a consistência de um argumento, é fundan1ental;
b) o uso reiterado de expressões referenciais que
não especificam muito de quem estamos falando: "o
homem'', "cada fa la nte", "um indivíd uo", "povo". Ou
seja, o que deve ser observado é o caráter um ta nto
neutro ou geral com que "os s ujeitos envolvidos" são
referidos, que é bem diferente, por exemplo, da referenciação expressa e m um texto narrativo; a pretensão
de desenvolver ideias teóricas e de garantir a recomendada neutralidade da divulgação científica in1põe essa
a usência de referências pessoais;
c) o caráter enumerativo e especificador do parágrafo seguinte, o que muito bem se ajusta à intenção expositiva do texto: "Uni retrato fiel de nosso país at11al teria

de colocar /.ado a lado: executivos de grandes e1npresas;
técnicos que 11uinipula1n, con1 desenvoltura, o con1.putador; operários de pequenas, 1nédias e grandes indústrias;
vaqueiros isolados e latifúndios; {. .. ] po,nbeiros que co1nercitnn pelo sertão; indígenas aculti~radas"; o an úncio
de que se trata de uni retrato fiel de nosso país justifica
uma enumeração tão detalhada;
d) a relação de causalidade do segmento seguinte
expressa pelo valor semântico da expressão sublinhada:

''O Brasil, e1n decorrência do processo de povoan1.ento e
colonização a que foi suhn1etido [.. . ]apresenta grandes
contrastes"; esse destaque é relevante também porque
revela a possibilidade de se criar relações lógicas ou
argumentativas interfrasais fora do uso das conjunções
causais.
ANTUNES, lrandé. Análise de textos: fundamentos epráticas.
São Paulo: Parábola, 201 O. p. 103-109.

TEXT03
Trechos de"Análise linguística no Ensino
Médio: um novo olhar, um outro objeto':
artigo de Márcia Mendonça

Análise linguística e leitura
Alguns professores, ao afirmarem trabalhar con, gramática "contextualizada", em que tudo seria abordado

OBJETO DE ENSINO
Advérbios, locuções
adverbiais e orações
adverbiais

Adjetivos, locuções
adjetivas e orações
adjetivas

a partir da leitura do texto, mascaran,, na verdade,
uma prática de análise morfossintática de paJavras. expressões ou períodos retirados de um texto de leitura,
transformado em pretexto para análise gramatical tradicional. A tabela abaixo compara os procedimentos do
ensino de gramática com os realizados na prática de
análise linguística para o eixo da leitura.

ESTRATÉGIA MAIS USADA

HABILIDADE ESPERADA

• Exposição de frases e períodos
(ora inventados, ora retirados
dos textos de leitura) para
identificação e c lassificação dos
termos.
• Uso das explicações das
gran1áticas con10 texto didático de
base para abordagen1 do assunto.

• Identificar e classificar os tern1os en1 orações
e períodos.
• Transforn1ar advérbios en1 locuções
adverbiais.
• Fazer a correspondência, em exercícios
escolares, entre locuções adverbiais e
advérbios, resultando, algun1as vezes,
en1 construções que não se equivalem
pragn1atican1ente (exen1plos: de forn1a feliz*
felizn1ente; de forn1a real * realn1ente etc.).

• Exposição de frases e períodos (ora
inventados, ora retirados dos textos
de leitura) para identificação e
c lassificação dos tern1os.
• Exposição de listas de adjetivos
relativos a certas locuções, a
seren1 memorizadas.
• Uso das e,plicações das
gran1áticas con10 texto didático de
base para a abordagem do assunto.
,

• Identificar e classificar os tern1os en1 orações
e períodos.
• Transforn1ar adjetivos en1 locuções adjetivas.
• Conhecer e reproduzir, e1n exercícios
escolares, a correspondência entre locuções
adjetivas e adjetivos, geralmente de uso
menos con1um (de gelo = glacial; de chun1bo
= plúmbeo etc.).

,

ANALISE LINGUISTICA
OBJETO DE ENSINO

SUGESTÃO DE ESTRATÉGIAS

Expressões adverbiais,
indicadoras de
circunstâncias

• Leitura e con1paração de gêneros
diversos; observação de casos
particulares para se chegar a
conclusões 1nais gerais.
• Consulta a n1anuais, gramáticas
e dicionários para an1pliar as
discussões e o próprio repertório
de expressões etc.

COMPETÊNCIA ESPERADA
Perceber que:
• as circunstâncias poden1 ser sinalizadas - por
meio dos adjuntos adverbiais e de outros
recw·sos - construindo-se expectativas de
leitura e rnatizes de sentido relevantes para
a compreensão global (exen1plo: o uso de
Na verdade, indicando a posição do locutor);
• en1 diferentes gêneros, há usos específicos
desses recursos para atender a p ropósitos
distintos (exen1plo: notícia e fábula).
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ANÁLISE LINGUÍSTICA
OBJETO DE ENSINO

SUGESTÃO DE ESTRATÉGIAS

Processos de adjetivação/
qualificação

• Leitura e con1paração de textos;
observação de casos particulares
para se chegar a conclusões n1ais
gerais.
• Consulta a manuais, gran1áticas
e djcionários para an1pliar as
discussões e o próprio repertório
de exp ressões etc.

No fragmento de poema a seguir, o processo de adjetivação é a chave para a construção da representação
do eu lírico feminino:
Estas mãos
Olhe para estas mãos
de n1ulher roceira,
esforçadas mãos cavouqueiras.
Pesadas, de falanges curtas.
sem trato e sem cari nho.
Ossudas e grosseiras.
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Mãos de semeador...
Afeitas à sementeira do trabalho.
Semeando sempre.
Jamais para elas
os júbilos da col heita.
Nlãos tenazes e obtusas,
feridas na remoção de pedras e tropeços,
quebrando as arestas da vida. [ ... )
Nlãos que varreram e cozi nharam.
Lavaram e estendera1n
roupas nos varais.
Pouparan1 e re1nendaram.
Mãos do1nésLicas e remencionas. [...]
Nlão pequenas e curtas de mulher
que nunca enconLrou nada na vida.
Caminheira de un,a longa esLrada.
Sempre a ca1ninhar.
Sozinha a procurar,
o ângulo prometido,
a pedra rejeitada.
CORALINA, e Meu livro de cordel. Goiânia: P. D. Araújo/
Livraria e Editora Cultura Goiana, 1976. p. 59-60.

O eu lírico feminino é apresentado/representado
metonímicamente por suas mãos, que são descritas,
caracterizadas ao longo do LexLo. Numa aula de gramática trarucional, o olhar talvez fosse dirigido primeiramente (e apenas?) para a localização e classificação

COMPETÊNCIA ESPERADA
Perceber que:
• a adjetivação pode ser construída por n1eio
de várias estratégias e recursos, c ri ando
diferentes efeitos de sentido;
• gêneros diferentes adn1iten1 certas
adjetivações e não outras, con10 as notícias
co111 descrições n1ais "contidas" que u111a
fábu la ou um artigo de opinião;
• os processos de adjetivação/qualificação,
incluídos nu111a descrição, pode111 estar além
do uso dos adjet ivos, revelando-se na escolha
dos verbos (esbravejo·u no lugar de afirnwu.),
por exemplo.

dos adjetivos, locuções adjetivas e orações adjetivas (e
há uma profusão deles no poema). Numa prática de
AL, a leitura do texto seria essencial, o ponto de partida na verdade. Só então, como intuito de ampliar os
potenciais de leitura, seriam focalizados os recursos
linguísticos usados para constrLdr sentido, neste caso,
a adjetivação como processo central, que permeia todo
o poema. Classificar as orações adjetivas, por exemplo,
não seria o objetivo do trabaJho, mas sim levar à reflexão sob re:
a) por que, no poema, a descrição das mãos é o
mote para tematizar as características do eu lfrico e os
percalços de sua vida;
b) com que recursos essas descrições são realizadas. Assin1, pode-se ruzer que AL é uma ferramenta
importante nas aulas de literatura, pois contribui para
desvelar traços da criação literária.
No trecho abaixo, retirado de uma entrevista, podem-se focalizar outros fatores re levantes para a compreensão do Lexto e para o funcionamento do gênero:

A paz do primeiro emprego
Países co11i grande p<>pulação jove·ut seni trabalho têni ,na.is
chances de sofrer conflitos an11ados e até guerra civil, aponta o
pesquisador a,nericano.
Países co1n alta porcentagem de jovens têm duas vezes
e meia mais c hances de se tornar paJco de conflitos armados que os países com população ad ulta madura. A mes1na
lógica alin1enta o crime, ind ica o pesquisador an,ericano
Richard Cincotta. presidente da ONG Population Action
lnternational e consultor do Insti tuo vVorldwatch, ambos
con1 sede em \~/ash ington. Ele diz que a estru tura demográfica brasilei ra é sin1 ilar à da Coreia do Sul e Taiwan na
década de 80, quando os Tigres Asiáticos despontaram. l\ilas
aJerta: para isso acontecer. é preciso investir n1aciça1nente
em ed ucação, avisa.

ÉPOCA - Países com população jovem são mais
instáveis?

ÉPOCA - Qual seria a solução?
Cíncotta - A curto prazo, é necessário estimular a cria-

Richard Cincotta - Sim. Países com alta proporção de jovens têm aproximadamente duas vezes e meia mais c hances
de instabilidades que os países con, população adulta n,adura.
i\~uitas razões explicam esse fenômeno. i\1uitos jovens vão para
as rua~. Essa hierarquia masculina que se fonna fora de casa
oferece uma identidade aos jovens. Gangues de garotos nas ruas
e desemprego crônico não crian, u1na revolução, n,as faci litam o
recrutamento por bandos crin1inosos ou radicais políticos.[ ...]

ção de empregos. [ ... ] A longo prazo, os países devem pron,over progressos em sua transição demográfica. [ ... ] Os
governos, tanto do Sul como do Norte, deve1n incentivar
meninas a ir à escola, lutar contril a mortalidade infantil,
permitir o acesso a n1étodos contraceptivos, assegurar que
as mulheres não sofran, preconceito. [ ... ]
PADILLA, Ivan. tpoca, 6 jun. 2005, n. 368, p. 75-76.

Percebem-se, como recursos e estratégias linguístico-discursivas:

• o uso da justaposição (a ausência de conectivos), con10 estratégia de construção do discurso argumentativo na
prin1eira resposta do entrevistado;

• a adjetivação do pesquisador, con1 profissão e local de tTabalho, in1portante para legitin1á-lo con10 entrevistado
da revista sobre o tema e sancionar a relevância da publicação da entrevista no veículo. A propósito, no texto
original, há un1 boxe con1 rnais detalhes sobre a atuação profissional do pesquisador;

• estabelecin1ento de progressão tópica, pelos nexos coesivos (ora explícitos ora implícitos), entre:
o o primeiro período e A 1nes111a lógica;
o ''isso" (para isso acontecer. .. ) e a afi rn1 ação anterior sobre o crescimento dos Tígres Asiáticos, relação in1plícita
que necessita da leitura das entrelinhas (O Brasil só poderá crescer como os Tigres Asiáticos se investir en1
educação.);
• J\lluitos jovens vão pnra as r11ns, e essa hierarquia 1nasc11lina que se fannafora de casa e gangues de garotos nas ruas,
c1iando unia rede de causa e efeito i1nportante na sustentação dos argu n1entos centrais;
• progressos en1 sua transição de,nográfica e o últin10 período, que detalha que progressos serian1 esses, fazendo avançar a
argumentação do texto;

• o uso dos verbos aleitar e avisar e das expressões é preciso e é necessário, indicando a posição dos interlocutores:
un1 especialista no tema fala a não especialistas;

• o estabeleci111ento da coerência global co1n a explicação (no subtítulo, na abertura da entrevista e nas respostas
do especialista} dos in1plícitos que estão no título (Tovens e,npregndos não são recrutados para n violência e a guerra);

• o uso dos operadores argu1nentativos a cu.110 prazo e n longo prazo indjcando duas linhas de argu111entação
con1plen1entares para enca111in.har a solução dos problen1as;

• a alternância de perguntas e respostas, típicas do gênero entrevista, ta111bén1 constrói a progressão tópica e a
coerência global do texto, na 111edida en1 que os tópicos podem ser lançados pelo entrevistador en1 sua pergunta
ou pelo entrevistado em sua resposta;

• etc. (vários outros aspectos relevantes para a compreensão do texto e para o funciona111ento do gênero nessa
situação específica de interação. Cf. PC +, 2002:82-83).

Assim a reflexão organizada e sistemática sobre aspectos como os citados pode ajudar os alunos a desenvolverem habil idades importantes para a formação de leitores proficientes, autônomos e críticos.
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Análise linguística e produção de texto
A títu lo de con1paração, explicitamos as diferenças de perspectiva no tratan1ento de un1 fenôn1eno linguístico,
segundo a tradição das au las de gran1ática e a proposta de AL, na tabela a seguir:

TABELA 2 - PRODUÇÃO DE TE~'TO: ENSINO DE
G •r>c•• 'TICA E ANÁLISE LINGUÍSTICA
OBJETO DE
ENSINO

ESTRATÉGIA MAIS USADA

• Exposição de períodos para

Orações coordenadas
e subordinadas

HABILIDADE ESPERADA

• Identificar e classificar as orações e os

identificação e classificação dos tern1os.

períodos.

ANÁLISE LINGUÍSTICA
OBJETO DE
ENSINO

SUGESTÃO DE ESTRATÉGIAS

• Leitura e con1paração de textos.
• Exercícios de reescrita de textos e de

Operadores
argumentativos;
organização estrutural
das sentenças

trechos de textos.

372

No desenvolvimento das habilidades de escrita de
textos e de produção oral, em vários gêneros, aAL pode
ser de grande auxílio, na n1edida em que supõe não
uma atitude de higienização dos textos, da correção por
parte do professor sem a colaboração do aluno, mas un1

HABILIDADE ESPERADA

• Perceber que as várias formas de estruturar
períodos e de ligá-los por n1eio de operadores
argun1entativos (preposições, conjunções,
alguns advérbios e expressões) poden1 mudar
os sentidos do texto, ou poden1 resultar en1
textos n1ais ou n1enos coesos e coerentes.
• Ser capaz de escolher, entre as diversas
possibilidades da língua. a que 111elhor atende
à pretensão de sentido de quem escreve.
• Saber consultar dicionários e gramáticas
para an1p liar o repertório de operadores
argun1entativos e conhecer suas nuances de
sentido.

movimento de reflexão sobre virtudes e lacunas percebidas, de natureza diversificada, como a tabela a seguir
exemplifica.
Nas atividades de produção de texto, podem-se enfocar problemas de ordem:

- DE TEXTO
TABELA 3 - PRATICA DE ANALISE LINGUISTICA PARAA PRODUÇAO
,

,

,

• Ortográfica - erros de grafia en1 palavras que apresenten1 regularidade devido ao n1esn10 radical (exen1plo:
pesquisa/pesquisador) e tan1bén1 certas alterações relativas ao contexto silábico (coragen1/coraj oso).

• Morfossintática/norn1ativa - problen1as de concordância verbal, con1uns, por exemplo, con1 sujeito posposto,
distante do verbo.

• Textual - p roble1n as de coesão/coerência, por an1bigu idades indesejadas, organização sintática inadequada e/ou
por n1au uso de operadores argun1entativos (preposições, conjunções e locuções conjuntivas; certos advérbios e
adjuntos adverbiais, con10 assini , agora; logo depois ) etc.

• Discursiva - uso inadequado de vocabulário en1 relação à orientação argi.1n1entativa do texto (referir-se a
adolescentes infratores con10 '"bandidos" nun1 texto que argun1ente serem eles vítin1as de causas sociais),
inadequação do grau de forma lidade ao gênero (formal ou inforn1al den1ais) etc.

Como estratégias didáticas, pode-se trabalhar com
a avaljação da produção por parte dos colegas, com a
cornparação entre os textos prodU2.idos e entre estes e
outros te-xtos, com a escolha de alguns e-xemplos para
atividades individuais, em grupo ou coletivas. Nesses
momentos, o professor conduz à reflexão, reescrita de
trechos/textos e, principalmente, a sistematização dos
conhecimentos construídos.<27>

Ensino de gramática e análise linguística
Apesar de o foco da AL ser a produção de sentido,
certos aspectos da língua remetem às dimensões normativa e sistêmica. Assim, há tópicos que precisam
ser trabalhados de forma recorrente, indepe ndentem ente do gênero (lido ou produ7Jdo). Por exemplo, erros de grafia relativos a parônimos d e uso corriqueiro

(sessão/seção) podem não interferir na compreensão
de um texto, mas devem ser trabalhados para que os
alunos passem a dominar, cada vez mais, as convenções da norma ortográfica.
Em outros casos, é preciso chamar atenção para certos recursos de coesão e coerência, que não dizem respeito a um ou outro gênero en1 especial, mas aos textos
de modo geral. Exemplos são a ausência de contradição
para o estabelecin,ento da coerência, a progressão tópica, o uso adequado d e conectivos etc. Aulas que focalize1n especificamente tais aspectos, ainda que exemplifiquem os fenômenos em gêneros diversos, podem ser
necessárias e pertinentes dependendo da turma.
A tabela a seguir resun,e as principais diferenças
para o tratamento da norma-padrão no ensino de gramática e na prática de análise linguística.

TABElA 4 - NORMA-PADRÃO: ENSINO DE GRAMÁTICA E ANÁLISE LINGUÍSTICA
ENSINO DE GRMlÁTICA
OBJETO DE
ENSINO

ESTRATÉGIA MAIS USADA

COMPETÊNCIA ESPERADA

Sujeito e predicado

• Ex'Posição de frases e períodos para
identificação e classificação de termos.

• Identificar e classificar os termos en,
orações e períodos.

Concordância verbal

• Resolução de exercícios estruturais

• Utilizar as forn,as verbais corretas en, frases e

con1 frases e períodos para escrita da
forn,a verbal correta.

períodos, geraln,ente preenchendo lacunas.
• Justificara concordância, ex'Plicitando a
regra prescrita pela gran1ática norn1ativa.

ANÁLISE LINGUÍSTICA
OBJETO DE
ENSINO
Concordância verbal e
referência

SUGESTÃO DE ESTRATÉGIAS

• Análise e con1paração de textos,

• Perceber a que tern10 o verbo se refere (qual

especialn,ente produções dos alunos,
con1 posterior reescrita; consulta a
gran1áticas para con1preender por que
detern1inada concordância se faz de
certa forma etc.

Os fenômenos eventualmente podem até ser os
mesmos nas au las de gramática e de análise linguística,
entretanto os objetivos de ensino diferen,, o que leva

COMPETÊNCIA ESPERADA

é o sujeito), para efetuar a concordância de

acordo con1 a norn1a-padrão.
• Habituar-se a consultar gran1áticas para
dirin1ir dúvidas nos casos n1enos comuns.
• Con1preender as regras aí apresentadas para
ser capaz de recorrer às gramáticas con1
autonomia en1 n1on1entos de dúvida.

à adoção de estratégias distintas, situadas em práticas
pedagógicas distintas. [... ]
MENDONÇA, M. Análise linguística no Ensino Médio: um novo olhar, um
outro objeto. ln: Por1ugu~ no Ensino Médio e formação do professor. São Paulo:
Parábola, 2006. p. 210·216.

(27) Sobre produção de Lextos, ver capítulo 9 [do livro A,uilise de textos: f11ndtm1entos e práticas], de 1. AnLunes.
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Sites para consulta e pesquisa
• Academia Brasileira de Letras: <hup://,vw,,v.academia.org.br/>
• Acervo de Literatura do Instituto l\iloreira Salles: <http://\vww.ims.com.br/ims/ex-plore/acervo/literatura>
• Agência de Notícias dos Direitos da Infância: <\v,v,v.andi.org.br/>
• Biblioteca Eletrônica de Periódicos Cienúficos (SciELO): <vV\Vvv.scielo.br>
• Biblioteca Nacional: <,,V\vvv.bn.br>
• Canal Arte 1: <http://arte I .band.uol.com.br/>
• Centro de Alfabetização Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais (Ceale/UFlVIG): <,vvv.v.

fae .ufmg.br/ceale>
• Cineclick: <https:/Av.V\,v.cineclick.com.br/>
• Curta o Curta: <http://curtaocurta.com.br/>
• Enciclopédia Itaú Cultural: <http://wv1l\>v.itaucultural.0rg.br/conheca/enciclopedia/>
• Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): <,v,,v,v.fnde.gov.br>
• Fundação Carlos Chagas: <http://,VW\,v.fcc.org.br/fccl>
• Instjtuto Jnhotim: <http://wvVvv.inhotim.org.br>
• Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): <,v,v,v.inep.gov.br>
• Instituto Paulo Freire: <,.v,~l\>V.paulofTcire.org/>
• Instituto Rjcardo Brennand: <http://,vv1f\v. institutoricardobrennand.org.br/index2.htm1>
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• l\ilinistério da Educação (lVIEC): <\~l\>V\v.mec .gov.br>
• Museu AfTo Brasil: <http://,~f\V\•V.museuafrobrasil.org.brl>
• l\iluseu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: <http://masp.art.br/masp20 I OI>
• Museu da Imigração do Estado de São Paulo: <http://n1useudaimigracao.org.brl>
• l\iluseu da Língua Portuguesa: <http://,v.V\v.museudalinguaportuguesa.org.brl>
• Museu Paulista da Universidade de São Paulo: <htrp://w,,V\~'.mp.usp.br/>
• Pinacoteca do Estado de São Paulo: <http://,~l\>V\v.pinacoteca.org.br/pinacoteca-ptl>
• Portal Domínio Público: <http://w,v,v.dominiopublico.gov. br/pesq uisa/PesquisaObraForm.jsp>
• Projeto l\ilemória de Leitura: <1•V\V,v.unicamp.br/iel/memoria/>
• Prova Brasil: <provabrasil.inep.gov.br/>
• Videoteca do site da TV Escola: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca?clearBreadCrumb=true>
• Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa: <http://W\v,v.academia.org.br/nossa-lingua/vocabulario-

ortografico>.
Acessos em: 23 mar. 20 16.

Capítulo 1
Parnasianismo
Objetivos
• ler, compreender, interpretar e apreciar poemas parnasianos;
• identificar as características formais, temáticas e estéticas da poesia parnasiana no Brasil;
• compreender a relação entre o Parnasianismo e seu contexto histórico;
• ler e interpretar uma paródia satírica de Olavo Bilac (atividade complementar).

Textos principais
"Profissão de fé~ poema de Carvalho Júnior
"Nel mezzo dei camin ..:: poema de Olavo Bilac
"Vaso grego'; poema de Alberto de Oliveira

Orientações didáticas e respostas

p. 18
Se achar interessante, apresente aos alunos o seguinte quadro-resumo a respeito do Parnasianismo:
Características do Parnasianismo

'

• Formas poéticas tradicionais, com esquema métrico rígido, rima e preferência pelo soneto.
• Purismo, preciosismo vocabular e construções sintáticas refinadas, com predomínio de termos eruditos, raros, visando à
máxima precisão ou ao rebuscamento.
• Tendência ao descritivo, buscando o máximo de objetividade na elaboração do poema, separando o sujeito criador do
objeto criado.
• Destaque para o erotismo e a sensualidade feminina.
• Referências à mitologia greco-latina.
• Esteticismo, depuração formal e o ideal da ·arte pela arte~
• Transpiração no lugar da inspiração romântica: visão da obra como resultado do trabalho, do esforço do artista, que
se coloca como um ourives que talha e lapida uma joia.
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Comente com os alunos que a poesia parnasiana pretende ser universal e que, por isso, utiliza uma
linguagem objetiva, em busca da contenção dos sentimentos e da perfeição formal. Seus temas são
igualmente universais: a natureza, o tempo, o amor, os objetos de arte e, principalmente, a própria
poesia.
Se achar interessante, explique que o poeta modernista Oswald de Andrade, anos mais tarde, desfere uma série de críticas aos parnasianos. Ele condena, entre outras coisas, a rigidez formal excessiva
e a falta de liberdade no ato da criação poética. Diz ele, ironicamente, em seu Manifesto da Poesia
Pau-Brasil: "Só não se inventou uma máquina de fazer versos - já havia o poeta parnasiano~

p.20
1. Comente com os alunos que esse soneto de Bilactem relação com versos do poema "Inferno~
do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321 ), em sua obra mais conhecida: A divina comédia. Leia
para a turma estes versos que aparecem no "Canto I" desse poema:
No meio do caminho desta vida
me vi perdido numa selva escura,
solitário, sem sol e sem saída
Tradução de Augusto de Campos.

Ressalte que os famosos versos de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) "No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho~ publicados em seu primeiro livro,
Alguma poesia {1930), também estabelecem um diálogo intertextual com esse soneto de Bilac.
Sugira que assistam ao vídeo comemorativo de 40 anos do poema "No meio do caminho'; produ-
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zido pelo Instituto Moreira Salles, com a leitura do poema feita por falantes de vários idiomas: Eucanaã
Ferraz (português), Matthew Shirts (inglês), Yael Steiner (hebraico), Heloisa Jahn (dinamarquês), Jean-Claude Bernardet (francês), Pieter Tjabbes (holandês), Davi Arrigucci Jr. (italiano), Laura Hosiasson
(espanhol), Carlos Papa (tupi), entre outros. Disponível em: <http://www.blogdoims.com.br/ims/nomeio-do-caminho>. Acesso em 22 abr. 2016.

p. 21
Se achar interessante, lembre aos alunos que o Parnasianismo se firmou no Brasil na década de
1880. Nesse momento, ocorriam as lutas sociais decisivas pela abolição da escravatura e pela proclamação da República. Apesar disso, o parnasiano Alberto de Oliveira afirmou: "Eu hoje dou a tudo de
ombros, pouco me importam paz ou guerra e não leio jornais". Distante dos problemas sociais, Alberto de Oliveira produziu poemas como "Vaso grego~

p. 22
1. Para promover a continuidade temática do texto e a relação entre as ideias foram usados substantivos com sentidos semelhantes para substituir a palavra vaso (taça, copa) e pronomes como em
"a suspendia~ "toca-a'; com o objetivo de evitar repetições.

Atividade complementar
"Hamlet": uma paródia satírica de Olavo Bilac
Você vai ler a seguir trechos do poema "Hamlet~ uma paródia feita pelo poeta parnasiano
Olavo Bilac a partir da tragédia escrita pelo inglês William Shakespeare. Nessa paródia, Bilac, que

havia apoiado a República, satiriza o alagoano Floriano Peixoto, então Presidente da República,
por meio da personagem Hamleto.

Hamlet
(U,na sala do palácio do ltatnnrati. I-la1nleto entra vagarosnniente e para no 111eio da sala. f\poia
o queixo na palnia da 1não esquerda, nwtida na abotoadura da sobrecasaca, e balança un1a perna
1neditahunda1ne nte.)
Hamleto (1nonologando)
Ser ou não ser... Minh'alma eis o fatal problema.
Que deves tu fazer nesta angústia suprema. Alma forte?
Cair, degringolar no abismo?
Ou bramir, ou lutar conlra o federalismo?
IVIorrer, dormir... dormir... ser deposto ... mais nada.
Oh, a deposição é o patamar da escada .. .
Ser deposto: Rolar por este abismo, às tontas ...

(depois de longa 111editação)
E o câmbio? E o Vitorino? E o Tribunal de Contas
(outra ,neditação)
l\llorrer, dormir... dormir? Sonhar talvez, que sonho?
Que sonho? A reeleição?

[... l
(cai nunza reflexão profunda)
IVIas, enfim, para que ser novamente eleito?
Se não fosse o terror... Se não fosse o respeito
Que a morte inspira, e o horror desse sono profundo...

Ah! quem suportaria os Aagelos do mundo!

[... l
O comércio que morre; a indústria que adormece;
A míngua da lavoura; o déficit que cresce
f-Iorrivelmente, como a estéril tiririca;

[... l
- Oh, quem resistiria a tanto, da alma forte,
Se não fosse o terror do ostracismo e da morte?

(Pausa)
O ostracismo ... região triste e desconhecida
Donde nenhum viajor voltou jamais à vida ...

Ah! eis o que perturba ... Ah! eis o que entibia
Coragem maior e maior energia!

(entra Ofélia)
Aí vem Ofélia ...

(voltando-se para ela)

[... l
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Hamle to
Não te dei nada!
Ofélia
Deu! Deu-me elasticidade,
Co111 que me transformei nu111a lei de borracha!
Que estica à proporção que o câmbio escarrapacha]
Meu Senhor! A que mais devo este prodígio,
Senão ao seu amor, senão ao me u prestígio?

Hamleto
Dize, Constituição, és tu Republicana?

Ofélia
Meu Senhor.

Hamleto
,
Dize mais! Es norte-americana?

Ofélia
Príncipe .. .
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Hamleto
Meu amor, parte para Chicago ...
O lha, eu nunca te amei! Se um sonho idiota e vago,
Um dia te incutiu tal coisa na cabeça,
Que te deixe esse sonho, essa ilusão te esqueça!
Varre o sonho, criança ... Homem nenhum nunca
Um juramento, un, beijo, um suspiro, uma prece...
Parte para Chicago.

Ofélia
Iluminai-lhe a mente,
Poderes celestiais!

Hamleto
Sou Vice-Presidente?
Sou Presidente? Sou Ditador? Sou cacique?
Oh! que paralisada a minha língua fique
Se te minto! Não sou mais do que um home111! Parte!
Que é de teu pai?

Ofélia
Ião sei.

Hamleto
Devia acompanhar-te.
A lei neste país. não pode andar sozinh a...

Parte para Chicago! A tua dor é a minha:
,
E a dor que anda a chiar em toda a vida humana
Parte para a imortal nação americana!
Parte para Chicago!
.

[...]
BILAC, Olavo. Hamlet. ln: Melhorespoemas. Seleção de Marisa Lajolo. 4. ed. São Paulo: Global, 2003. p. 126-131.

sobrecosaco: antigo casaco masculino que atingia até a altura dos joelhos.
meditabundamente: penx1tivamente; de modo melancólico, triste, reflexivo.
degringolar: cair rapidamente, de maneira precipitada; tombar; arruinar-se.
federalismo: forma de governo pela qual vários estados se reúnem em uma só nação, sem perderem sua autonomia fora dos negóáos de

interesse comum.
Vitorina: referêncía a Manuel Vitorino de Paula Ramos, que foi membro do Partido Republicano Federal. Iniciou a carreira política em 1891,
quando foi eleito deputado à Assembleia Constituinte de Santa Catarina. Por sua efetiva participação no combate à Revolução Federalista
(1893-1895), recebeu do presidente Floriano Peixoto (1891-1894) a patente de tenente-<orone1 do Exército brasileiro.
viajor: quem viaja, viajante, viageiro.
entibiar: tornar fraco, frouxo, momo; sem energia, entusiasmo ou força.
incutir: colocar, instigar, estimular, persuadir, introduzir, convencer.

1. O poema de Olavo Bilac é uma paródia do texto original "Hamlet~ de William Shakespeare.
Que elementos do poema comprovam isso?
Resposta: O título do poema, os nomes das personagens, o monólogo de Hamleto, a frase 'ser ou
não ser; a estrutura da peça teatral, o dilema etc.
2. O poeta parnasiano Olavo Bilac fez essa paródia para satirizar Floriano Peixoto e criticar seu
governo. Explique os trechos:
a) Ser ou não ser... Minh'alma eis o fatal problema.

Que deves tu fazer nesta angústia suprema. Alma forte?
Cair, degringolar no abismo?
Ou bramir, ou lutar contra o federalismo?
Resposta: Dilema entre lutar ou não pelo federalismo. Governar, ou desistir de governar?
b) E o câmbio? E o Vitorino? E o Tribunal de Contas

[ ... ] O comércio que morre; a indústria que adormece;
A mfngua da lavoura; o déficit que cresce
1-Iorrivelmente, como a estéril tiririca;
Resposta: Os versos são uma crítica à situação política e econômica do governo de Floriano Peixoto.
Comente que o monólogo humorístico recriado por O/avo Bilac também critica o regime republicano,
que se inspirou no modelo estadunidense instaurado no Brasil.
3. Floriano Peixoto foi considerado ditador e seu governo inconstitucional porque, quando
o presidente Deodoro da Fonseca renunciou, Floriano, que era vice-presidente, assumiu a Presidência e não convocou eleições como previa a Constituição. Que trecho do poema de Bilac faz
referência a isso?
Resposta: O trecho: 'Sou Vice-Presidente?/ Sou Presidente? Sou Ditador? Sou cacique?~

4. No poema de Olavo Bilac, o ato de governar uma república é comparado à tragédia de
Hamlet. Explique.
Resposta: Hamletoviveo dilema de um governante dividido entre a perspectiva de governar um país
republicano e não acreditar na República e seu sistema. Está dividido entre lutar contra o federalismo, a
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Constituição Republicana, o modelo econômico estadunidense ou defender os princípios republicanos.
Instaurado o dilema, a própria fala de Hamleto mostra a tensão que ele vive, por não saber mais se é
um •Presidente; um 'Ditador• ou um •cacique~ Pode desistir da Presidência e •morrer, dormir. .. dormir...
ser deposto... mais nada.; ou lutar para ser reeleito, e 'Cair, degringolar no abismo; e se submeter às leis
da República.

Capítulo 2
Impressão, Sol nascente

Objetivos
•
•
•

desenvolver o gosto estético e a habilidade de ler uma obra de arte compreensiva e criticamente;
reconhecer o tema e a concepção estética da obra Impressão, Sol nascente, de Claude Monet;
relacionar o Impressionismo, movimento das artes plásticas, com seu correspondente na literatura da época, o Simbolismo.

Obra principal
Impressão, Sol nascente, óleo sobre tela de Claude Monet

Orientações didáticas e respostas

380

A temática da obra escolhida neste capítulo se relaciona a conteúdos que serão estudados especi ficamente no capítulo 13, dedicado ao Simbolismo.

p. 29
Sugira aos alunos que pesquisem pinturas de outros impressionistas, como Edgar Degas, Jean-Baptiste Camille Corot, Paul Cézanne, Édouard Manet, além de outras telas do ítalo-brasileiro Eliseo
Visconti.
Se achar pertinente, leia para eles o trecho a seguir do artigo "Toda arte é atual~ no qual o poeta
Ferreira Gullar fala de algumas características do Impressionismo e também da importância de Eliseo
Visconti, o artista ítalo-brasileiro que faz a transição entre o Impressionismo e o Modernismo brasileiro
na pintura, em fins do século XIX.

Toda arte é atual
[...]
Como se sabe, o impressionismo nasce quando o pintor deixa de pintar dentro de casa - ou
no ateliê - para pintar "à pleine aire~ou seja, à luz do dia. A relação de sombra e luz é substituída
pela cor irradiante, nascida da vibração da luz solar sobre a superfície das coisas. Isso durante etapa desse movimento pictórico, porque, no final, algumas das obras de Monet (como Nenúfares)
já estão impregnadas da subjetividade simbolista.
Pois bem, a esse simbolismo se vinculará a obra de Visconti na etapa áurea de sua obra, que
se estenderá até 1944, ano de sua morte. Nesta última fase o pontilhismo impressionista se
muda em pinceladas mais amplas. Visconti é quem faz a transição, na pintura brasileira, do aca-

demicismo do final do século XIX ao modernismo, que nasce, historicamente, com Anita Malfatti
na exposição que fez em 1919, em São Paulo.

[..]
GULLAR, Ferreira. Toda arte é atual. Folha de S.Pau/o, 29 jul. 2012. Ilustrada. p. E14.

Capítulo 3
Simbolismo
Objetivos
•

identificar as características formais, temáticas e estéticas da poesia simbolista;

• compreender a relação entre a poesia simbolista e seu contexto histórico;
•

ler, interpretar e apreciar poemas simbolistas, de autores brasileiros e portugueses;

•

perceber temas simbolistas em obras contemporâneas (poesia e música).

Textos principais
"A catedral'; poema de Alphonsus de Guimaraens
"O assinalado". poema de Cruz e Sousa

"É o silêncio~ poema de Pedro Kilkerry
Soneto de Camilo Pessanha
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Orientações didáticas e respostas

p. 30
Antes de iniciar os trabalhos deste capítulo, proponha aos alunos uma discussão a respeito dos
sentimentos, imagens ou reflexões que as epígrafes suscitam neles.
Leve-os a inferir que a primeira epígrafe, do crítico José Valle de Figueiredo, faz referência a características da poesia simbolista: fluidez do ritmo, repetição de sons consonantais (aliterações) e exploração de sensações captadas por diferentes órgãos do sentido (sinestesia).
Explique que a segunda epígrafe é uma resposta do crítico literário e poeta simbolista francês
Stéphane Mallarmé (1842-1898) a um questionamento que lhe foi feito a respeito da poesia. Segundo ele, a objetividade prejudica o prazer do leitor. Assim, o poeta não deve nomear o objeto, a ideia,
mas apenas sugeri-los. Para ele, a função primordial da poesia é sugerir, no sentido de apenas dar
pistas, apresentando ao espírito uma noção, uma menção ou uma associação de ideias que possam
ser inferidas, para que o leitor tenha o prazer de construir, ele próprio, os sentidos do poema.
Se achar interessante, pergunte aos alunos se concordam ou não com a afirmativa do poeta: é melhor que o leitor descubra - por sua própria associação de ideias, sons, musicalidade, ritmo, imagens etc.
- o que há por trás de um poema? A poesia deve ser explicada, para ser compreendida e"degustada"?
A poesia deve, também, "explicar as coisas"? Deve dizer como as coisas realmente são? Ou a matéria
da poesia reside exatamente naquilo que ela pode representar simbolicamente?

p.38
5. "Essa saudade/ O cigarro, a luz acesa/ E a noite posta sobre a mesa/ Em cada canto da casa"
dialogam com "É o silêncio, é o cigarro e a vela acesa/ Olha-me a estante em cada livro que olha/ E a
luz nalgum volume sobre a mesa ../ Mas o sangue da luz em cada folha".
"Meu olho armando/ um bote sem futuro" dialogam com "Penso um presente, num passado". Os
versos "Tão longe vai/ Tão longe vou" (de •Asa partida") dialogam com os versos "Tão longe vai!/ Tão
longe se aveluda esse teu passo" (de "É o silêncio").
Os versos "A asa da rima/ Paira-me no ar.· (de Kilkerry) dialogam com o título e com o verso "Asa
partida e dor" (de "Asa partida").

Capítulo 4
Pré-Modernismo (1) - Prosa

Objetivos
•

conhecer alguns dos principais autores da prosa pré-modernista brasileira e suas obras;

•
•

ler e interpretar textos em prosa do período pré-modernista;
identificar características formais e temáticas da prosa do Pré-Modernismo.

Textos principais
"Zé Brasil~trecho de livro de Monteiro Lobato
"O colocador de pronomes~ conto de Monteiro Lobato
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Triste fim de Policarpo Quaresma, trechos de romance de Lima Barreto
Os sertões, trecho de romance de Euclides da Cunha

Orientasões didáticas e respostas

p.42
Neste capítulo, foram selecionados trechos de obras de alguns autores representativos do Pré-Modernismo, mas é importante que os alunos tenham oportunidade de ler integralmente as obras,
escolhidas de acordo com a maturidade e o interesse da turma. Sugerimos que as atividades propostas no capítulo sejam, sempre que possível, realizadas com a assessoria do professor de História, para
contextualizar os acontecimentos históricos mencionados nos textos literários.

p. 50
Leve os alunos a refletir que, nos quatro primeiros parágrafos, o narrador critica o estilo de escritores românticos, como o do português Alexandre Herculano, o dos brasileiros José de Alencar e
Gonçalves Dias, entre outros ("Alencar & Cia"). Esse estilo seguia modelos predeterminados ("Receitas
para tudo'.').
No quinto parágrafo, critica o Naturalismo, citando o escritor francês Émile Zola. Esse escritor introduziu o Naturalismo na França com a publicação da obra Germinal (1885), que tematiza as péssimas
condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão. O narrador critica ainda a influência do
cientifícismo (Darwin e Spencer) nas obras literárias, tratando o ser humano e a sociedade como
objetos de estudo.

Nos últimos parágrafos o narrador ironiza a prolixidade das obras, que não estão em consonância com
a velocidade do mundo moderno ("A época é apressada, automobilística, aviatória, cinematográfica..'.').

p.55
6. Comente com os alunos que Lima Barreto defendia o voto feminino, denunciava agressões às
mulheres, mas era contra o trabalho delas fora de casa. Leia o trecho a seguir, de um artigo de Roberto
Pompeu de Toledo, a respeito desse posicionamento de Lima Barreto:
A funcionária e a parideira

Lima Barreto queria mudar tudo na sociedade, mas lugar de mulher devia continuar sendo a
Cozinha [...) Em matéria de mulher, porém, horrorizava-se de que elas pudessem assumir cargos
habitualmente destinados aos homens. Gostava de vê-las na cozinha. [ ...)
O cronista, em contrapartida, exulta em constatar que muitas candidatas acorreram, em novembro de 1919, a um curso de culinária: "Com prazer, verifiquei que a vocação da mulher para
a cozinha ainda não foi morta pela de auxiliar de escrita da estrada de ferro'; afirma. E acrescenta:
"Um tutu de feijão com um bom molho de tomates, cebolas e vinagre, seguido de uma carne-seca picadinha, vale mais do que qualquer ofício limpo, redigidinho naquela pobretona literatura oficial, sem calor nem gosto".
POMPEU DE TOLEDO, Roberto. Veja. São Paulo: Abril , 2 fev. 2005. Ensaio, p. 114.

Capítulo 5
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Pré-Modernismo (li) - Poesia
Objetivos
• conhecer alguns dos principais autores da poesia pré-modernista brasileira e suas obras;
• ler e interpretar poemas do período pré-modernista;
• identificar características formais e temáticas da poesia do Pré-Modernismo.

Textos principais
"O morcego~ soneto de Augusto dos Anjos
"Ser mulher..'.; soneto de Gilka Machado

Orientações didáticas e respostas

p.62
Peça aos alunos que releiam o poema "o Morcego", a fim de perceberem os seguintes aspectos
comuns aos poemas de Augusto dos Anjos e de Pedro Kilkerry: referência ao cenário doméstico e
soturno, à vigília noturna e silenciosa; clima de pesadelo; uso de palavras e expressões relacionadas a
esses campos semânticos; uso de metáforas, assonâncias, aliterações. Veja alguns exemplos:
• "morcego" (M) • "as asas de um morcego" (PK).
• "Meia-noite·; "à noite" (M) • "É o silêncio [..] e a vela acesa"; "Ainda a lua esfia" (PK).
• "Ao meu quarto me recolhif, "Fecho o ferrolhif, "olho o teto~ "rede" (M) • "Olha-me a estante';
"mesa~ "a câmara muda'; •a sala muda" (PK).

•
•

"bruta ardência orgânica·: "sede~ "escaldante molho" (AA) • "o sangue~ "mão que molha" (PK).
"ergo-me a tremer~ "outra parede~ "igual a um olho~ "pego de um pau~ "Minh'alma se concentra~ "feio parto''. "Consciência Humana" (AA) • "o instinto que a tem presa: "A ilusão de um
sentido': "Paira-me no ar. Quedo-me~ "um fantasma~ "um pesadelo~ "últimas notas trêmulas': "o
sentimento é cego''. •a aranha~ "patas de um gato~ "as asas de um morcego". (PK).

p. 67
2. Na leitura do poema "Das irmãs" (de Sonia Queiroz), leve os alunos a comparar as palavras e
expressões que mostram, de um lado, a liberdade dos homens e, do outro, a falta de liberdade da
mulher: "sujando-se na lama·: "alvura e enxovais~ "eles se provocando e provando do fogo: "eu aqui
fechada provendo a comida''. "eles se lambuzando e arrotando na mesa~ •e eu a temperada servindo,
contida~ "os meus irmãos jogando-se na cama: "e eis-me afiançada por dote e marido".

Capítulo 6
As vanguardas artísticas europeias e o Modernismo brasileiro

Objetivos
•
•

•
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•

analisar algumas obras de artistas ligados à origem do Modernismo brasileiro, como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral;
conhecer e compreender os movimentos e tendências da vanguarda artística europeia que
influenciaram a arte brasileira (Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo)
e alguns de seus representantes;
compreender o movimento antropofágico das artes plásticas brasileiras e relacioná-lo ao Modernismo literário, vinculando-os ao seu momento histórico;
produzir um poema dadaísta (atividade complementar).

Obras principais
O homem amarelo, óleo sobre tela de Anita Malfatti

A negra, óleo sobre tela de Tarsila do Amaral
Abaporu, óleo sobre tela de Tarsila do Amaral
Antropofagia, óleo sobre tela de Tarsila do Amaral

Orientações didáticas e respostas

p. 77
Comente com os alunos que o termo "dadaísmo• tem origem na palavra dada (pronuncia-se
dadá), verbete de um dicionário francês-alemão que traduzia o tratamento que as crianças davam, à
época, ao cavalo.
Se julgar interessante, compartilhe com os alunos mais estes dados sobre alguns dos artistas dessa
estética de vanguarda:
• Man Ray (1890-1976) artista estadunidense considerado um dos pais do Movimento Dadaísta
em Nova York (EUA). Além de pintor, foi autor de colagens, filmes e fotografias experimentais.
• James Joyce (1882-1941 ), escritor irlandês nascido em Dublin e considerado um dos grandes
autores de vanguarda de todos os tempos. Influenciou várias gerações de escritores que vieram depois dele, no mundo todo. É autor de Música de câmara (poemas, 1907), Dublinenses

(contos, 1914) e dos romances Retrato do artista quando jovem (1916), Ulisses (1922) e Finnegons
Wake(1939).

p. 81
2. Se julgar pertinente, reafirme que a libertação da arte brasileira das normas acadêmicas europeias era uma das principais propostas dos artistas modernistas brasileiros que participaram da
Semana de Arte Moderna de 1922. A busca da originalidade na abordagem de temas principalmente
nacionais e a valorização das cores também são características presentes nas obras de Anita Malfatti
exibidas na exposição realizada em 1917, em São Paulo, quando a artista foi duramente criticada por
Monteiro Lobato, no artigo "Paranoia ou mistificação? - A propósito da exposição Malfatti''.

Atividade complementar

Poema dadaísta
De acordo com a orientação do professor, junte-se a um colega para produzir um poema
dadaísta. Sigam as orientações:
Preparação

Leiam atentamente "Receita de poema dadaísta" publicada no último manifesto de Tristan
Tzara, poeta francês de origem romena, líder desse movimento.

Receita de poema dadaísta

Tristan Tzara
Pegue um jornal.
Pegue a tesoura.
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema.
Recorle o artigo.
Recorle em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num
saco.
Agite suavemente.
Tire em seguida cada pedaço um após o oulro.
Copie conscienciosamente na ordem em que elas são úradas do saco.
O poema se parecerá com você.
E ei-lo um escritor infinitamente original e de urna sensibilidade graciosa, ainda que incomp reendido do público.
ln: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguardas europeias e Modernismo brasileiro.
7. ed. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 132.

Realização

1. Antes de iniciar a atividade, providenciem:
•

recortes de textos e imagens variados de jornais, revistas ou anúncios publicitários;

•
•

folhas de papel sulfite ou cartolinas;
canetas, lápis de cor, tesoura, cola;

•

um saco plástico.

2. No dia agendado pelo professor, produzam um poema dadaísta seguindo os passos propostos em "Receita de poema dadaísta~ de Tristan Tzara.
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3. Coloquem os recortes selecionados dentro do saco plástico.
4. Retirem do saco plástico, aleatoriamente, palavras, expressões ou imagens recortadas.
5. Na folha de papel sulfite ou cartolina, colem uma após a outra - seguindo a ordem de retirada do saco plástico - as palavras, expressões ou imagens.

6. Se quiserem, destaquem os recortes com lápis de cor, canetas coloridas ou marcadores de
texto.

7. Criem um título para o poema.
Avaliação

Terminada a atividade, avaliem-na, com base nas seguintes questões:
• Você e seu colega realizaram todos os passos da atividade?
• Vocês apreciaram o resultado do trabalho?
•

O poema ficou interessante? Por quê?

Socialização

1. Exponham os poemas dadaístas no mural da sala ou em outro local indicado pelo professor.
2. Convidem os colegas de outras turmas para ver a exposição e opinar sobre ela.

Capítulo 7
Modernismo (1) - Primeira fase - Poesia
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Objetivos
•
•
•
•

conhecer alguns dos principais participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, suas propostas e manifestos;
conhecer e compreender as características formais, temáticas e estéticas desse movimento
artístico e intelectual e suas consequências na cultura brasileira;
compreender o momento histórico em que o Modernismo, em sua primeira fase, ocorre;
perceber o momento de ruptura em que a poesia brasileira se desliga dos cãnones de estéticas
anteriores e avança no sentido da exploração de novas linguagens, propostas e posicionamentos políticos e sociais.

Textos principais
"Ode ao burguês~ poema de Mário de Andrade
"Manifesto Pau-Brasil (1924)~ manifesto de Oswald de Andrade
"Manifesto Antropófago (1928)~ manifesto de Oswald de Andrade

Orientações didáticas e respostas

p.84
3. a) A palavra "barão~ em sentido figurado, refere-se ao homem rico, poderoso no seu ramo de
atividade - como os chamados "barões do café''. na época - , uma referência à elite cafeeira paulista.
A expressão "Os barões Iampeões'" faz referência aos burgueses donos de terra que eram protegidos por jagunços. O uso do substantivo "Iam peões" como adjetivo pode ser interpretado como uma

alusão ao cangaceiro Lampião (personagem histórica, membro de grupos armados que percorriam
o sertão do Nordeste brasileiro no início do século XX). A expressão •os condes Joões· pode ser uma
referência às pessoas de origem pobre que enriqueceram. "Zurro"é a voz ou o som emitido por burros,
jumentos e asnos. A expressão "duques zurros" pode ter o significado de "burgueses ignorantes''.
3. d) Comente que a palavra Printemps ("primavera~ em francês) é possivelmente uma referência à
obra musical para balé intitulada Le Sacre du Printemps (A sagração da primavera) composta pelo maestro e pianista russo lgor Stravinski. Essa obra foi apresentada pela primeira vez no Teatro dos Campos Elíseos, em Paris, em 1913. Pouco depois o compositor fez uma versão para ser tocada apenas
no piano - e a quatro mãos. A partir disso, "Printemps" ficou famosa no mundo inteiro, sendo muito
tocada em todas as casas onde havia um piano - e quatro mãos para tocá-la.
Ao final das atividades, sugerimos pedir aos alunos que façam uma comparação entre o poema
"Ode ao burguês'; de Mário de Andrade, e a canção "Burguesia: de Cazuza, cuja letra está disponível
em: <http://cazuza.com.br/video/burguesia-2/>. Acesso em: 15 mar. 2016.

p.88
Se achar interessante - e para que os alunos tenham mais informações a respeito do tema - reproduza ou leia para a turma este artigo que descreve o processo de organização e repercussão da
Semana de Arte Moderna de 1922:
Como aconteceu a "Semana de 22"

Era uma vez um homem chamado Jacinto Silva que, em 1921, tinha uma livraria na Rua 15
de Novembro, a casa editora •o Livro~ Todas as tardes reuniam-se ali um poeta, um romancista
e um pintor. Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e Oi Cavalcanti. Uma tarde o poeta leu,
na sala que havia nos fundos da livraria, o seu livro daquele ano. Depois outros autores leram
outros livros. Foi chegando mais gente. Pintores e escultores (descobriram Brecheret) fizeram
exposições. Músicos tocaram. Foi quando nasceu a ideia de se fazer, nesse mesmo lugar, uma
grande exposição de arte moderna, ilustrada com concertos de música moderna e recitativos de
poesias modernas. Tudo moderno.
Guilherme, Oswald e Oi conversaram com Paulo Prado e Graça Aranha e estes não só apoiaram como alargaram a ideia substituindo a sala da livraria pelo Teatro Municipal. René Thiollier
foi ao palácio falar com o dr. Washington e quando contou no Automóvel Clube que ia arranjar
dinheiro para a Semana todo mundo riu ... Rubens Borba de Morais andou pra baixo e pra cima
para arranjar o teatro, de graça. Parece que arranjou. Menotti dei Picchia deu o toque de reunir. Ea
coisa foi feita com grande, grandíssimo escândalo para o burguês. Era já fevereiro de 1922, tempo
de chuva aqui em São Paulo, o que não impediu que acorressem multidões ao local do crime.
Quadros, esculturas, desenhos, pelos saguões e corredores; conferências, declamações, concertos, danças na sala de espetáculos. Ivone Daumerie fazendo dança moderna vestida de borboleta ... Guiomar Novaes, que pretendia tocar Chopin, foi obrigada a tocar Villa-Lobos. E tocou. Tudo
isso com assistência irritada, vaiando sem parar.
Mário de Andrade, Graça Aranha, Anita Malfatti, Oi Cavalcanti, Villa-Lobos (que até então tocara apenas nos cinemas do Rio), Sérgio Milliet, John Graz, Zina Aita, Brecheret, todos retribuíam vaias com sorrisos de bem-aventurança. Todos não, pois contam que Ronald de Carvalho e
Renato de Almeida sofreram com as vaias, protestaram enquanto alguém pedia mais "porque
sem vaia não conseguia falar''. As senhoras olhavam raivosas para O homem amarelo de Anita
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Malfatti. Os senhores atacavam os trabalhos expostos com impropérios e bengalas, um chegou
a furar o olho do retrato de Segall. Com Zina Aita, uma senhora mesquinha e nada inteligente
tentou fazer uma intriga sórdida, telefonando para a esposa de um dos organizadores para contar que a artista estava nos braços do mesmo. Por aí se vê que até infâmias houve. Não é preciso dizer que a imprensa, com exceção do Correio Paulistano, atacou sis-te-ma-ti-ca-men-te. O
O Estado de S. Paulo publicou uma nota nestes termos: "As colunas da secção livre deste jornal
estão à disposição de todos aqueles que, atacando a Semana de Arte Moderna, defendam o
nosso patrimônio artístico•.

[...]
ALMEIDA, Carminha. ln: Revista Anual do Salão de Maio, 1939. Apud MARTINS, Wilson.A literatura brasileira:

o Modernismo. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1967. v. VI. p. 63-64.

p.90
1. Chame a atenção dos alunos para o tom de diálogo entre Juca Mulato e a natureza, que
tem seus elementos personificados. O poema exalta o amor à terra natal, a importância de não
rompermos com nossas raízes. Outro ponto que deve ser observado é que o "Manifesto do Verde-Amarelismo", do qual Menotti dei Picchia é um dos autores, diz que "não há entre nós preconceitos de raças•. No entanto, Juca Mulato quer fugir de sua terra natal porque se apaixonou pela filha
da patroa.

p.92
388
7. Comente com os alunos que o poema "Brasil'; de Oswald de Andrade, apresenta uma visão
ambígua da formação nacional: o colonizador tenta impor sua cultura para que seja assimilada pelo
negro e pelo indígena.
A citação dos versos de Gonçalves Dias pelo indígena ("Sou bravo, sou forte, sou filho da Morte") e a resposta do negro ("- Sim pela graça de Deus") sugerem a aceitação da cultura europeia.
Entretanto, os versos que misturam a fala do indígena e do negro sugerem a resistência cultural
das duas etnias. No verso final, a referência ao carnaval mostra uma quebra de tensão e indica a
diversidade cultural do país.

Capítulo 8
Modernismo em Portugal
Objetivos
•

conhecer obras em verso e em prosa de alguns dos principais autores modernistas portugueses;

•

conhecer as propostas estéticas e literárias das principais correntes ou tendências do Modernismo em Portugal;

•

conhecer e compreender as características formais, temáticas e estéticas desse movimento
artístico e intelectual, seu momento histórico e suas consequências na cultura portuguesa.

Textos principais
'í\utopsicografia'; poema de Fernando Pessoa
•Fim'; poema de Mário de Sá-Carneiro
"Cântico negro~ poema de José Régio
'í\mar!'; poema de Florbela Espanca
"Tenório~ conto de Miguel Torga

Orientações didáticas e respostas

p.95
Antes de iniciar as atividades sobre o poema "Autopsicografia", faça uma leitura em voz alta do
texto e peça aos alunos que relatem as primeiras impressões provocadas pela audição em relação
a tema, sonoridade, ritmo, repetição de palavras e sons, entre outros elementos. Fique atento aos
comentários, pois esse primeiro contato com o poema vai ajudá-los nos passos seguintes, de fruição
e leitura compreensiva do texto.
Sonde se eles conhecem outros poemas de Fernando Pessoa e comente que o título "Autopsicografia" pode significar o processo psíquico de criação vivenciado pelo poeta ao elaborar um texto poético.

p. 101
4. d) Comente com os alunos que o eu lírico apresenta uma postura de defesa de sua liberdade
diante de uma sociedade que tenta constantemente impor seus valores, que nega a individualidade
por meio da moral, da lei, dos costumes, das normas de conduta, das regras sociais, a fim de impedir
que as pessoas possam fazer suas próprias escolhas.
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p. 106
6. Exemplos de narrador-observador, onisciente e onipresente:
• "Felizmente que a dona sabia distinguir o trigo do joio, e o deixava para semente... Um futuro
bonito, afina11 É certo que não estava nesse momento em condições de apreciar devidamente
a grandeza da sorte que lhe coubera. Muito embora a simples certeza de viver lhe enchesse a
alma duma confiança cega no porvir, só daí a algum tempo é que viu claramente o tamanho
do seu destino. Quando tal compreendeu, cuidou que estalava de orgulho.•;
• "Não havia dúvida nenhuma: a formiga tinha catarro. Ou cortava o mal pela raiz, ou estava perdido";
• "A estranha sensação que o atormentava era apenas necessidade de se expandir, de anunciar
ao mundo não sabia o quê. Aterrado, tolhido de medo e pudor, cerrou a garganta, numa defesa instintiva. Foi o mesmo que nada. Estoirava, se impedisse por mais tempo a saída dum
hino de saudação à luz que vinha rompendo! Nenhuma vontade conseguia açaimar o grito
irreprimível que o sufocava:·.

p. 107
2. Espera-se que os alunos percebam o uso de palavras e expressões que não são usuais no Brasil.
Exemplos: "Deitou~ no sentido de "colocou, pôs"; "largo tempo'; no sentido de "muito tempo"; •cornambanas~ no sentido de "homens traídos pela mulher, cornos". Estruturas sintáticas não usuais no
Brasil, como: "Eu sei-te lá, mulher!..."/"O da dianteira está-se mesmo a ver.~ O provérbio "A formiga tinha
catarro.•. Retome com os alunos a questão da variação linguística histórica e regional.

Capítulo 9
Modernismo (11) - Primeira fase - Prosa

Objetivos
•
•
•

conhecer obras de alguns dos principais prosadores modernistas brasileiros;
conhecer e compreender as características formais, temáticas e estéticas de algumas obras da
prosa brasileira desse período;
compreender o momento histórico em que a prosa do Modernismo, em sua primeira fase,
ocorre.

Textos principais
Macunaíma, trecho de romance de Mário de Andrade
"Carmela'; conto de Alcântara Machado
"Teares'; trecho do romance Parque industrial, de Patrícia Galvão (Pagu)

Orientasões didáticas e respostas

p. 116
4. Leve os alunos a perceber que "Nem cinco sóis eram passados [...]" dialoga com o verso •Porém,
já dois sóis eram passados~ do episódio"O gigante Adamastor~ de Os Lusíadas. Chame a atenção para
o uso do termo Hélade, em vez de Grécia, para revelar erudição, assim como da segunda pessoa do
plural - vós.
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Outras palavras eruditas aparecem no texto, como ·ginetes• (cavalos), ·belígeros• (beligerantes,
guerreiros), "missiva• (carta), "dislates• (asneiras, besteiras), •conspícuas• (notáveis, ilustres, distintas, respeitáveis), •plátina" (áureo, luminosidade, brilhantismo), entre outras. Essa escolha lexical denota uma
crítica de Mário de Andrade à estética parnasiana e pré-modernista.
Comente com os alunos que a "Carta pras lcamiabas• é o único trecho de Macunaíma, o herói sem

nenhum caráter narrado em primeira pessoa. Nele, o próprio herói é o narrador-personagem que escreve para suas súditas, as amazonas.

p. 121
3. Por não ser um modelo de beleza e não ter companhia masculina, Bianca é usada por Carmela e
por seus pretendentes para levar e receber recados. Por isso é chamada de a "sentinela da companheira": "Bianca por ser estrábica e feia é a sentinela da companheira'.'. Quando Carmela e seus pretendentes estão juntos, ela é desprezada: ·Bianca rói as unhas. Vinte metros atrás:';•- Você hoje não vai com a
gente no automóvel. Foi ele que disse~;•você está ficando boba, Bianca'.'.
Por meio de suas falas e comentários, Bianca expressa a voz do senso comum a respeito do comportamento que é esperado das mulheres na época:•- Pode ser, não é? Mas namorado de máquina
não dá certo mesmo'.'.

p. 122
6. a) Alusão à cultura francesa: a forma de tratamento "madama" (de madame, mademoiselle); o
nome dos estabelecimentos comerciais ("Ao Chie Parisiense, São Paulo-Paris, Paris Elegante"). Alusão
à cultura estadunidense: •entregador da casa Clark" (loja de origem estadunidense) e a marca do automóvel (Buick).

p. 124
1. O período histórico das duas narrativas é o mesmo, assim como o cenário urbano {bairro in-

dustrial/comercial de São Paulo). Quanto às personagens, são funcionárias de fábrica {tecelagem) e
de lojas {de moda/costureiras); mulheres pobres de origem italiana que sonham em se casar e em
ascender socialmente. A linguagem, nos dois casos, é coloquial. Os dois textos tematizam a relação
amorosa entre pessoas de classes sociais diferentes e as questões de gênero, com o objetivo de fazer
o retrato de uma época e denunciar a desigualdade social.

p. 127
Se considerar apropriado, apresente aos alunos mais informações a respeito da paisagem urbana
e industrial de São Paulo, sob a ótica dos artistas plásticos imigrantes.
Assim como a literatura, as artes plásticas também retrataram a paisagem urbana e industrial de
São Paulo. Um dos pintores que mais exploraram essa temática foi Aldo Bonadei {1906-1974), que
fazia parte do Grupo Santa Helena {1934-1937), formado por artistas imigrantes {ou filhos de imigrantes) italianos, espanhóis e portugueses. Eles eram todos de origem humilde e, para sobreviver,
exerciam atividades artesanais e proletárias.
Aldo Bonadei, por exemplo, era figurinista e bordador. Alfredo Volpi, Mário Zanini e Francisco Rebolo eram pintores de paredes (Rebolo também foi jogador de futebol). Clóvis Graciano era ferroviário. Fulvio Penacchi era dono de açougue e, mais tarde, tornou-se professor de desenho. Alfredo
Rizzotti era torneiro mecânico. Manuel Martins era ourives e Humberto Rosa, professor de desenho. A
pintura era praticada por eles nos fins de semana ou nos momentos de folga.
Veja, a seguir, a reprodução de uma das obras de Francisco Rebolo, um dos artistas imigrantes que
retrataram a paisagem de São Paulo.
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Praça Clóvis, de Francisco Rebolo, 1944. Óleo sobre tela (66 cm x 77 cm).

Capítulo 1O
Modernismo (Ili) - Segunda fase - Poesia
Objetivos
•

conhecer obras de alguns dos principais poetas da segunda fase do Modernismo brasileiro;

•

conhecer e compreender as características formais, temáticas e estéticas da poesia brasileira
desse período;

•

compreender o momento histórico em que a poesia do Modernismo, em sua segunda fase,
ocorre.

Textos principais
"Mãos dadas': poema de Carlos Drummond de Andrade
"Solidariedade~ poema de Murilo Mendes
"Pai João~ poema de Jorge de Lima
"Soneto de fidelidade~ poema de Vinicius de Moraes
"Função~ poema de Mário Quintana

Orientações didáticas e respostas

p. 141
4. Espera-se que os alunos percebam que esses versos são metalinguísticos, pois tematizam o fa392

zer poético. Para o parnasiano Olavo Bilac, o poeta é o "mestre" de vida monástica ("beneditino"), que,
distanciado dos outros homens, trabalha, sofre e tem uma sensibilidade superior à da maioria dos
mortais ("Capaz de ouvir e de entender estrelas!"). Para José Paulo Paes, poeta é a criança que brinca,
o aprendiz, o aluno da poesia. O autor considera que o poeta é a criança e que as palavras são seu
brinquedo. Drummond considera que o poeta é um lutador, um guerreiro que batalha com/contra as
palavras.

Capítulo 11
Imagens - Registro, denúncia, emoção e plasticidade
Objetivos
•

fruir, observar, ler compreensivamente imagens que registram e denunciam determinadas temáticas e realidades sociais do país;

• compreender a relação entre essas imagens, o momento histórico e os objetivos de seus criadores.

Obras principais
Criança morta, óleo sobre tela de Candido Portinari
Vidas secas, capa de livro de Graciliano Ramos ilustrada por Santa Rosa
Ceará, fotografia de Juca Martins

Orientações didáticas e respostas
p. 144
Leve os alunos a refletir a respeito da epígrafe do pintor brasileiro Candido Portinari na página 143,
em que ele descreve a matéria de que é feita a sua arte: a realidade social, miserável e degradante.

p. 145
2. Atrás da mulher e da criança morta, à direita, vemos outra mulher com um lenço branco na
cabeça. Sua mão direita enxuga lágrimas, enquanto segura (com a mão esquerda) outra criança miserável (um menino) que está ao seu lado também chorando. No lado esquerdo da tela vemos, em
primeiro plano, uma menina que também derrama lágrimas e segura com as duas mãos a cabeça da
criança morta. Atrás da menina outra mulher também chora, com a cabeça abaixada e a mão direita
apoiando o ombro da mulher, que segura a criança nos braços.

3. Sugestão de resposta: provavelmente são pessoas de uma mesma família que sofrem desesperadas pela morte de uma criança. Pela paisagem desolada e árida ao fundo, pelos pedregulhos espalhados no chão batido e vermelho, pela cabaça de água colocada ao chão (no lado direito), podemos
dizer que são retirantes, que fogem da seca e da fome, provavelmente no sertão ou na caatinga do
Nordeste brasileiro.
Chame atenção dos alunos para o aspecto impressionante das figuras humanas retratadas, que
oscilam entre o cadavérico e o fantasmagórico, em um quadro que choca o espectador e que traduz,
pictoricamente, a luta entre a vida e a morte.

5. Explique aos alunos que esse quadro (pintado em 1944) faz parte de uma série a que os especialistas chamam de Os retirantes: telas que abordam temas dramáticos como a seca, a fome, a pobreza,
a miséria extrema e a fuga da terra natal em busca de melhores condições de vida.
Ainda criança, em Brodowski, Portinari presenciou o "ir e vir" de sofridas famílias nordestinas que ali
chegavam fugindo da seca e à procura de trabalho nos canaviais da região. Apesar de nunca ter vivido
na caatinga, Portinari teve sensibilidade e visão crítica suficiente (ou abrangente) para denunciar e
documentar de forma visual - com suas tintas e pincéis - essa realidade brasileira da época.
Mostre aos alunos que a cena, à primeira vista estática (pois as figuras parecem estar paradas, plantadas na paisagem árida), também contém elementos que sugerem a ideia de movimento: a mulher
que parece fazer um esforço enorme para não cair ao chão com a criança nos braços, os gestos das
pessoas para enxugar as lágrimas, as lágrimas que caem ao chão e que - segundo especialistas - se
transformam, metaforicamente, em pedras.

p. 147
2. Leve os alunos a observar que, na capa, a figura central é um homem (talvez um cangaceiro),
sentado no chão e segurando uma arma (símbolo da morte) entre os joelhos. Na tela, a figura central
é uma mulher que segura uma criança morta nos braços.
Na capa, a solidão e a miséria são representadas apenas por uma pessoa. Na tela, por várias pessoas
desesperadas, que choram.
Podemos ainda identificar na capa algum sinal de vida na paisagem ao fundo: árvores, galhos cortados, pássaros voando no céu e algumas montanhas ou colinas (que sugerem a ideia de sinuosidade:
o que pode ser interpretado metaforicamente como um •subir e descer• na vida, algo a ser vencido
ou transposto). Na tela, a paisagem ao fundo é totalmente deserta, horizontal, sem linhas sinuosas ou
curvas (o que sugere a ideia de uma situação estagnada, sem saída, de fim).
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Na capa, a ideia de movimento é transmitida pelas aves (talvez urubus) que voam ao fundo, sobre
as montanhas. Na tela, a ideia de movimento é sugerida, principalmente, pelos gestos de desespero
das pessoas que choram e pelas lágrimas que caem ao chão.
Na capa, Santa Rosa usou apenas duas cores: o preto sobre o fundo. Na tela, Portinari usou várias
cores, como vermelho, marrom, rosa, azul, cinza, preto e branco.

p. 148
1. Sugestão de resposta: em uma estrada asfaltada, próximos a uma ponte, estão três adultos e

duas crianças. A mulher mais velha usa um vestido surrado e estampado e um lenço amarrado na
cabeça. A mais jovem tem os cabelos curtos, usa saia e camiseta e está segurando, possivelmente,
uma vasilha de plástico (vazia) na mão direita. O homem à sua frente usa apenas um calção e também
estende o braço direito para mostrar o chapéu. Há ainda dois meninos ajoelhados que usam apenas
calção e também estendem as mãos. Todos estão descalços e fazem gestos com as mãos, pedindo
ajuda aos motoristas que passam por ali. Na estrada, vê-se um carro de passeio no meio da pista e ao
fundo um caminhão que sobe a via, pela direita.
Comente que a fotografia Ceará foi publicada no livro Labirinto e identidades brasileiras: panorama
da fotografia no Brasil (1946-1998), que apresenta 124 fotos de 30 artistas fotográficos, como Mário Cravo Neto (1947-2009), Walter Firmo (1937-), Pedro Vasquez (1954-) e Sebastião Salgado (1944-), entre
outros.
Comente que Rubens Fernandes Júnior (organizador da obra), no texto de apresentação, afirma
que •a modernidade chegou à fotografia brasileira muito tardiamente" e que, na Semana de Arte Moderna de 1922, a fotografia (assim como o cinema e o teatro) não foi considerada como linguagem e
expressão artística da época.
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Capítulo 12
Modernismo (IV) - Segunda fase - Prosa
Objetivos
•
•

conhecer obras de alguns dos principais prosadores da segunda fase do Modernismo brasileiro;
conhecer e compreender as características formais, temáticas e estéticas da prosa brasileira
desse período;

•

compreender o momento histórico em que a prosa do Modernismo, em sua segunda fase,
ocorre;

•

produzir ficha de leitura de romance desse período (atividade complementar).

Textos principais
Caetés, trecho de romance de Graciliano Ramos
Vidas secos, trecho de romance de Graciliano Ramos
O quinze, trecho de romance de Rachel de Queiroz
Seara vermelho, trecho de romance de Jorge Amado
Fogo morto, trecho de romance de José Lins do Rego
"Os devaneios do general'; trechos de conto de Erico Verissimo

Orientações didáticas e respostas

p. 157
Se considerar interessante, informe aos alunos que a cadela da família de Fabiano, em Vidas secas,
é chamada de Baleia porque no Nordeste brasileiro é comum nomear os cães com nomes de peixes
e outros animais que vivem na água. Segundo a crença, isso os livra de contrair hidrofobia.
Informe também que a primeira versão de Vidas secas se chamava O mundo coberto de penas
(título do penúltimo capítulo), em referência às penas dos corvos (e não mais das "arribações") que
cobriam o chão seco.

p. 168
Se achar interessante, leia o prefácio •o Erico contista'; escrito por Moacyr Scliar para a coletânea
Fantoches e outros contos, em que o conto •os devaneios do general" foi publicado. Disponível em:
<www.companhiadasletras.com.br/trecho.php?codigo= 12057>. Acesso em: 31 maio 2016.

p. 173
1. Explique aos alunos que o microconto é uma narrativa concisa, em que a trama é condensada
em até 100 palavras ou 150 caracteres. Com o advento de novas tecnologias, esse gênero tem se po-

pularizado. Para produzir um microconto, o autor deve selecionar palavras sugestivas que deem pistas
para que o leitor construa o sentido.

Atividade complementar
Ficha de leitura: romance do Modernismo brasileiro (século XX)
De acordo com a orientação do professor, você vai elaborar a ficha de leitura de um romance
escrito por um autor do Modernismo brasileiro do século XX. Siga estas orientações:

Preparação e pesquisa
Segundo a orientação do professor, escolha e leia uma destas obras:
Obra

Autor

1

Vidas secos

Graciliano Ramos

Oquinze

Rachel de Queiroz

Capitães do areia

Jorge Amado

Grande Sertão: veredas

Guimarães Rosa

A hora do estrela

Clarice Lispector

Triste fim de Policarpo Quaresma

Li ma Barreto

Incidente em Antares

Erico Veríssimo

Sargento Getúlio

João Ubaldo Ribeiro

Agosto

Rubem Fonseca

Você também pode escolher alguma obra literária selecionada para o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)-Ensino Médio, que provavelmente deve fazer parte do acervo da biblioteca de sua escola, desde que se refira ao período estudado.
A ficha de leitura poderá ser elaborada individualmente, em duplas ou em grupos, de acordo
com a orientação do professor.
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Realização

1. Durante a leitura do romance, em uma folha à parte, vá anotando as palavras que você
não conhece. Depois, consulte o significado de cada uma delas em um dicionário e organize um
pequeno glossário.
2. Anote todos os dados da obra em um rascunho, que servirá de base para a elaboração da
ficha de leitura definitiva do livro.
3. Registre, na ficha de leitura, os seguintes dados:
Ficho de leitura
Nome do aluno:
Escola:
Turma:

Turno:

Data:

Titulo da obra:
Nome do autor:
Dados biblíográficos do autor:

Dados pessoais e bibliográficos relevantes do autor, de forma sintética.
Tema/temáticas da obra:

Desigualdade social, opressão, decadência e/ou busca de ascensão social, miséria, seca, êxodo rural, vida cotidiana,
guerras, conflitos, revoluções, relações familiares e amorosas, violência, morte, impunidade, memórias etc.
Enredo:

Resumo, síntese da complicação edo desfecho da obra.
Personagens:
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Descrição das personagens principais, que deverá conter características físicas epsicológicas.
Tempo:
a) histórico:

Época em que se passam as ações, com referências a fatos e acontecimentos históricos, uso de palavras eexpressões de
variante linguística regional, geográfica ou histórica, a presença de costumes da época etc.
b) cronológico:

Duração das ações: um dia, vários dias, semanas, meses, anos etc.
Cenário ou espaço geográfico:

Local ou locais onde vivem as personagens, onde se passam as ações.
Meio social:

Classes sociais, profissões eatividades das personagens etc.
Foco narrativo: primeira ou terceira pessoa:

Presença ou ausência de estratégias para envolver o leitor.
Outros recursos usados pelo escritor:

Neste item, você pode registrar aspectos como:
•
•
•
•
•

presença de humor eironia;
predomínio do discurso direto ou indireto;
referências ao mundo rural/sertanejo, em contraponto ao mundo industrial, ao progresso urbano etc;
uso de linguagem formal ou informal,·
presença ou não de flashback (volta no tempo).

Citações:

Trechos, frases, passagens relevantes da obra que lhe impressionaram e que possam comprovar sua filiação estética ao
Modernismo.

Glossário:
Registro do significado das palavras eexpressões que voe~ não conheda.
Comentários:
Opiniões positivas ou negativas a respeito da obra, sugestões de mudança no enredo e/ou no desfecho, indicação ou não
da leitura a um colega etc.
Dúvidas:
Tópicos que ainda ficaram obscuros eque você gostaria de ver esclarecidos em sala de aula.

Capítulo 13
Modernismo {V) - Terceira fase - Prosa e desdobramentos na literatura
contemporânea
Objetivos
• conhecer obras de alguns dos principais autores da terceira fase do Modernismo brasileiro;
• conhecer e compreender as características formais, temáticas e estéticas da prosa brasileira
desse período;
• compreender o momento histórico em que a prosa do Modernismo, em sua terceira fase, ocorre;
•

identificar desdobramentos do Modernismo na literatura contemporânea.

Textos principais
Grande sertão: veredas, trecho de romance de Guimarães Rosa
O bem-amado, trecho de peça teatral de Dias Gomes
A hora da estrela, trecho de romance de Clarice Lispector
"Muribeca~ conto de Marcelino Freire
•Nem luxo nem lixo''. letra de canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Orientações didáticas e respostas

p. 180
Após a leitura da biografia de Guimarães Rosa, apresente à turma os trechos a seguir, com mais
informações sobre o autor. No primeiro, o autor fala filosoficamente sobre si mesmo e faz revelações a
respeito de seus motivos para escrever. No segundo, fala para uma prima que o entrevistou a respeito
de seus conhecimentos linguísticos, já que era poliglota.

Trecho 1
Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio São Francisco. Gostaria de
ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem.
Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o
sofrimento dos homens.
Disponível em: <www.releiruras.com/guimarosa_bio.asp>. Acesso em: 25 abr. 2016.
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Trecho li
Falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo;
leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o dicionário agarrado); entendo alguns dialetos
alemães; estudei a gramática: do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituânio, do polonês, do
tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês; bisbilhotei um pouco
a respeito de outras. Mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras
línguas ajuda muito à compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém,
estudando-se por divertimento, gosto e distração.
Disponível em: <www.releituras.com/guimarosa_bio.asp>.
Acesso em: 25 abr. 2016.

p. 182
5. Resposta possível: por meio da palavra, Maria Mutema torturou o padre Ponte, que não pôde se
defender por causa do voto feito (pelos padres em geral) de não revelar segredos de confessionário
(palavra como veneno, segundo Platão). A palavra do missionário leva Mutema a romper o silêncio e a
se confessar. Ela usa a palavra para pedir perdão e é absolvida (palavra como remédio, segundo Platão). O
comentário da professora Walnice refere-se, no conto, ao "silêncio" do padre Ponte (por causa do voto
feito de não revelar segredos de confessionário) e da própria Maria Mutema, que oculta seu crime.

Palavras na lupa
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1. Embora não haja manifestação explícita de interlocução, percebem-se sinais de que o narrador
se dirige a alguém, a quem conta a história. Isso pode ser justificado por algumas perguntas feitas
por ele, pelo uso do vocativo "o senhor" e do imperativo. Exemplos: "Mas não vá maldar o senhor mais
escândalo nessa situação [...]"; "[...] pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor
vai ver, por minha continuação~.

p. 193
Se achar interessante, antes de iniciar os trabalhos com autores contemporâneos, apresente aos alunos este quadro comparativo das características da segunda e da terceira fases do Modernismo brasileiro:
Segunda fase do Modernismo
(Romance de 30)

Terceira fase do Modernismo
(a partir de 1945)

• Preocupação em representar a realidade
com traços realista-naturalistas.

• Recriação da realidade ("realidade inventada').

• Homem brasileiro.

• Ser humano universal.

• Questões regionais, relativas à
sobrevivência.

• Experiência universal do ser humano.

• Esquemas narrativos tradicionais.

• Ruptura com narrativas tradicionais canônicas.
• Recriação da linguagem/pesquisa linguística.
• Preocupação com o fazer literário/
metalinguagem.

• Preocupação com a realidade concreta.

• Reflexão existencial.
• Incorporação de elementos do'realismo mágico~

Capítulo 14
Vozes do verbo

Objetivos
•
•
•
•

apreender os conceitos de sujeito agente/ativo/ sujeito paciente/ passivo e sujeito reflexivo;
compreender o que são as vozes do verbo;
apreender os conceitos de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva;
compreender que a opção pelo uso da voz passiva ou da voz ativa produz diferentes efeitos de
sentido e pode revelar determinadas intenções do locutor.

Textos principais
Títulos de notícias de fontes diversas

Orientações didáticas e respostas

p. 203
Voz passiva sintética
Mostre aos alunos que pode ocorrer voz passiva sintética com agente expresso. Exemplos:
Compõe-se a turma de adolescentes.

J,
Agente da passiva
De muitas andorinhas faz-se o verão.

J,
Agente da passiva
Dentre os muitos tópicos que evidenciam a cisão entre as prescrições da gramática normativa e o
uso efetivo da língua pelos falantes - inclusive aqueles considerados cultos -, o tema da voz passiva
sintética talvez seja um dos mais controversos. Veja, a seguir, o que diz Marcos Bagno a esse respeito:
A questão da partícula se em enunciados do tipo Vende-se casas vem sendo investigada há
muito tempo nos estudos gramaticais e linguísticos brasileiros. O que todos os estudiosos concluem é que, na língua falada no Brasil, no português brasileiro, ocorreu uma reanálise sintática
nesse tipo de enunciado, isto é, o falante brasileiro não considera mais esses enunciados como
orações passivas sintéticas.
O que a gramática normativa insiste em classificar como sujeito a gramática intuitiva do brasileiro interpreta como objeto direto. Respeitados filólogos e linguistas da primeira metade do
século XX, como Manuel Said Ali, Antenor Nascentes e Joaquim Mattoso Camara Jr., reconheceram o fenômeno. Muitas pesquisas científicas, baseadas em coleta de dados da língua real,
em levantamentos estatísticos rigorosos e em teorias linguísticas consistentes, mostram que a
imensa maioria dos brasileiros - de todas as classes sociais, mais letrados ou menos letrados, na
língua falada e na língua escrita - usam verbos no singular nos enunciados em que aparece o se
com um verbo transitivo e um substantivo no plural: Vende-se casas, Aluga-se salas, Joga-se búzios,
Avia-se receitas...
[...]

399

Falar é construir um texto, num dado momento, num determinado lugar, dentro de um contexto de fala definido, visando um determinado efeito de sentido. Quando o falante usa uma
frase com a partícula se, ele quer se valer dos recursos que esse tipo de construção sintática lhe
oferece para chegar ao efeito que visa provocar naquele determinado contexto. Trocar essa frase
por outra é trocar, também, ao mesmo tempo, o efeito visado.
Tem situações em que só as orações com se funcionam. Imagine um carro em cujo vidro traseiro lemos um cartaz escrito: Vende-se. Se fôssemos aplicar o "truque" sugerido pelas gramáticas
normativas [de passar a oração em voz passiva sintética para analítica) teríamos:

Evendido. Que

efeito pode ter uma frase assim, afixada num carro? [...)
Em outras ocasiões, apenas as orações na voz passiva atingem o efeito desejado: Animais

mortos foram trazidos com a enchente. Aplicando o "truque": Animais mortos se trouxeram com a
enchente... Alguém diz isso assim?
Podemos também perguntar por que Vende-se esta casa é "igual" a Esta casa é vendida e somente a isso? Por que não dizer que também é igual a Estão vendendo esta casa, Alguém está

vendendo esta casa etc.?
Além disso, a "substituição" é de mão única: Alugam-se salas é "igual" a Salas são alugadas, mas
a substituição no sentido contrário não funciona: De que são feitos esses doces? pode ser substituído por De que se fazem esses doces? ou por De que esses doces se fazem? - serão essas construções
naturais, espontâneas, características da nossa língua? Me parece que não.
Se na capa de uma revista sobre telenovelas está escrito Henrique é preso isso "equivale" a

Henrique se prende?
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Uma reportagem intitulada O que fazer quando se tem problemas com o vizinho também poderia se chamar O que fazer quando são tidos problemas com o vizinho?
Onde está, portanto, a alegada "equivalência"?

[...)
Minhas explicações levam em conta, como é fácil perceber, três critérios de análise dos enunciados linguísticos:

1. o sintático - a colocação dos termos na oração;
2. o semântico - o significado que cada tipo de enunciado assume segundo a posição ocupada pelos termos na oração;

3. o pragmático - o efeito visado pelo falante ao escolher enunciar uma oração na voz ativa,
passiva ou reflexiva.

[...)
BAGNO, Marcos. Preconceito linguíscico: o que é, como se faz. 50. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p. 121-126.

Observação:
O pronome se pode funcionar como:

• pronome apassivador. Exemplo: Cortam-se cabelos.
•

indeterminador do sujeito. Exemplo: Precisa-se de cabeleireiros.

•

pronome reflexivo (indicando reflexividade: "a si mesmo"). Exemplo: Ele se feriu.

•

pronome reflexivo (indicando reciprocidade: "um ao outrd'). Exemplo: Eles se amam.

p.204
7. Comente com os alunos que, em títulos e manchetes de jornais e revistas, por questão de economia e para facilitar a leitura, é comum o uso do processo de nominalização. O mesmo ocorre em
noticiários de rádio e TV. Exemplo:
Redução de acidentes nas estradas. •

Acidentes nas estradas foram reduzidos.

Atividade complementar

A voz passiva em notícias: efeitos de sentido
Para finalizar o estudo do capítulo, peça aos alunos que:

1. Leiam a notícia a seguir e façam um levantamento de todas as orações que estão na voz
passiva.

2. Expliquem a presença/ausência do agente da passiva.
3. Discutam, em grupos, as intenções do autor do texto ao utilizar, por várias vezes, essa estrutura linguística.

Mais três monumentos de Oscar Niemeyer são tombados pelo Iphan

O Instituto do Patrimônio I-listórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou hoje (6) o Sambódromo do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói e o Conjunto de
edificações projetadas do Parque do Tbirapuera, em São Paulo, todos monumentos assinados
pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
Os tomhamentos foram decididos em votação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural durante a 82~ reunião do colegiado, no Palácio Gustavo Capanema, centro da capital
fluminense. A presidenta do Iphan, Jurema l\llachado, explicou que o processo dos novos tombamentos começou em 2007 e explicou a importância da decisão para a conservação dos monumentos h istóricos e culturais. [...]
As obras
Com área de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o Parque do Jbirapuera foi inaugurado em 21 de agosto de 19 54 em comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo. lo
local havia uma área alagadiça que. na época da colonização, foi uma aldeia indígena. O nome
lbirapuera (ypi-ra-ouêra) significa na língua Tupi árvore apodrecida.
Inaugurado em 1984. o Sambódromo tem cerca de 650 metros e virou um ícone do espetáculo das escolas de samba. A arquitetura carrega as características de Niemeyer, prezando pela
simplicidade formal e austeridade de acabamentos necessários à valorização da festa.
O 1\~useu de Arte Contemporânea de Niterói foi inaugurado em 1996 e tem 2. 5 mil metros
quadrados de área. Em formato circular, que lembra um disco voador, o museu oferece aos visitantes uma vista panorâmica da Baía de Guanabara e da cidade do Rio de Janeiro. Às margens
da baía, o espelho d'água ao seu redor combinado ao vermelho da rampa de acesso e ao branco
do edifício criam uma iluminação especial.
Oscar Niemeyer viveu 104 anos. Nasceu no Rio de Janeiro em 1907 e em 1929 ingressou na
Escola Nacional de Belas Artes. Entre suas criações está o conjunto arquitetônico de Brasília.
Ao todo, Niemeyer tem 43 obras tombadas no Brasil.
O conselho do Iphan que avalia os processos de tombamento e registro é formado por 23 especialistas de diferentes áreas. como cultura. turismo. arquitetura e arqueologia. Os conselhei-
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ros representam entjdades da área, 1ninistérios e organizações da sociedade civiL com especial
conhecimento nos campos de atuação do instituto.
VILELA, Flávia. Mais três monumentos de Oscar Niemeyer são tombados pelo lphan. Agência Brasil, 6 maio 2016.
Disponível em: <http//agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/mais-tres-monumentos-deoscar-niemayer-sao-tombados>. Acesso em: 30 maio 2016.

Observações:
a) Uma pergunta interessante para se fazer aos alunos é: por que no título usa-se a voz passiva
e no primeiro parágrafo, que informa praticamente o mesmo que informa o título, usa-se
a voz ativa? Mostre a eles que, no título, o foco está na autoria dos monumentos - Oscar
Niemeyer - e no fato de que •mais" três monumentos do arquiteto serão tombados; já no
primeiro parágrafo, o foco está na ação do tombamento, na data do ocorrido, no órgão responsável por essa ação (que é apresentado em toda a sua denominação, seguida da sigla
- que aparece sozinha no título), e na especificação dos monumentos que esse órgão tombou. Há como um •cruzamento• naquilo que se quer destacar em cada momento (título/
1º parágrafo).
b) Outra questão que demanda análise é: embora não se tenha formalmente expresso o agen-

te da passiva, quem votou pelo tombamento? Épossível inferir essa resposta pela frase inicial
do parágrafo seguinte: •os tombamentos foram decididos em votação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural durante a 82ª reunião do colegiado, no Palácio Gustavo Capanema, centro da capital fluminense~ Quem votou pelo tombamento provavelmente foram os
conselheiros consultivos do Patrimônio Cultural que estavam presentes na 82ª reunião do
colegiado. Além disso, os componentes do lphan e os prováveis votantes são apresentados
no último parágrafo do texto. Converse com os alunos sobre a relevância de serem apresen-
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tados desse modo - isso atribui importância à instituição (lphan), dada a especialização e
atuação dos conselheiros, o que também atribui importância ao tombamento em si.
c) Mostre aos alunos que os três monumentos tombados são descritos em três parágrafos

seguidos, em construções passivas. Em todos os casos, são destacadas a extensão da obra
e a data da inauguração, embora em posições sintáticas diferentes. Também são dadas
características das três obras, na sequência de cada frase inicial dos parágrafos.
d) Trabalhe com eles os efeitos das inversões na entrada de cada informação nas frases cons-

truídas em voz passiva e ajude-os a levantar hipóteses sobre o porquê delas. Além disso,
pergunte qual é a função de cada informação complementar sobre cada obra na frase seguinte à de abertura do parágrafo (justificar a relevância da obra e o consequente tombamento).

Capítulo 15
Regência verbal e nominal e uso da crase

Objetivos
•
•

apreender os conceitos de regência nominal e regência verbal;
saber utilizar o dicionário como fonte de consulta sobre a transitividade do verbo e a regência
ou não dos eventuais complementos por preposição;

• confrontar as regras da gramática normativa quanto à regência verbal e a língua em uso;
• conhecer os casos especiais de regência verbal, segundo a gramática normativa;
• conhecer alguns exemplos de regência nominal;
• apreender o conceito de crase;
• saber em que casos é necessário sinalizar a crase com o acento grave;
•

conhecer os usos opcionais e os casos especiais de sinalização da crase.

Texto principal
'J\ssistir'ao'. assistir'o"; artigo expositivo de Sírio Possenti

Orientações didáticas e respostas

p.209
Regência dos verbos gostar e recitar
O Novo manual do Redação do Folho de S.Poulo recomenda aos jornalistas que não usem construções como: "gostei e recitei o poema~
Essa recomendação baseia-se no fato de que:
• o verbo gostar (transitivo indireto) rege a preposição de;
• o verbo recitar é transitivo direto, nesse caso.
Como se trata de verbos com diferentes regências para o mesmo termo, as possibilidades previstas, de acordo com a norma-padrão, são:
• Gostei do poema e recitei-o.
• Recitei o poema do qual gostei.

p.218
4. Reescrita do texto:

"O presidente da associação se declarava a favor dos incentivos à utilização de veículos 1novidos
a óleo ou a álcool. Recomendava aplicação de mais verbas destinadas a subsidiar a plantação de

cana; às claras, louvava a qualidade dos combustíveis renováveis e derramava elogios às usinas.
Esse era o teor dos discursos que o presidente fazia nos finais de semana, durante os comícios.
Mas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, os empregados da empresa faziam as entregas em
domicílio, utilizando gasolina em seus veículos; nessas ocasiões, as ações dos empregados contrariavam o que o presidente dizia a todos."

Atividade complementar
Regência verbal e nominal: gramática normativa x usos
É muito comum que regras de regência verbal e nominal consolidadas na gramática normativa não se verifiquem na linguagem coloquial.

1. Peça aos alunos que procurem exemplos da diferença de usos, na linguagem formal e
informal, da regência de alguns verbos, como ir, chegar, implicar.

2. Oriente-os para que comparem os contextos de prática social em que são verificados e se
trazem algum prejuízo para a interlocução.
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Capítulo 16
Período composto por subordinação e orações subordinadas
substantivas

Objetivos
•

retomar o conceito de período (simples e composto);

•

conhecer o mecanismo de subordinação das orações de um período composto;

•

perceber que as orações subordinadas podem ter, em relação à oração principal, um valor de
substantivo, de adjetivo ou de advérbio;

•

conhecer as possibilidades de classificação das orações subordinadas substantivas conforme a
função sintática que desempenham em relação à oração principal (subjetiva, objetiva direta,
objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva);

•

compreender que as orações subordinadas substantivas podem se apresentar como desenvolvidas (introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se) ou reduzidas de infinitivo
(sem conjunção).

Textos principais
Armandinho cinco, tirinha de Alexandre Beck

•o dilema entre o perdão e a vingança''. reportagem de Thomaz Favaro
Orienta~ões didáticas e respostas
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p.226
Orações subordinadas substantivas subjetivas
Chame atenção dos alunos para o fato de que, em algumas gramáticas, as orações introduzidas
por pronomes indefinidos ou advérbios interrogativos (quem, quantos, quantas etc.) são classificadas como orações subordinadas substantivas subjetivas, enquanto em outras são classificadas
como orações subordinadas adjetivas.
Exemplos dessa estrutura sintática:
•

Quem semeia vento, colhe tempestade.

•

O que cai na rede é peixe.

Se julgar interessante, apresente conceitos de diferentes gramáticas para que os alunos reflitam.
O importante não é a memorização da nomenclatura, mas a compreensão das diferentes estruturas
morfossintáticas que a língua oferece aos usuários para produzir textos orais e escritos e os efeitos que
cada opção cria nos textos.

p.227
Oração subordinada substantiva desenvolvida
Se achar conveniente, comente com os alunos que as orações subordinadas substantivas desenvolvidas também podem ser introduzidas por pronomes e advérbios interrogativos. Exemplos:
•

Não falou aonde vai.

•

Não conhecemos quem chegou.

Atividades complementares
Verbos dicendi em notícias
Peça aos alunos que procurem em textos do gênero notícia exemplos de períodos formados
por uma oração principal com verbo dicendi e uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Esses períodos são bastante comuns quando o produtor do texto faz o relato de manifestações/depoimentos de uma determinada pessoa (dizer, afirmar, explicar, reclamar etc.).

Orações subordinadas substantivas subjetivas em textos de divulgação
científica
Peça aos alunos que procurem em textos de divulgação científica a ocorrência de períodos
compostos por orações subordinadas substantivas subjetivas e cuja oração principal seja formada por um verbo na voz passiva do tipo é sabido, foi anunciado, ficou provado, sabe-se etc.
Essa construção é comum nos textos em que o autor costuma lançar mão de argumentos de
consenso, como é o caso dos textos de divulgação científica.

Capítulo 17
Orações subordinadas adverbiais
Objetivos
• conhecer as possibilidades de classificação das orações subordinadas adverbiais conforme os
sentidos que acrescentam à oração principal (causal, comparativa, concessiva, condicional,

final, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal);
• compreender que as orações subordinadas adverbiais podem se apresentar como desenvol-

vidas (introduzidas por conjunções) ou reduzidas de infinitivo, gerúndio ou particípio.

Textos principais
"Quanto custa nossa vaidade?'; cartaz de campanha do lbama/Ministério do Meio Ambiente
"Escreva para não travar na prova·; reportagem da Revista tpoca

Atividade complementar
Orações subordinadas adverbiais em textos de tipologia narrativa e
argumentativa
Peça aos alunos que façam um levantamento da ocorrência de orações subordinadas adverbiais em textos de tipologia narrativa e argumentativa. Eles podem selecionar, por exemplo,
crônicas literárias e editoriais.
Em seguida, pergunte se identificaram diferenças na ocorrência dessas orações entre um tipo
de texto e outro.
Por exemplo, as orações temporais aparecem mais em textos narrativos ou argumentativos?
As orações causais aparecem mais em textos narrativos ou argumentativos?
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Capítulo 18
Orações subordinadas adjetivas
Objetivos
• conhecer as possibilidades de classificação das orações subordinadas adjetivas (restritivas e
explicativas) conforme os sentidos que estabelecem com a oração principal;
• retomar o conceito de pronome relativo, percebendo seu papel na coesão entre as orações
subordinadas adjetivas e a oração principal;
• compreender que as orações subordinadas adjetivas podem se apresentar como desenvolvidas (introduzidas por pronome relativo e com o verbo conjugado) ou reduzidas de infinitivo,
gerúndio ou particípio;
• conhecer algumas regras de emprego dos pronomes relativos de acordo com a norma-padrão;
• perceber como o uso da vírgula altera o sentido das orações subordinadas adjetivas.

Textos principais
"Homem que se cuida não perde o melhor da vida': cartaz de campanha do SUS/Ministério da Saúde
"Museu de Arte Moderna de São Paulo e Pinacoteca ganham visita virtual': notícia do Jornal do
Brasil, por Daniel Mello

Atividade complementar
Orações subordinadas adjetivas em anúncios publicitários
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Os anúncios publicitários costumam apresentar períodos formados por subordinação cuja
oração subordinada é adjetiva. Essa ocorrência se justifica porque, nesse gênero textual, há uma
preocupação por se qualificar um determinado substantivo (um ser, uma ocasião, uma festa etc.),
distinguindo-o de maneira especial.
Peça aos alunos que procurem, em jornais, revistas, folhetos etc., exemplos do uso de orações
adjetivas e que identifiquem qual a função dessas orações no contexto do anúncio.
Peça ainda que, em grupos, os alunos criem peças publicitárias sobre um livro ou um filme nas
quais aparecem orações adjetivas. Por exemplo:
Este é um livro que você não esquecerá jamais.

Capítulo 19
Período composto por coordenação
Objetivos
•
•
•
•

•

conhecer o mecanismo de coordenação das orações de um período composto;
perceber a diferença entre independência sintática e independência semântica;
compreender a diferença entre orações coordenadas sindéticas e assindéticas;
conhecer as possibilidades de classificação das orações coordenadas sindéticas conforme as
relações sintático-semânticas que estabelecem entre si (aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva);
compreender as diferenças sintático-semânticas entre as orações subordinadas adverbiais
causais e as orações coordenadas sindéticas explicativas.

Textos principais
"O trabalho escravo é crime e pode estar bem perto de você!~ campanha do Ministério Público
Federal
•o nde está meu emprego?'; artigo de opinião de Roberto Shinyashiki

Orientações didáticas e respostas

p.253
6. b) Leve os alunos a refletir sobre o fato de que houve mudanças e avanços tecnológicos e que
essas mudanças continuarão a acontecer, mas que as ideias e os argumentos usados pelo autor não
se tornaram obsoletos. Ainda hoje, é necessário ao profissional "se atualizar'; estar "aberto às novidades" e "assumir o controle da sua carreira e investir pesado na sua evolução profissional~

p.255
Classificação das orações coordenadas sindéticas
•

Em determinados períodos compostos por coordenação, pode haver orações que não são
relacionadas por conjunções, mas cuja relação o leitor pode inferir. Exemplo:
Não zombe dos outros, será exposto a iguais zombarias. (provérbio)

Apesar de os períodos não serem ligados explicitamente por uma conjunção, o leitor pode inferir:
Não zombe dos outros, pois será exposto a iguais zombarias.
A mesma conjunção pode estabelecer diferentes relações de sentido. Exemplos:
Ela está muito velha, mas continua forte. (ideia de contraste, quebra de expectativa)

•

Todos ficam preocupados com o futuro, mas a competitividade é grande. (justificativa)
A conjunção coordenativa conclusiva pois costuma vir entre vírgulas. Exemplo:
Ele está triste; necessita, pois, de nosso carinho. (conclusiva)

•

Atividade complementar
Orações coordenadas adversativas em cartazes de campanha
Peça aos alunos que analisem o efeito do uso de orações coordenadas adversativas nos
cartazes de campanha das próximas páginas.
Ajude os alunos a perceber que as orações coordenadas adversativas empregadas nos cartazes contrapõem o eventual prazer de fumar narguilé aos prejuízos à saúde provocados por
esse uso. Leve-os a observar que o argumento que prevalece é introduzido pela conjunção
adversativa.

• Parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar 100 cigarros.
•

O narguilé tem um cheiro que você até pode achar bom. Tem um sabor que até pode

agradar. Mas lá dentro é outra história.

• Parece inocente, mas o que muitos não sabem é que ele causa dependência e, em longo
prazo, câncer de pulmão, boca e bexiga, aterosclerose e doenças respiratórias e coronarianas.
Comente, ainda, que na segunda ocorrência da oração coordenada sindética adversativa não
foi seguida a norma gramatical que prescreve o uso de vírgula antes de orações desse tipo. A
adversativa veio isolada depois do ponto final para destacar o contra-argumento.
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O uso do norguilé pode causar câncer, doenças respirolórios,
doença de boca, 11.iberculose e hepatites virais. Além disso,
em uma hora de norguilé, você inalo o equivalente à fumaça
de 100 o 200 cigarros.
É prejudicial à saúde. E pode ser a parta de entrada para
a dependência da cigarro.
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O narguilé, lambém conhecido como cachimbo d'água, é vendido como peço de
decoração e usado por jovens e adultos em feslos e eventos sociais. Parece inocente,
mos o que muitos não sobem é que ele couso dependência e, em longo prazo, câncer
de pulmão, boca e bexigo, olerosclerose e doenças respiratórios e coronorionos.
Além disso, ao comporlilhor o norguilé com outros usuários, você se expõe o herpes
e oulros doenças do boca, hepotite C e tuberculose. O uso frequente dos produtos
derivados do toboco couso também problemas de fôlego, mou hálito, omorelomenlo do
pele e envelhecimenlo precoce, mesmo em usuários odolescenles e jovens. O fumonle
posso o ler dificuldades de prolicor esportes e outros olividades soudóveis de que gosto.
E o que quase ninguém sobe é que, em umo sessão de umo horo de uso do norguilé,
você inalo o equivalente à fumaça de 100 o 200 cigarros. O norguilé não tem nodo
de inofensivo. É prejudicial à saúde. E pode ser a porta de entrada para a

dependência do tabaco e de outras drogas.
Segundo o Organização Mundial do Saúde {OMS). o lobogismo é o principal couso
de morte evilóvel em lodo o planeio. Seis milhões de pessoas morrem no mundo por
ano devido ao uso do cigarro. E, somenle no Brasil, 75% dos fumantes começam
o fumar onles dos 18 anos. Adolescentes fumonles possuem oito probabilidade de
se lornorem odullos fumanles. Guonlo mais cedo você entro no dependência do
loboco, maior o risco de contrair câncer e outros doenças crônicos não lronsmissíveis.

O SUS ajuda você a ter uma vida saudável sem o cigarro.
Do Saúde se Cuido Todos os Dias. Conheço os ações de conlrole ao 1obogismo
e outros ações de Promoção do Saúde em: www.soude.gov.br/ promocoodasoude
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Disponível em: <http//www.inca.gov.br/wcm/dncí/2015/mareriaVfilipeta-narguile-148x21 O.pdf>.
Acesso em: 30 maio 2016.
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Capítulo 20
Pontuação - Uso da vírgula e do ponto e v írgula
Objetivos
• compreender as funções dos sinais de pontuação na segmentação de unidades significativas
do texto e produção de efeitos de sentido variados;
• conhecer os principais usos da vírgula;
• conhecer os contextos em que não se deve usar a vírgula;
• conhecer os principais usos do ponto e vírgula;
• conhecer as possibilidades de uso dos sinais de pontuação como recurso estilístico.

Texto principal
Piada de domínio público, publicada em revista de companhia aérea.

Atividade complementar
Investigação: usos da vírgula e do ponto e vírgula em diferentes gêneros
jornalísticos
1. Peça para os alunos levarem para a sala de aula revistas e jornais.
2. Distribua a turma em duplas ou trios.
3. Cada dupla ou trio ficará responsável pela pesquisa em um gênero textual e um suporte
(reportagem de revista, notícia de jornal, editorial de revista, crônica de jornal etc.). Deixe
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que eles escolham o gênero/suporte (não há problema se várias duplas ou trios optarem
pelo mesmo gênero/suporte).

4. Da mesma forma, a dupla ou o trio deverá selecionar um texto do gênero escolhido.
5. Ofereça este modelo de ficha para ser preenchida e orientar a pesquisa; explique os campos
para os alunos:
Gênero textual escolhido

Texto selecionado

[título do texto]

[registro do gênero textual pelo qual ficarão
responsáveis]

Referências bibliográficas da circulação do texto

[Indicação do título do jornal/revista em que o texto circulou, cidade, data, número do exemplar, número da página
etc.]
Ocorrências de uso da vírgula

Justificativas do uso da vírgula

[reprodução das frases em que ocorre a vírgula]

[referência àsregras que orientaram o uso em cada frase]

Oconências de uso do ponto e vírgula

Justificativas do uso do ponto e vírgula

[reprodução das frases em que ocorre o ponto e vírgula]

[referência àsregras que orientaram o uso em cada frase]

Número de ocorrências do uso da vírgula por
tipo de justificativa

Número de ocorrências do uso do ponto e
vírgula por tipo de justificativa

[registro do número de frases em que o uso da vírgula foi [registro do número de frases em que o uso do ponto e
orientado pela mesma regra]
vírgula foi orientado pela mesma regra]
Hipóteses

[prováveismotivos pela maior ou menor ocorrência do uso da vírgula e do ponto e vírgula por esta ou aquela
justificativa no gênero textual selecionado]

6. Acompanhe o desenrolar da busca pelas duplas ou trios, orientando-os, tirando dúvidas,

auxiliando-os etc.

7. Ao final do trabalho das duplas ou trios, reúna aquelas(es) que exploraram o mesmo gênero
de texto no mesmo suporte. Peça-lhes que comparem seus resultados e:
•

confirmem ou descartem suas hipóteses;

•

(re)construam-nas, se for o caso.

8. Organize o compartilhamento do resultado dessas comparações para a turma toda.

Capítulo 21
Coesão e coerência (11)
Objetivos
•

retomar e ampliar os conceitos de coesão e coerência introduzidos no volume 1 da coleção;

• compreender os mecanismos de coesão referencial (por substituição - anáfora, catáfora e
elipse - e por reiteração - com sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, expressões nominais definidas e repetições), recorrencial (pela retomada de termos e por paralelismo) e
sequencial (pela correlação de tempos verbais, pela conexão entre orações e pela conexão
entre períodos e parágrafos).

Texto principal
"Rios sem discurso'; poema de João Cabral de Melo Neto

Atividade complementar
Coesão em texto sobre bullying
1. Introduza a atividade apresentando aos alunos o título do texto com que irão trabalhar:
"Problema antigo~ Explique que ele foi publicado na página de Educação de um site de notícias.

2. Peça à turma que levante hipóteses sobre o que será tratado no texto. Registre essas hipóteses no quadro.

3. Divida a turma em grupos de 4 ou 5 alunos e distribua para cada grupo este período em
uma filipeta:
O bullying sempre existiu no ambiente escolar, mas algumas pessoas têm a impressão de
que os casos de bullying estão mais comuns. O fato é que, desde que o termo caiu no uso popular, todos passaram a ter mais consciência do bullying. Talvez venha daí a sensação de que o
bullying está mais frequente.
4. Peça a um aluno que leia esse trecho em voz alta e pergunte o que todos acharam. Prova-

velmente, os alunos dirão que a repetição do termo bullying incomoda, torna o texto cansativo.

5. Solicite aos grupos que sugiram alternativas para evitar a repetição do termo bullying.
6. Peça que leiam suas sugestões e compare-as, comentando as diferentes soluções dadas
pelos grupos.
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7. Distribua para os grupos, em envelopes, quatro filipetas embaralhadas, cada qual com um
parágrafo do texto:
As agressões e intimidações do tipo sempre existiram no ambiente escolar, mas algumas
pessoas têm a impressão de que os casos de bul/ying estão mais comuns. O fato é que, desde
que o termo caiu no uso popular, todos passaram a ter mais consciência dessa forma de violência.Talvez venha daí a sensação de que o problema está mais frequente.
"Durante anos nem se falava sobre isso, mas elas [as mídias] contribuíram para disseminar
o termo bul/ying e aí ele se tornou usual, corriqueiro. Hoje para muitos tudo é bul/ying, o que
não é verdade. É preciso compreender a violência escolar como um todo'; destaca Abramovay.
A mídia e o uso da internet é que potencializam a propagação das informações sobre esse
tipo de agressão e a divulgação das consequências para a vítima - consequências bem graves, em
alguns casos, de acordo com a doutora em educação Miriam Abramovay, coordenadora da área
de Juventude e Políticas Públicas da FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais).
Essa percepção está equivocada e não há dados científicos que comprovem o crescimento
de casos de bul/ying nas escolas, segundo Nelson Pedro da Silva, doutor em psicologia escolar
pela USP (Universidade de São Paulo) e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista)

8. Explique que a atividade nesse momento será ordenar as filipetas da maneira que acharem
mais adequada para a construção de um texto coeso e coerente. Para sua ciência, este é o texto
na ordem original:
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Problema antigo
As agressões e intimjdações do tipo sempre existiram no ambiente escolar, mas aJgumas pessoas têm a impressão de que os casos de bullying estão mais comuns. O fato é que, desde que
o termo cruu no uso popular, Lodos passaram a ter mais consciência dessa forma de violência.
TaJvez venha daí a sensação de que o problema está mais frequente.
Essa percepção está equivocada e não há dados científicos que comprovem o crescimento de casos de bu.llying nas escolas, segundo Nelson Pedro da Silva, doutor em psicologia
escolar pela USP (Universidade de São Paulo) e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista).
A mídia e o uso da internet é que potenciaJizam a propagação das informações sobre esse
tipo de agressão e a divulgação das consequências para a vítima - consequências bem graves,
em aJguns casos, de acordo com a dou tora em educação Miriam Abramovay, coordenadora da
área de Juventude e Políticas Públicas da FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais).
"Durante anos nem se falava sobre isso, mas elas [as mídias] contribuíram para disseminar o Lermo bullying e aí ele se tornou usuaJ, corriqueiro. I-Joje para muitos tudo é
,
bullying, o que não é verdade. E preciso compreender a violência escolar como u1n todo'·,
destaca Abramovay.
Disponível em: <http//educacao.uol.com.br/especiais/bullying.htm#capa/1->. Acesso em: 16 mar. 2016.

9. Sorteie dois ou três grupos para lerem a ordenação que fizeram e expliquem o que guiou
essa ordenação. É possível que haja disparidades nas combinações. Observe e discuta com os
alunos por que elas aconteceram. É importante marcar os mecanismos de coesão que ligam os
parágrafos:

1e li - "[...] a sensação de que o problema está mais frequente.• /"Essa percepção está equivocada [...]."
li e Ili - [a introdução de um novo foco para o desenvolvimento do assunto) "A mídia e o uso
da internet é que potencializam a propagação das informações sobre esse tipo de agressão [ ..]~
li e IV - "[...) de acordo com a doutora em educação Mi riam Abramovay, coordenadora da área
de Juventude e Políticas Públicas da FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais)'.'/
[depoimento da pessoa pública mencionada] '"Durante anos nem se falava sobre isso,[...)' destaca
Abramovay.•

1O. Retome o primeiro parágrafo com as repetições, as alternativas apresentadas pelos alunos
e o primeiro parágrafo original, para compará-los e conversar sobre as diversas opções.

Capítulo 22
Variedades sociolinguísticas
Objetivos
•

retomar e aprofundar os conceitos e conteúdos referentes às variedades linguísticas estudados no volume 1 da coleção;

•

refletir sobre as diferentes variedades linguísticas do português: de registro, histórica, sociocultural, de faixa etária, regional ou geográfica etc.;

•

refletir a respeito da adequação dessas variedades às diferentes situações de uso da língua,

sem preconceitos;
• compreender as diferenças entre registro formal e registro informal, e perceber sua adequação às diferentes situações de uso;
•

perceber e compreender as marcas das variedades linguísticas em textos de diversos gêneros
de circulação social.

Texto principal
•causinhos'; de Rolando Boldrin

Orientações didáticas e respostas
Na obra Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador, o autor Albert Memmi se dedica
a refletir a respeito das identidades e relações entre colonizador e colonizado no campo da psicologia
coletiva, da língua/linguagem e dos valores culturais construídos nesse processo.

Épioneira sua visão do colonizador como um '€xilado voluntário" que busca nas colônias os meios
de uma ascensão social inalcançável na metrópole e, por conta disso, se enraíza ou, às vezes, hesita
ao máximo em regressar à sua pátria. O colonizador constrói, então, uma identidade ambivalente, em
parte ancorada nos valores colonialistas, em parte na valorização da colônia, mas nunca na língua ou
na linguagem materna dos povos nativos colonizados.
Leve os alunos a refletir a respeito da imposição do português como língua oficial do país e o
processo de desaparecimento das línguas indígenas. Apresente o trecho a seguir do verbete "línguas
indígenas~ da Enciclopédia das Línguas no Brasil:

413

Línguas indígenas

[...] O tupinambá ou tupi (antigo) foi a língua falada por um grande contingente de indígenas
de diferentes culturas, habitantes da costa brasileira, sendo referida por viajantes e missionários
como língua dos índios, língua brasílica, língua da terra, língua do Brasil. Foi a língua predominante nos dois primeiros séculos de colonização, sendo falada não só por índios, mas por portugueses e seus descendentes, negros, colonos em geral, tornando-se a "língua geral" de uma
extensão territorial que abrangia de São Paulo ao Maranhão.
Difundida fortemente até o século XVIII, o governo de Portugal, através do decreto do Marquês de Pombal, proíbe, em 1775, seu uso no território brasileiro, bem como o uso de outras
línguas indígenas faladas no país. Inicia-se, a partir de então, o processo de imposição da língua
portuguesa aos povos indígenas, através das missões religiosas. Atualmente, encontramos somente falantes do chamado tupi moderno (ou nheengatú), na região amazônica, procedentes
de diferentes etnias. O tupi antigo não é mais falado [...].
Disponível em: <WWW.labeurb.unicamp.br/elb/indigenas/l_indigenas.html>.
Acesso em: 31 maio 2016.

Comente com os alunos que, do tupi antigo, encontram-se apenas registros da documentação
escrita pelos jesuítas da Companhia de Jesus e algumas anotações de outros missionários e viajantes.
Segundo a fonte citada, ainda existem cerca de 180 línguas indígenas e respectivos dialetos sendo
praticados no Brasil por 330 mil indígenas aproximadamente, e por algumas comunidades ribeirinhas
do norte do país.
Calcula-se que, nos primeiros anos de colonização, cerca de 6 milhões de indígenas falavam mais
de mil línguas nativas. As políticas colonizadoras resultaram no desaparecimento de cerca de 85%
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dessas línguas. Na primeira metade de século XX, já se registrava uma perda de quase 30% delas.

p.279
2. Reforce com os alunos que ainda é frequente haver confusão entre oralidade e variação regional, e que é importante saber discernir o que é comum a todos os falares e o que é próprio de um
determinado falar regional, desfazendo estereótipos e evitando preconceitos. Para saber mais sobre
o assunto, recomendamos a leitura do artigo •somos todos Chico Bento~ do linguista Sírio Possenti.
Ois ponível em: <http//ai ias.estadao.com.br/noticias/geral,somos-todos-chico-bento-i mp-,8785 27>.
Acesso em: 26 abr. 2016.

Passos largos
Se julgar pertinente, antes de resolver as questões da seção Passos largos, apresente para a turma
um quadro-resumo a respeito das variedades linguísticas.

Variedades linguísticas
São as variações que uma língua apresenta, ou, ainda, os diferentes usos que são feitos de
mesma língua. Essas variações ou diferenças ocorrem dependendo:
• do contexto, da intenção ou da situação de uso (variedade de registro);
• da região em que a língua é utilizada, ou de onde o usuário da língua vive (variedade
regional ou geográfica);

• da origem de quem fala ou escreve; da condição social, cultural ou do grau de escolaridade
de quem utiliza a língua; dos costumes e atitudes do grupo em que o usuário da língua
vive (variedade sociocultural);
• da faixa etária do usuário da língua (variedade de faixa etária);
• do momento histórico (variedade histórica).
Normas urbanas de prestígio
Contemplam variedades linguísticas de maior prestígio social. Todas as variedades linguísticas
têm valor e são eficientes na comunicação entre os interlocutores.
Gírias
Trata-se de uma linguagem coloquial usada no dia a dia por determinados grupos sociais
abertos (como os jovens, em geral) ou fechados e específicos (como surfistas, skatistas, motoqueiros, roqueiros, tatuadores, internautas diversos, entre outros).
Se achar interessante, comente que a palavra bacana provavelmente tem suas origens na
Roma Antiga. É uma referência a Baco, divindade que foi incorporada pelos romanos a partir de
Dioniso (da mitologia grega). Baco, reverenciado pelos romanos como o deus do vinho, era invocado ou celebrado em festas e reuniões chamadas de bacanais, ganhando também o sentido
pejorativo de orgia, farra, desordem, tumulto, anarquia etc. A palavra bacana, atualmente, tem
um significado bastante amplo, exprimindo aquilo que é bom, excelente, belo, simpático, elegante, luxuoso, bem-educado, leal, inteligente, culto etc. Na gíria, essa palavra também pode ser
substituída por outras como: legal, bárbaro, tranchã, maneiro, massa, esperto etc.
Jargões
Representam a linguagem própria de um determinado grupo profissional que usa um vocabulário específico. Podemos citar, por exemplo, o jargão médico (de médicos, enfermeiros etc.), o
jargão do direito (de juízes, advogados), entre outros.
Bordões
Embora sejam muitas vezes confundidos com gírias ou até com provérbios, ditados populares e frases feitas, os bordões são palavras, expressões ou frases que o usuário da língua (falada
ou escrita) repete frequentemente. Podem ser considerados também parte do grupo das variedades linguísticas socioculturais ou geográficas e regionais. Nos meios de comunicação como rádio e televisão, os bordões são repetidos frequentemente por um apresentador ou personagem
para obter efeito humorístico ou caricatural de algo ou alguém, chamar a atenção para a figura
do apresentador, fazer com que o ouvinte ou telespectador identifique rapidamente e memorize
o programa, a personagem etc. Assim como as gírias, os bordões também podem desaparecer
ou ser incorporados pela língua. Exemplos:
•

Apresentadores de TV, entrevistadores, jornalistas:'Põe na telal" (Luiz Datena);"Ô loco, meu!"
(Fausto Silva), "Loucura, loucura, loucura'" (Luciano Huck); "Beijo do gordol" (Jô Soares); "Isso
é uma vergonha!" (Bóris Casoy); "Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir" (Chacrinha);
"A cobra vai fumar!" e "Aqui tem café no bule!" (Ratinho); "Saúde e paz, o resto a gente corre
atrás!" e "Vamos dar uma espiadinha?" (Pedro Biai).
• Narradores esportivos de rádio e TV, técnicos de futebol: "Pimba na gorduchinha!" (Os mar
Santos), "Vai que é tua, Tafarel!" (Galvão Bueno); "Vocês vão ter que me engolir!" (Zagallo,
técnico de futebol).
• Personagens de programas de TV, novelas: "Ô... coitada'" (Filó, personagem da atriz humorística Gorete Milagres); "Ai, como tô bandida!" (Valéria Vasques, personagem interpretada
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pelo ator Rodrigo Sant'Anna, no programa humorístico Zorra Total); "Tudo eu, tudo eu'..'.'
(Crodoalda Isaura Valéria, personagem de uma novela de TV); "Foi sem querer querendo"
(Chaves, personagem de seriado mexicano).
• Na imprensa escrita, em determinadas colunas (de variedades, entretenimento, fofocas,
crônicas humorísticas, satíricas etc.), apesar de menos comum, é possível encontrarmos
bordôes. Exemplo: "Hoje só amanhãl" (José Simão, colunista do jornal Folha de S.Paulo).
O "internetês"
Em função das linguagens que surgiram a partir das novas tecnologias de comunicação propiciadas pelo uso da internet (rede mundial de computadores), muito se tem falado, escrito e
discutido a respeito do chamado "internetês": uma forma de expressão própria da modalidade
escrita da língua caracterizada pelo uso abreviado de palavras (abreviaturas, supressões ou substituições de vogais e consoantes) e também pelo uso de sinais gráficos, de pontuação, números,
símbolos, emoticons ou emojis etc. Surgida no final do século XX, essa linguagem se expandiu
mundialmente, principalmente entre os adolescentes, por meio de chats (conversa escrita via
internet), sires, blogs, programas de comunicação instantânea e redes sociais de relacionamento
a distância.

2 . Comente com os alunos as marcas da variedade regional (exemplos de pronúncia regional do
interior de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso etc.) presentes na letra da canção "Cuitelinho":
"espaia" por espalha, •parentaia" por parentalha, "bataia" por batalha, "nava ia" por navalha, "faia" por
falha, "oio" por olhos, "atrapaia" por atrapalha.
Comente também a ausência de concordância nominal nas seguintes ocorrências:
4 16

• a flexão apenas do artigo (os, as) antes do substantivo no plural: "as onda" (as ondas), "as garça"
(as garças), "os oio" (os olhos);
• a ausência de concordância entre substantivo e adjetivo: "terras paraguaia" (terras paraguaias),
"fortes bataia" (fortes batalhas);
• a ausência de concordância verbal do verbo com o sujeito: •as onda se espaia" (as ondas se
espalham), "os oio se enche d'água" (os olhos se enchem d'água).

Atividade complementar
Minidicionário de gírias: cada grupo com seu papo
1 . Divida a turma em grupos e peça que cada grupo grave uma entrevista com integrantes

de algum grupo de pessoas que, para se comunicar (entre si), usam um linguajar próprio, ou seja,
gírias, jargões e outras variedades linguísticas socioculturais. Exemplos:
• grafiteiros, rappers etc;
•

praticantes de surfe, skate, parapente/paraglider/asa-delta, aeromodelismo, motocross, ciclismo, caminhada, cavalgada, rapei etc.;

•

peões de boiadeiro, pescadores;

• criadores de cães ou de outros animais de estimação;
•

torcidas organizadas de times de futebol, vôlei, basquete etc.;

•

fã-clubes, movimentos musicais, cinéfilos etc.;

2. Oriente-os sobre como fazer um levantamento dos termos, expressões e gírias usadas especificamente pelos grupos.

3. Proponha que organizem um minidicionário registrando, em ordem alfabética, o que foi
pesquisado. Oriente-os a verificar o que é próprio da oralidade, ou seja, é comum a todos os falares.
4. Cada termo, palavra ou expressão pesquisada deve vir com seu(s) respectivo(s) significado(s).
Oriente os alunos sobre como criar um verbete. Para isso, peça que analisem verbetes de dicionários diversos. Eles devem perceber que os verbos, em geral, são apresentados no modo infinitivo,
enquanto os substantivos estão no singular. Também deve haver exemplos de uso das expressões e, quando possível, informações sobre a origem da gíria.

5. Peça que encadernem o trabalho, tirem cópias e ofereçam uma delas à biblioteca da escola.
Se quiserem, podem também postar o minidicionário no blog da turma ou no site da escola.

Capítulo 23
Artigo de opinião
Objetivos
• apreender as marcas do gênero artigo de opinião e conhecer os elementos característicos
desse gênero: tese, argumentos, conclusão e suas funções comunicativas;
•

ler e interpretar um artigo de opinião, compreendendo seus processos, elementos de articulação e estratégias argumentativas;

•

produzir um artigo de opinião;
analisar mais um artigo de opinião (atividade complementar).

•

Texto principal
"5 motivos para acreditar no futuro'; artigo de opinião de Lidia Rosenberg Aratangy

Orientações didáticas e respostas
Oriente os alunos na reflexão de que opinar é uma ação cotidiana. No dia a dia, estamos constantemente dando e ouvindo opiniões a respeito de vários assuntos. Ao ler ou ouvir notícias nacionais ou
internacionais, formulamos questionamentos que nos levam a analisar os acontecimentos. Ao discutir
com outras pessoas a respeito do noticiário, somos capazes de construir nossa opinião e, se julgarmos
importante, defendê-la por meio de argumentos convincentes.
Isso ocorre também na esfera doméstica, pois temos opiniões a respeito do comportamento de
parentes e amigos, defendemos nossas ideias, nossas crenças religiosas, políticas, vivemos tentando
convencer o outro de que nosso time de futebol é o melhor etc.
Não existe cidadania se não temos opinião sobre a situação da nossa comunidade, do país e do
mundo, sobre nossos direitos e deveres e sobre as ações do poder público.
Em jornais e revistas, lemos artigos de opinião de especialistas que defendem suas ideias por meio
de argumentos baseados em pesquisas e estudos a fim de se apresentarem confiáveis e convincentes.
Assim, o artigo de opinião possibilita ao autor expressar suas ideias a respeito de um tema para
um número maior de pessoas. O objetivo desse gênero, além de expor uma opinião, é também tentar
convencer o interlocutor por meio de argumentos.
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p.294
4. Se julgar conveniente, após a realização da atividade, proponha à turma uma discussão a respeito da ideia de se colocar no lugar do outro. Sugerimos tomar como base a entrevista com o ex-líder
estudantil Daniel Cohn-Bendit, disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,.MUL4023925602,00-PARA+DANIEL+COHNBENDIT+MAIO+DE+FOl+UM+MOMENTO+DE+CONQUISTA+DE+LIBE
RDADES.html>. Acesso em: 31 maio 2016.

Atividade complementar
Análise de artigo de opinião
1. Se for possível, leve os alunos à sala de informática para pesquisar, em vários jornais, artigos
de opinião em cadernos de esporte, cultura, política ou outro. Se não for possível, peça que levem
para a sala de aula jornais impressos.

2. Agrupe os alunos do modo que achar mais pertinente: por caderno de jornal, por tema, por
jornal etc.

3. Oriente-os a encontrar artigos de opinião nesses jornais/cadernos de acordo com a opção
que fizerem por eles.

4. Ofereça um roteiro para que analisem um dos artigos de opinião encontrados:
Título do artigo de opinião:
Autoria:
Jornal e caderno em que foi publicado:
418

Data da publicação:
Tema do artigo:
Organização do artigo:
1. Na introdução, que informações/dados o autor traz?

2 . Qual é a tese defendida?
a) Que argumentos são usados a favor da tese?

b) Que argumentos contrários são apresentados?
e) Que argumentos invalidam ou questionam os argumentos contrários à tese?

3. No seu desenvolvimento, o artigo:

•
•

organiza-se por subtítulos? Se sim, quais?
traz depoimentos de outras pessoas? Se sim, quem são essas outras pessoas?
• incorpora dados estatísticos? Se sim, de que instituição(ões) são essas outras pessoas?
• reúne dados históricos? Se sim, quais?
• elenca exemplos? Se sim, quais?
4. Como o autor conclui o seu artigo?

5. Peça que cada grupo apresente o resultado de sua análise para os colegas.
6. Ajude-os a comparar as organizações e composições dos artigos, apontando semelhanças
e diferenças.

7. Organize com eles, em um dos corredores da escola, uma exposição das análises feitas, para
que possam ser lidas por outras turmas.

Capítulo 24
Ficha de leitura

Objetivos
•

identificar o gênero ficha de leitura e compreender sua importância como estratégia de
estudo;

• compreender as características, a estrutura e os elementos que compõem esse gênero textual (suporte, dados da obra e do autor, resumo do enredo, caracterização das personagens,
identificação de tempo e espaço, citações, comentário crítico, glossário etc.);
• produzir ficha de leitura de um livro da primeira geração da prosa modernista (Brás, Bexiga e

Barra Funda e outros contos, de Alcântara Machado);
• fazer um fichamento em outra disciplina (atividade complementar).

Texto principal

•o fichamento de leitura~ texto de divulgação científica de José ArthurT. Gonçalves
Orientações didáticas
De acordo com as condições da turma e da escola, peça que a ficha de leitura seja elaborada no
computador. A produção dos textos em suporte digital auxilia no processo de revisão e de avaliação
e permite que, ao final, eles sejam impressos, favorecendo a socialização e o compartilhamento dos
trabalhos. Se a escola não dispuser de um laboratório de informática, seria interessante que os alunos
que possuem computador em casa pudessem digitar os fichamentos dos colegas que não têm o
equipamento.
Uma possibilidade de adaptação da proposta de produção sugerida no livro é pedir que cada
aluno escolha apenas um dos contos de Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos para fazer o fichamento. Se optar por essa adaptação, garanta que todos os contos sejam fichados (e não só os mais
conhecidos). Se preferir, é possível sortear o conto a ser fichado por cada aluno. Como são 11 contos,
e as turmas costumam ter por volta de 30 a 40 alunos, o produto final reunirá pelo menos dois fichamentos de cada conto.

Atividade complementar
Fichamentos em outras disciplinas
O fichamento é uma importante ferramenta de estudo. Por isso, converse com professores de
outras disciplinas da escola para verificar qual(is) deles gostaria(m) de trabalhar com fichamento
na sua disciplina.
Cada disciplina terá seus próprios objetivos e focos. Assim, inicialmente, defina com o(s)
professor(es) da(s) outra(s) disciplina(s) o que será objeto do fichamento (Um livro paradidático?
Um capítulo do livro didático que está sendo utilizado em aula? Um artigo de divulgação científica do assunto que está sendo estudado?). Isso ajudará a orientar a produção da ficha de leitura.
Em seguida, elabore, em conjunto com o(s) professor(es) que se envolverem com a iniciativa,
a ficha de leitura daquela(s) disciplina(s) específica(s).
Combine com o(s) outro(s) professor(es) se a aplicação da proposta de fichamento será feita
só por você ou conjuntamente com ele(s).
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Proponha aos alunos esse trabalho interdisciplinar, seguindo os passos dados no livro:

1. leitura e registro de informações;
2. preenchimento do rascunho da ficha;
3. discussão com você e com o(s) outro(s) professor(es) sobre o rascunho da ficha;

4. registro final da ficha de leitura, já com as sugestões de ajuste incorporadas;
5. compartilhamento da ficha com os colegas.
A realização dessa atividade pode ser um pontapé inicial para que os alunos percebam a importância do fichamento como ferramenta de estudo em qualquer outra disciplina.

Capítulo 25
Mesa-redonda
Objetivos
•

•
•
•
•
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retomar o conceito de mesa-redonda e compreender os elementos, as características e a
organização desse gênero oral;
pesquisar o assunto proposto e entrevistar especialistas nele, com o objetivo de se preparar
para a atividade;
planejar, preparar e participar de uma mesa-redonda a respeito do tema: "O que o jovem
deve fazer para se preparar para o mercado de trabalho?";
pesquisar sobre o mercado de trabalho (atividade complementar);
organizar uma feira de profissões (atividade complementar).

Textos principais
"Significado dos Geoparques~ transcrição de mesa-redonda do Instituto de Geociências da USP
"Jovem enfrentará novo mercado no futuro~ entrevista de Marina Dias

Orientações didáticas
Para motivar os alunos para participar da mesa-redonda, questione-os sobre:
• que sentimentos experimentam neste momento de escolha da carreira que querem seguir;
• se já pensaram que passarão grande parte da vida exercendo a atividade profissional que
escolherem;
• o que os influencia a escolher um curso de graduação ou uma profissão ainda tão jovens;
• se julgam que é importante considerar a remuneração ao escolher uma profissão.

Atividades complementares
Pesquisa a respeito do mercado de trabalho
1. Distribua os alunos em grupos, para que façam uma pesquisa sobre o mercado de trabalho,
com o objetivo de se prepararem para a mesa-redonda.

2. Para cada grupo, indique um subtema para a pesquisa:
possíveis campos de atuação para a terceira década do século XXI;
• profissões emergentes;
• cursos universitários públicos e particulares no Brasil e no exterior;
• cursos técnicos e profissionalizantes;

•

•

sistemas de cotas e bolsas de estudo;

•

desemprego e trabalho informal;

•

empregabilidade;

•

empreendedorismo.

3. Oriente-os sobre onde podem realizar suas pesquisas:
•

bibliotecas públicas;

• sites e portais sobre empregos;
• jornais e revistas especializadas em mercado de trabalho;
•

portais de universidades brasileiras e estrangeiras que tenham convênios de parceria;

•

portais e sites institucionais de Educação;

•

portais e sites de instituições de ensino técnico;

•

portais e sites de fundações voltadas para a formação universitária.

4. Defina uma data para que os grupos tragam o resultado da pesquisa que fizeram para compartilhar com os colegas.

5. Nessa data, depois de orientar a troca e a sistematização de informações, identifique com
os alunos pessoas que possam ser entrevistadas para que eles levantem ainda mais informações
sobre o assunto.

6. Distribua as entrevistas pelos grupos.
7. Defina uma data para que os grupos tragam o resultado das entrevistas para compartilhar.

8. Auxilie-os a sistematizar essas informações e a articulá-las ao que já foi pesquisado.

Feira de profissões
1. Proponha uma feira de profissões para que os alunos socializem os resultados das pesquisas
e das entrevistas realizadas na atividade anterior.

2. Incentive os alunos a convidarem especialistas para palestrar no dia da realização da feira.

Capítulo 26
Relatório
Objetivos
• compreender os objetivos comunicativos e a esfera de circulação do gênero relatório;
• ler e analisar uma proposta de redação do vestibular/2014 da Unicamp e um relatório considerado acima da média pela comissão avaliadora;
• produzir um relatório em grupo;
• estudar diferentes tipos de relatório (atividade complementar).

Textos principais
Proposta da prova de redação do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) de 2014
Relatório de atividades da Oficina de Música Clássica do Colégio Vestibulando
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Orientasões didáticas
Comente com os alunos que o relatório é um gênero utilizado principalmente quando se quer
expor os resultados de uma pesquisa ou apresentar os feitos de uma gestão política, por exemplo.
Questione a turma se costuma fazer relatórios de atividades escolares e em que disciplinas. O re latório é muito comum em aulas e atividade de outras disciplinas, realizadas em ambientes externos
(como laboratórios, ambientes abertos - parques, reservas florestais, praças públicas - , eventos como
peças de teatro, palestras, mesas-redondas etc.), nas quais os alunos precisam observar ou realizar
algo e relatar o que observaram ou realizaram.
Leve-os a observar a organização de um relatório. Converse com os alunos sobre tipos diferentes
de relatórios: de atividade escolar, de experiência científica, de desenvolvimento de um projeto, de
um processo, de uma pesquisa. Leve-os a inferir que um relatório deve apresentar o tema, a descrição
do objeto de estudo, o evento, o contexto, análises, apreciações, explicações, justificativas, cronograma, conclusão, entre outras informações.

Atividade complementar
Estudando relatórios
1. Se for possível, antes de iniciar a atividade proposta pelo livro, forme grupos de cinco alunos
e oriente a turma a pesquisar diferentes tipos de relatório. Cada grupo pode se responsabilizar por
um tipo determinado por você (de atividade de laboratório, de pesquisa acadêmica, de estudo
de campo, de estágio etc.).

2. Diga-lhes que eles deverão observar nos relatórios:
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• o título usado;
• as partes em que são organizados;
• a extensão de cada parte e do relatório como um todo;
• o tipo de linguagem;
• elementos não verbais ou verbo-visuais e sua função no relatório;
• o tipo de observação e análise feitas.
3. Marque uma data para que todos tragam o resultado de sua pesquisa para compartilhar
com os colegas.

4. Organize e conduza a apresentação de modo que os resultados possam ser comparados e
todos possam aproveitar dessa discussão para realizar a atividade proposta no livro.
5. Se julgar pertinente, apresente um roteiro para a elaboração do relatório que a turma irá
redigir em grupos:
Título do relatório:
Relatores:
Público-alvo:
Introdução:
Tema do relatório:
Objeto/evento/atividade observado(a) ou realizado(a):
Data da observação ou da realização:
Objetivo:
Justificativa:
Outro(s):

Desenvolvimento:
(Pode ser redigido em tópicos, passos, itens etc.)
Conclusão:
(Incluir comentário(s), avaliação(ões), articulação com textos complementares, etc.)
Bibliografia:
(Se for o caso)

Capítulo 27
Miniconto
Objetivos
• aprender o que define os gêneros miniconto, microconto e nanoconto, diferenciando-os do
conto;
•

identificar as características das nuvens de palavras;

•

produzir um miniconto;

• organizar e veicular uma antologia com os minicontos da turma;
• organizar um painel de minicontos e de nuvens de palavras (atividade complementar).

Textos principais
"O jornal e suas metamorfoses~ miniconto de Julio Cortázar
Nuvem de palavras "A lebre e a tartaruga''.

Orientações didáticas e respostas
Leve os alunos a refletir a respeito das características do miniconto, um gênero comum no mundo
moderno. Mostre a eles a relação desse gênero textual com as características de nossa sociedade,
rápida e dinâmica, caracterizada pela globalização, pela velocidade dos meios de comunicação e pela
urgência da informação.
Os textos literários mais curtos, caracterizados pelo grande poder de síntese e de sugestão, correspondem a essa realidade. O miniconto é um gênero que exige uma leitura atenta, pois a economia
de palavras obriga o leitor a identificar pistas e a estabelecer relações complexas para compreender
seu sentido.

p.319
5. e) Problematize com a turma que, pelo diálogo e pela escolha lexical, sabe-se que houve uma
morte. O uso do pronome interrogativo "Quem?" (que se refere de modo impreciso à terceira pessoa,
sem especificar quem fez o quê) deixa em aberto se "O de treze..."é o agente ou a vítima. A outra frase
interrogativa ("E agora?") pode significar o que as personagens pensam em fazer logo após o crime,
mas também pode representar uma objeção a algo que não saiu como o previsto. Se a opção for pela
segunda hipótese, o título ganha conotação de ironia.
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Atividade complementar
Painel de minicontos e de nuvens de palavras
1. Antes de os alunos iniciarem a produção dos minicontos, peça que escolham uma destas

propostas:
a) pesquisa e seleção, em fontes diversas (livros, sites, portais de autores etc.), de minicontos

de autores nacionais;
b) pesquisa e seleção de contos de autores nacionais.

2. Agende com eles uma data para que cada um leve para a sala de aula um miniconto ou
um conto.
3. Promova um sarau de minicontos e contos. Cada aluno lerá para os colegas o miniconto ou
conto que tiver selecionado.
4. Converse com eles sobre as semelhanças e as diferenças encontradas entre os minicontos
e os contos, em termos de extensão, enredo, linguagem. Aproveite para prepará-los ainda mais
para a atividade proposta no livro.

5. Oriente os alunos que tiverem optado pela pesquisa de minicontos a montar fichas como
esta, em folhas de papel sulfite:
Reprodução de imagem do autor

Reprodução do miniconto (com t ítulo)

Autoria:
Livro/ site ou blog em que foi publicado:
Ano da primeira publicação:
Crítica:
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Aluno:
No campo "Crítica·: peça que o próprio aluno redija uma crítica ao miniconto e ofereça dados contextuais da vida do autor (como data e local de nascimento e morte, fatos marcantes, outras obras).
Oriente os alunos que tiverem optado pelos contos a pesquisarem também algum software
gratuito e aberto para criarem uma nuvem de palavras do conto selecionado. Um exemplo é o
Wordle (disponível em: <http://www.wordle.net/>. Acesso em: 31 maio 2016), mas há muitos
outros disponíveis na internet.
Explique aos alunos que eles terão que trabalhar com um arquivo em .txt do conto, do qual
possam extrair o texto completo para copiá-lo no campo indicado no sofcware. Depois de terem
clicado no botão que cria a nuvem, devem dar um print screen na tela e colar esse print screen ou
em um editor de texto ou de apresentações (os softwares disponíveis não permitem a impressão
direta da nuvem de palavras. Épreciso copiar essa imagem em algum editor para poder imprimi-la).
Para os alunos que optaram pelo conto, a ficha sugerida é esta:
Conto-base para a nuvem de palavras do conto:
Autoria do conto base:
Livro/site ou blog em que foi publicado:
Software usado para elaborar a nuvem de palavras:
Comentário sobre a nuvem de palavras:
Aluno:

Reprodução da nuvem de palavras do
conto

No campo "Comentário sobre a nuvem de palavras: peça que cada aluno teça considerações
sobre a nuvem que criou: as palavras mais recorrentes, as menos, a relação das palavras mais recorrentes com o enredo do conto etc.

6. Agende outra data para que os alunos levem os trabalhos finalizados e organize o painel
com eles.
7. Convide alunos de outras turmas para verem o painel de minicontos e de nuvens de palavras.

Capítulo 28
Editorial
Objetivos
• ler compreensivamente um editorial;
• compreender a finalidade comunicativa do gênero e sua esfera de circulação;
• apropriar-se da estrutura organizacional e linguística desse gênero;
• produzir um editorial;
• comparar editoriais (atividade complementar).

Texto principal
"Um sorriso~ editorial do jornal Folho de S.Poulo

Orientações didáticas
Comente com os alunos que o editorial é um gênero discursivo importante, pois, por meio dele,
o leitor de um jornal conhece a opinião da empresa jornalística ou do veículo de comunicação a respeito dos fatos que noticia.
Discuta com a turma o porquê de os editoriais não serem assinados.

Atividade complementar
Comparação de editoriais
1. Proponha aos alunos que levem para a sala de aula editoriais de jornais e revistas publicados
em datas definidas (para que possam ser encontrados editoriais de veículos diferentes sobre o
mesmo tema). Você pode pedir, por exemplo, que eles restrinjam a seleção a editoriais da última
semana.

2. Divida a turma em grupos de 4 ou 5 alunos. Peça que, entre os jornais e revistas de cada
grupo, selecionem editoriais que versem sobre o mesmo assunto.
3. Apresente uma ficha-roteiro para a comparação dos editoriais selecionados:
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Se houver mais de dois editoriais selecionados no grupo, peça que os alunos acrescentem
mais colunas.
Quando todos os grupos tiverem comparado os editoriais escolhidos, oriente para que os
alunos compartilhem os resultados com os colegas. Solicite que cada grupo leia o resultado de
sua comparação e que os demais comentem, contribuindo para a análise.

Capítulo 29
Redação para Enem e vestibulares
Objetivos
•
•
•
•

ler e compreender a proposta de redação do vestibular da Unesp/2014;
relacionar e organizar as informações apresentadas nos textos motivadores para produzir
um texto dissertativo-argumentativo;
produzir texto dissertativo-argumentativo sobre o tema "A corrupção no dia a dia";
pesquisar propostas de redação de vestibular em sites de universidades (atividade complementar).

Texto principal
Proposta de redação do vestibular da Unesp/2014

Orientações didáticas
Comente com os alunos que alguns vestibulares solicitam que os alunos produzam gêneros como
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carta aberta, manifesto, relatório, artigo de opinião, entre outros. Já o Enem exige a produção de um
texto dissertativo-argumentativo.
Chame a atenção dos alunos para os motivos que podem anular uma redação no Enem ou vestibular: fuga do tema, falta de coerência entre a tese e os argumentos apresentados, falta de coesão
entre as ideias, divulgação de ideias preconceituosas que contrariam os direitos humanos, recursos
linguísticos inadequados ao gênero, número insuficiente de linhas de acordo com a exigência da
proposta, entre outros critérios.
Para que os alunos possam pesquisar mais informações sobre o exame do Enem, oriente-os para
que acessem o portal "Hora do Enem''. do MEC (Disponível em: <http//horadoenem.mec.gov.br/>.
Acesso em: 25 maio 2016). Esse portal disponibiliza várias ferramentas de estudo: boletim com informações sobre o exame, programa de TV, videoaulas, questões resolvidas e plataforma de estudo.

Atividade complementar
Pesquisa de propostas de redação de vestibulares em sites de
universidades
1. Se possível, proponha aos alunos uma pesquisa, nos sites institucionais de universidades
públicas, sobre as propostas de redação já solicitadas em vestibulares anteriores.

2. Peça que eles registrem os temas e os gêneros textuais solicitados nas provas de redação
dessas instituições ao longo dos anos.

3. Ao final da pesquisa, oriente para que compartilhem com os colegas as informações obtidas.
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