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Prezado(a) estudante,

Esta coleção foi pensada para apoiar sua trajetória na construção de 
um projeto de vida no qual você possa ser protagonista de suas próprias 
escolhas. Por isso, nos volumes desta coleção, você vai encontrar temas 
que promovem discussões importantes para o exercício da cidadania, 
tais como: cidade e natureza; mundo do trabalho e mundo dos afetos; 
identidade e diversidade; entre muitos outros. Para refletir sobre essas 
questões, você vai ler e produzir textos de diversos gêneros, orais e 
escritos, bem como fruir e se expressar em diferentes linguagens – visual, 
corporal, sonora e digital –, em contextos mais ou menos formais. Além 
disso, as atividades sugerem variados níveis de interação: com os colegas, 
com a comunidade escolar e com uma comunidade ampliada, para que 
você possa refletir sobre como as trocas e as ações afetam diferentes 
locais e pessoas.  

Todas as propostas de leitura, de discussão e de outras atividades 
práticas só fazem sentido se estiverem a favor da construção da 
identidade: só compreendendo o que somos é que podemos projetar 
quem queremos ser. Portanto, elas estão aqui para provocar em você: 
reflexão, emoção, indignação e, talvez, novas atitudes em sua vida. 
Acreditamos que é essa provocação que pode mover você em direção ao 
que você deseja construir.

Neste momento tão especial da sua vida, em que as aventuras do 
mundo adulto estão mais próximas, desejamos que esta obra ajude você 
a pensar o mundo e a si mesmo(a). 

Esperamos que esta coleção apoie você em seu percurso. Todo 
sucesso é o que desejamos!

Os autores

APRESENTAÇÃO
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 Abertura 
 de volume 

Na abertura de 
volume, as imagens 
e o texto introdutório 
apresentam o assunto 
que será desenvolvido. 
Em seguida, você 
conhece os principais 
objetivos a ser 
alcançados em seus 
estudos e a justificativa 
da importância do 
trabalho com esse 
assunto na perspectiva 
das práticas de 
linguagem. 

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Observe as imagens da Leitura 1. 
a) Descreva, com detalhes, cada uma das fotografias, observando o que as crianças 

estão fazendo, quais objetos utilizam, em que ambiente estão, o que é possível iden-

tificar nesses cenários, entre outros elementos que chamem a sua atenção.  

b) O que as imagens têm em comum?
c) É possível identificar a região do país ou do mundo em que as crianças estão jogando? 

Explique sua resposta. 

 2. Observe novamente a imagem “Garoto jogando futebol”, da Leitura 1. Nela, há ban-

deiras do Brasil pintadas na calçada e penduradas ao longo da rua. 

a) Periodicamente, ocorrem eventos esportivos mundiais que favorecem decorações 

como essa nas ruas de cidades brasileiras. Que eventos são esses? Em seu bairro ou 

comunidade, as ruas costumam ser decoradas dessa maneira? Em que ocasião?

b) Em sua opinião, esse tipo de referência visual pode funcionar como um estímulo para 

a prática de atividades esportivas? Explique sua resposta. 

 3. A reportagem da Leitura 2 foi publicada em um portal de notícias de Campo Grande 

(MS). 
a) O texto, escrito a partir de um jogo de bets armado entre leitores, foi publicado em um 

especial de Dia das Crianças. Apesar disso, apenas adultos participaram da prática. 

Explique essa escolha.
b) No texto, cita-se algumas vezes o passado como referência de tempo. Por que não 

se evidencia a prática do bets no presente? 

c) A jornalista relata o sucesso que foi o jogo no passado. De acordo com o texto, quais 

eram as razões desse sucesso? 
d) Mesmo sabendo que a regra desse jogo possui diversas interpretações, como seria 

possível realizar uma partida de bets entre pessoas de regiões diferentes? 

O bets é um jogo simples, que carrega elementos importantes do jogo 

coletivo tradicional. Tem características competitivas, como ganhar e perder, 

defender e atacar, fazer os pontos, manter a guarda dos tacos e derrubar as 

casinhas. Por não possuir regras universais e, principalmente, por ser jogado 

em momentos de lazer, o bets desenvolve habilidades de cooperação entre os 

adversários, tornando o bom andamento do jogo mais importante que o próprio 

resultado final da partida.

e) Ainda segundo o texto, Rangel Castanho, um dos organizadores da partida, jogava 

bets nas ruas do bairro quando criança e, mais velho, chegou a ingressar no beise-

bol profissionalmente. Em sua opinião, a prática esportiva e os jogos na infância, 

mesmo que pareçam descompromissados, podem estimular as pessoas a considerar 

o esporte profissionalmente? Discuta essa questão com os colegas.

 4. Atualmente, quais podem ser os principais obstáculos e dificuldades que os jovens 

enfrentam para praticar jogos e brincadeiras nas ruas? Em seu bairro ou comunidade, 

essas práticas ainda são frequentes?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Resposta pessoal. 

2. a) Normalmente as 
ruas são decoradas dessa 
maneira durante a Copa 
do Mundo FIFA de futebol 
masculino, que ocorre a 
cada quatro anos, mas 
é possível que sejam 
observadas em menor 
intensidade também 
durante as Olimpíadas. 
2. b) Resposta pessoal. 
Alertar os estudantes 
sobre o fato de que 
intervenções em 
propriedades particulares e 
em espaços públicos, como 
as pinturas da imagem, 
precisam ser autorizadas 
pelos moradores e pelo 
poder público. Comentar 
sobre a importância 
de consultar as regras 
vigentes no momento e no 
local do evento. 
3. b) Porque brincadeiras 
e atividades de rua como 
o bets, que marcaram a 
história de muitas crianças 
de gerações passadas, 
não fazem mais parte do 
cotidiano das gerações 
mais recentes. 
3. c) O jogo de bets é um 
jogo simples, cuja vitória 
não é o principal objetivo, 
e proporciona momentos 
de lazer e aprendizado. 
Outro ponto importante 
deste jogo é o fato de não 
precisa ter materiais muito 
específi cos ou caros para 
ser praticado: a maior 
parte dos materiais pode 
ser adaptado.
4. A resposta pode variar 
de acordo com o contexto 
em que os estudantes 
vivem. De maneira geral, 
é possível que, com o 
crescimento das cidades e 
o aumento de automóveis 
e da violência urbana, 
a prática de jogos e 
brincadeiras nas ruas, que 
eram muito comuns para 
gerações anteriores, hoje 
tenha fi cado em segundo 
plano por apresentar riscos 
à segurança das crianças 
e dos adolescentes. Por 
outro lado, essa prática 
ainda pode ser comum 
em muitos bairros mais 
afastados do centro nas 
grandes cidades ou em 
municípios menores. 
Por isso, é importante 
considerar o contexto 
local.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 
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ABERTURA
DE VOLUME

 A diversidade não é apenas uma palavra da moda no século XXI. Reconhecer que há diver-
sidade cultural e que por meio dela é possível enriquecer o modo de olhar a própria vida e 
transformar o mundo tornou-se imprescindível para uma sociedade inclusiva e sustentável. 
Objetivos
� Analisar e compreender diferentes gêneros textuais, como trechos de romances, primeira 

página de jornal – identifi cando seu projeto editorial –, reportagem, crônica e notícias, para 
compreender seus contextos de produção e circulação. Entender, com base na refl exão 
sobre esses gêneros, a importância do respeito pelo outro, ampliando o repertório sobre 
a diversidade cultural brasileira, reconhecendo-a como fator de riqueza e como parte da 
identidade nacional. 

� Desenvolver a apreciação estética, a fruição, a observação e a análise de diferentes objetos 
artísticos produzidos nas mais variadas linguagens, como a música regional, a dança, a 
xilogravura, o desenho indígena e a pintura corporal, reconhecendo-os como vozes da plu-
ralidade cultural humana que devem ser preservadas.

� Conhecer e analisar práticas corporais, como jogos de rua e danças regionais, representan-
tes de manifestações que garantem diversidade cultural e social ao Brasil. Refl etir sobre as 
rivalidades e o respeito ao próximo nas práticas de esporte, que, observadas sob uma pers-
pectiva cultural, transformam o olhar sobre o adversário, que passa a ser visto como parceiro 
indispensável para que o esporte aconteça.

� Relacionar as práticas de linguagem, estabelecendo diálogos entre elas.
� Apropriar-se das diferentes linguagens para planejar e produzir depoimento pessoal, verbete 

e resumo; criar coreografi a da dança carimbó, gravura e pintura corporal; jogar bets e praticar 
danças regionais.

Justificativas
Embora todos os seres humanos pertençam à mesma espécie, o homo sapiens, podem 

apresentar diferenças tão grandes entre si que acabam esquecendo dessa igualdade. Dada 
a variedade de regiões, culturas, desejos e riquezas, as pessoas apresentam diferentes 
perspectivas sobre si mesmas e sobre o mundo. Mas essas diferenças não podem ser clas-
sifi cadas como boas ou ruins, melhores ou piores. São apenas diferenças que compõem a 
riqueza que é a diversidade. É por meio de práticas de linguagem e acesso a discursos, textos 
e culturas diferentes que você poderá ampliar seu repertório e lutar contra os preconceitos, 
que reforçam as desigualdades.

8
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» PATAXÓ, A. Indígenas em 
foco. 2016. Acrílica sobre 
tela, 80 cm x 50 cm.
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A leitura que segue é uma reportagem de divulgação científica 
publicada na revista digital ComCiência. O objetivo dessa publicação, 
além de colaborar com a formação de profissionais capacitados para 
atuar no jornalismo científico, é divulgar a um público geral as últimas 
contribuições da ciência. Seu conteúdo é atualizado mensalmente e 
se organiza em dossiês temáticos. A reportagem aqui reproduzida faz 
parte do dossiê 198, cujo tema é "comida".

Estratégias didáticas, respostas e nas Orientações para o professor.

A diversidade cultural 
como patrimônio

Competências gerais da 
BNCC
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Competências específi cas
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Habilidades de Linguagens 
e suas Tecnologias
EM13LGG101
EM13LGG102
EM13LGG103
EM13LGG104
EM13LGG201
EM13LGG202
EM13LGG203
EM13LGG204
EM13LGG301
EM13LGG302
EM13LGG303
EM13LGG401

EM13LGG402
EM13LGG501
EM13LGG502
EM13LGG503
EM13LGG601
EM13LGG602
EM13LGG603
EM13LGG604
EM13LGG701
EM13LGG702
EM13LGG703
EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP06
EM13LP07
EM13LP08
EM13LP09
EM13LP10
EM13LP11
EM13LP12
EM13LP13
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16
EM13LP17
EM13LP18
EM13LP20
EM13LP25

EM13LP28
EM13LP29
EM13LP30
EM13LP31
EM13LP32
EM13LP33
EM13LP34
EM13LP35
EM13LP37
EM13LP46
EM13LP47
EM13LP48
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52

O texto integral das 
competências gerais, 
específi cas e das habilidades 
citadas encontra-se no fi nal 
deste livro do estudante.
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De acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, pro-
mulgada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), em 2001, todo indivíduo tem o direito de se expressar, criar e 
difundir as práticas culturais que desejar, em particular aquelas que compõem 
sua diversidade cultural regional, como parte integrante dos direitos humanos.

As sociedades contemporâneas podem ser caracterizadas como multi-
culturais e multiétnicas. É por meio da pluralidade de suas vozes que deve 
ser preservada e difundida a diversidade cultural, considerada um recurso 
renovável da humanidade por constituir uma fonte constante de inovação 
e de criatividade. Para valorizar nossas diferenças culturais, tendo em vista 
uma coexistência de respeito e harmonia, é fundamental conhecê-las.

Nesta Sequência, será aprofundada a discussão sobre a diversidade cul-
tural no Brasil e no mundo. Assim, é possível entender sua importância para 
toda a sociedade e descobrir o papel de todos em sua produção e preservação.

Cultura ao
alcance da mão

Antes de dar início à leitura do texto proposto na página ao lado, é 
importante refletir sobre alguns conceitos.
 1. O que você considera produção e patrimônio cultural típicos de sua região? 
 2. Você conhece as origens das influências culturais de sua região? Elas 

dialogam com a cultura de quais etnias ou países? 
 3. Existem ações voltadas à preservação da cultura de sua região? Quais?

Ler o mundo

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, é enfatizado que, no Ensino Médio, a Área de Linguagens e suas Tecnologias desenvolva nos estudantes o aprofundamento da análise de “formas contemporâneas de publicidade em contexto digital e as estratégias de engajamento utilizadas pelas empresas” (BRASIL, p. 503). Dessa forma, todos os usos relacionados a publicidade, propaganda e formas de engajamento em redes sociais apresentadas nesta coleção são para fi ns didáticos e seus usos em contexto social.58
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Feijoada mítica

8 de maio de 2018 

Por Ruam de Oliveira

A  feijoada é uma adaptação de outras receitas que os portugueses 
trouxeram quando vieram para o Brasil. Ao observar a história na ten-
tativa de descobrir como surgiu a receita, pouco se sustenta a ideia de 
que o prato foi criado no Brasil e que melhor descreva a culinária local.

S eja na quarta-feira ou no sábado, em bares, botecos ou reuniões entre 
amigos e familiares, o feijão gordo, acompanhado de lombo defumado, 
orelha, língua e pés de porco, uma farofi nha e couve refogada, representa 
uma mistura do que mais brasileiro pode existir no cardápio nacional, 
certo? Talvez não.

Esse feijão com todos os acompanhamentos, também conhecido como 
a famosa feijoada, alçou o lugar de símbolo da culinária nacional, o prato 
típico brasileiro, porém de forma errônea. Ao observar a história na ten-
tativa de descobrir como surgiu a receita desse prato, pouco se sustenta 
a ideia de que a feijoada foi criada no Brasil e que melhor descreva a culi-
nária local, devendo, por isso, ser vista como símbolo.

Ruam de 
Oliveira

Jornalista 
formado pela 
Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie. Foi 
estudante do curso de espe-
cialização em Jornalismo 
C i e n t í f i c o  d o  L a b j o r 
(Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo) 
da Universidade Estadual 
de Campinas, que produz a 
revista digital ComCiência 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC).

formado pela 

#sobre

Leitura

mítico: relativo a 
mito; noção falsa ou 
infundada. 
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» Foto do 
autor em 
2019.
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 BNCC 

 Pensar e 
 compartilhar 

Em Pensar e compartilhar, 
você vai analisar, compreender e 
interpretar os gêneros textuais, 
os objetos artísticos e as 
práticas corporais em estudo.

 Temas 

As Sequências são divididas 
por temas que dialogam entre si. 
Neles, você vai poder ler diversos 
gêneros textuais, aprofundar seus 
conhecimentos sobre as mais 
variadas manifestações artísticas, 
além de vivenciar diferentes práticas 
corporais e refletir sobre elas.

 Ler o mundo e 
 Sentir o mundo 

Os boxes Ler o 
mundo e Sentir o mundo
convidam você e seus 
colegas a interagir e 
conversar sobre o tema
a ser desenvolvido.

 Sequências 

Os volumes são organizados com três Sequências. No início 
de cada uma, você encontra uma introdução que contextualiza o 
tema, além de apresentar as competências gerais e específicas 
e as habilidades de Linguagens e suas Tecnologias e de Língua 
Portuguesa da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
desenvolvidas ao longo da Sequência.

A leitura que segue é uma reportagem de divulgação científica 
publicada na revista digital 
além de colaborar com a formação de profissionais capacitados para 
atuar no jornalismo científico, é divulgar a um público geral as últimas 
contribuições da ciência. Seu conteúdo é atualizado mensalmente e 
se organiza em dossiês temáticos. A reportagem aqui reproduzida faz 
parte do dossiê 198, cujo tema é "comida".

Língua Portuguesa
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP06
EM13LP07
EM13LP08
EM13LP09
EM13LP10
EM13LP11
EM13LP12
EM13LP13
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16
EM13LP17
EM13LP18
EM13LP20
EM13LP25

EM13LP28
EM13LP29
EM13LP30
EM13LP31
EM13LP32
EM13LP33
EM13LP34
EM13LP35
EM13LP37
EM13LP46
EM13LP47
EM13LP48
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52

Antes de dar início à leitura do texto proposto na página ao lado, é 
importante refletir sobre alguns conceitos.
 1. O que você considera produção e patrimônio cultural típicos de sua região? 
 2. Você conhece as origens das influências culturais de sua região? Elas 

dialogam com a cultura de quais etnias ou países? 
 3. Existem ações voltadas à preservação da cultura de sua região? Quais?
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 BNCC 

A leitura que segue é uma reportagem de divulgação científica 
publicada na revista digital ComCiência. O objetivo dessa publicação, 
além de colaborar com a formação de profissionais capacitados para 
atuar no jornalismo científico, é divulgar a um público geral as últimas 
contribuições da ciência. Seu conteúdo é atualizado mensalmente e 
se organiza em dossiês temáticos. A reportagem aqui reproduzida faz 
parte do dossiê 198, cujo tema é "comida".

Estratégias didáticas, respostas e nas Orientações para o professor.

A diversidade cultural 
como patrimônio

Competências gerais da 
BNCC
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Competências específi cas
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Habilidades de Linguagens 
e suas Tecnologias
EM13LGG101
EM13LGG102
EM13LGG103
EM13LGG104
EM13LGG201
EM13LGG202
EM13LGG203
EM13LGG204
EM13LGG301
EM13LGG302
EM13LGG303
EM13LGG401

EM13LGG402
EM13LGG501
EM13LGG502
EM13LGG503
EM13LGG601
EM13LGG602
EM13LGG603
EM13LGG604
EM13LGG701
EM13LGG702
EM13LGG703
EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP06
EM13LP07
EM13LP08
EM13LP09
EM13LP10
EM13LP11
EM13LP12
EM13LP13
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16
EM13LP17
EM13LP18
EM13LP20
EM13LP25

EM13LP28
EM13LP29
EM13LP30
EM13LP31
EM13LP32
EM13LP33
EM13LP34
EM13LP35
EM13LP37
EM13LP46
EM13LP47
EM13LP48
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52

O texto integral das 
competências gerais, 
específi cas e das habilidades 
citadas encontra-se no fi nal 
deste livro do estudante.
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De acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, pro-
mulgada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), em 2001, todo indivíduo tem o direito de se expressar, criar e 
difundir as práticas culturais que desejar, em particular aquelas que compõem 
sua diversidade cultural regional, como parte integrante dos direitos humanos.

As sociedades contemporâneas podem ser caracterizadas como multi-
culturais e multiétnicas. É por meio da pluralidade de suas vozes que deve 
ser preservada e difundida a diversidade cultural, considerada um recurso 
renovável da humanidade por constituir uma fonte constante de inovação 
e de criatividade. Para valorizar nossas diferenças culturais, tendo em vista 
uma coexistência de respeito e harmonia, é fundamental conhecê-las.

Nesta Sequência, será aprofundada a discussão sobre a diversidade cul-
tural no Brasil e no mundo. Assim, é possível entender sua importância para 
toda a sociedade e descobrir o papel de todos em sua produção e preservação.

Cultura ao
alcance da mão

Antes de dar início à leitura do texto proposto na página ao lado, é 
importante refletir sobre alguns conceitos.
 1. O que você considera produção e patrimônio cultural típicos de sua região? 
 2. Você conhece as origens das influências culturais de sua região? Elas 

dialogam com a cultura de quais etnias ou países? 
 3. Existem ações voltadas à preservação da cultura de sua região? Quais?

Ler o mundo

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, é enfatizado que, no Ensino Médio, a Área de Linguagens e suas Tecnologias 
desenvolva nos estudantes o aprofundamento da análise de “formas contemporâneas de publicidade em contexto digital e as estratégias 
de engajamento utilizadas pelas empresas” (BRASIL, p. 503). Dessa forma, todos os usos relacionados a publicidade, propaganda e formas 
de engajamento em redes sociais apresentadas nesta coleção são para fi ns didáticos e seus usos em contexto social.58
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A riqueza cultural

das danças regionais

Geograficamente, o Brasil é dividido em cinco grandes regiões. Cada uma delas 

apresenta diferentes elementos culturais que compõem suas próprias identidades 

e as tornam únicas. 

As diversas tradições foram construídas no contexto das transformações históricas, 

sociais, econômicas e da miscigenação entre povos de diferentes etnias que influenciaram 

costumes, crenças e imprimiram marcas culturais nas regiões onde se estabeleceram. 

Algumas dessas tradições se expandiram para outras regiões do território nacional, não 

se restringindo apenas à região de origem. Aqui se falará sobre as danças. A seguir, você 

conhecerá um pouco mais sobre a diversidade de danças do Brasil.

A dança está presente no dia a dia de 

diferentes formas e em variados contex-

tos. Está nas ruas, nas casas, nos teatros, 

nos shows, nas escolas, entre tantos outros 

espaços. Como representação artística, a 

dança usa o corpo para se comunicar e, jun-

tamente com a música e a dramatização, 

destaca-se como elemento importante da 

cultura corporal de movimento.

Dos sambas ao maracatu, do frevo ao 

jongo, dos batuques ao carimbó, da catira 

ao forró, a multiplicidade de expressões da 

dança dá a dimensão da diversidade cultural 

e compõe um significativo patrimônio regio-

nal e nacional.

As tradições e a cultura de uma região brasileira estão mergulhadas em sua histó-

ria, e suas manifestações populares, corporais ou artísticas expressam suas crenças 

religiosas, contam suas lendas e homenageiam seus acontecimentos importantes. E 

as danças, como uma das principais formas de manifestação cultural, mostram, por 

meio de seus movimentos, de suas músicas e de seus trajes, a história de seu povo.

 1. Qual é a importância, para uma região, de incentivar a prática das danças 

tradicionais? 

 2. O que as danças podem dizer das regiões em que estão inseridas? 

 3. Qual é a dança tradicional de sua região? O que ela representa para a cultura de 

seu município ou estado? 

1. O incentivo à 

dança tradicional 

faz que a cultura 

local seja trabalhada 

e desenvolvida, 

contribuindo para que 

a história da região 

seja sempre contada de 

maneira artística. 

2. As danças podem 

contar histórias e 

fatos importantes 

ocorridos na região, 

bem como trabalhar 

a religiosidade e os 

costumes da população 

local.

Respostas pessoais.

Ler o mundo

» Apresentação de maracatu em Nazaré da Mata 

(PE), no Carnaval de 2018. Essa dança é uma das 

riquezas da cultura popular pernambucana.

ANTONIO FERREIRAS/SHUTTERSTOCK.COM

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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A riqueza cultural
das danças regionais
Geograficamente, o Brasil é dividido em cinco grandes regiões. Cada uma delas 

apresenta diferentes elementos culturais que compõem suas próprias identidades 

e as tornam únicas. 

As diversas tradições foram construídas no contexto das transformações históricas, 

sociais, econômicas e da miscigenação entre povos de diferentes etnias que influenciaram 

costumes, crenças e imprimiram marcas culturais nas regiões onde se estabeleceram. 

Algumas dessas tradições se expandiram para outras regiões do território nacional, não 

se restringindo apenas à região de origem. Aqui se falará sobre as danças. A seguir, você 

conhecerá um pouco mais sobre a diversidade de danças do Brasil.

A dança está presente no dia a dia de 

diferentes formas e em variados contex-

tos. Está nas ruas, nas casas, nos teatros, 

nos shows, nas escolas, entre tantos outros 

espaços. Como representação artística, a 

dança usa o corpo para se comunicar e, jun-

tamente com a música e a dramatização, 

destaca-se como elemento importante da 

cultura corporal de movimento.

Dos sambas ao maracatu, do frevo ao 

jongo, dos batuques ao carimbó, da catira 

ao forró, a multiplicidade de expressões da 

dança dá a dimensão da diversidade cultural 

e compõe um significativo patrimônio regio-

nal e nacional.

As tradições e a cultura de uma região brasileira estão mergulhadas em sua histó-

ria, e suas manifestações populares, corporais ou artísticas expressam suas crenças 

religiosas, contam suas lendas e homenageiam seus acontecimentos importantes. E 

as danças, como uma das principais formas de manifestação cultural, mostram, por 

meio de seus movimentos, de suas músicas e de seus trajes, a história de seu povo.

 1. Qual é a importância, para uma região, de incentivar a prática das danças 

tradicionais? 

 2. O que as danças podem dizer das regiões em que estão inseridas? 

 3. Qual é a dança tradicional de sua região? O que ela representa para a cultura de 

seu município ou estado? 

1. O incentivo à 
dança tradicional 

faz que a cultura 

local seja trabalhada 

e desenvolvida, 
contribuindo para que 

a história da região 

seja sempre contada de 

maneira artística. 

2. As danças podem 

contar histórias e 

fatos importantes 

ocorridos na região, 

bem como trabalhar 

a religiosidade e os 

costumes da população 

local.

Respostas pessoais.

Ler o mundo

» Apresentação de maracatu em Nazaré da Mata 

(PE), no Carnaval de 2018. Essa dança é uma das 

riquezas da cultura popular pernambucana.

ANTONIO FERREIRAS/SHUTTERSTOCK.COM
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CONHEÇA
O LIVRO
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#para

O Brasil em destaque internacionalEmbora o “complexo de vira-latas” ainda possa ser identificado em algumas prá-ticas cotidianas, os brasileiros têm muitas razões para questionar essa autoimagem negativa e ter orgulho de sua cultura e sua história.Para conhecer alguns exemplos de produções brasileiras que tiveram destaque internacional, pesquise textos, vídeos, filmes de cinema, músicas, artes plásticas, pesquisas científicas ou outras referências do Brasil reconhecidas e/ou premiadas mundialmente.
Você poderá pesquisar sobre filmes brasileiros aclamados pela mídia internacio-nal, músicos reconhecidos também fora de nosso país ou nomes das ciências e das artes cujos trabalhos contribuem para a exaltação do legado brasileiro em sua área.Com um colega, selecione uma das indicações de pesquisa apresentadas abaixo, ou, caso você conheça outra produção ou brasileiro que teve destaque ou alguma premiação mundial de renome, inclua-o como possibilidade. Assista ao filme indicado, ouça os músicos elencados ou pesquise sobre a pro-dução de alguns dos brasileiros destacados e, depois, em uma roda de conversa informal, apresente para seus colegas o que descobriu. Considere na sua apresentação as seguintes orientações. 1. Apresente o que pesquisou da maneira que considerar mais adequada a sua classe e aos seus colegas.

 2. Caso você tenha pesquisado sobre um filme ou uma obra musical, pode apresentar exemplos de cenas ou músicas em sala para os colegas. 3. Caso tenha pesquisado sobre um intelectual ou cientista, você pode falar de sua impor-tância ou mesmo apresentar alguma reportagem ou entrevista sobre sua obra.Em seguida, organize com os colegas uma roda de conversa para refletir sobre as questões a seguir.
 1. O brasileiro tem mais motivos para se sentir um vira-lata ou para ter orgulho de suas origens e de sua cultura?
 2. De que maneira você pode contribuir para a extinção do “complexo de vira-latas” do povo brasileiro?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes comentem que podem contribuir disseminando as 
informações que descobriram durante suas pesquisas e na roda de conversa com os colegas.
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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FESTIVAL CULTURAL • Etapa fi nalNesta Sequência, você pôde refletir sobre a relação entre cultura e identidade e sobre a construção deturpada de uma autoimagem nacional que, muitas vezes, deprecia a identidade de um povo. Esses conhecimentos reforçam a importância do Festival Cultural que você e seus colegas estão organizando, pois o evento permitirá mostrar ao público a riqueza de sua região e de sua cultura.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» O trabalho 
em grupo é 
essencial para 
a organização e 
a execução do 
Festival Cultural.» Para produzir

Organizando o espaço
• Todos os estudantes da turma devem se juntar à equipe de infraestrutura, defi-nida na segunda etapa, para organizar o espaço escolhido para a realização do evento. Para isso, considere as decisões tomadas pelas equipes, mas também avalie a necessidade de ajustes de última hora, conforme o ambiente.• As exibições de música, dança e palestras exigem ambientes específicos; assim como a exibição de produtos, que podem ser organizados e apresentados em bancadas e barracas; e a oferta de comidas, que exigem os devidos cuidados de higiene no preparo e armazenamento. Considere essas especificidades durante a organização do espaço.

• Todos os equipamentos eletrôn icos e de comunicação que serão utilizados durante o evento devem ser testados previamente. Verifique também se não há riscos de acidentes no lugar, considerando o público esperado e as normas de segurança.
• Considere, ainda, algumas necessidades básicas dos participantes do evento, como a disponibilização de água e o acesso a banheiros.

» O que fazer
Nesta etapa final, você e seus colegas vão realizar o Festival conforme planejado nas etapas anteriores. Para isso, retome todas as definições feitas sobre as manifestações artísticas da região e as decisões tomadas pelas equipes de coordenação geral, infraestrutura e cerimonial.
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Nesta etapa final, você e seus colegas vão realizar o Festival conforme planejado nas etapas anteriores. Para isso, retome todas as definições feitas sobre as manifestações artísticas da região e as decisões tomadas pelas equipes de coordenação geral, infraestrutura e cerimonial.
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Os textos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em geral, discutem ideias, 

conceitos, defendem pontos de vista e tomam como objeto assuntos e temas que 

dizem respeito às pessoas e à vida em sociedade. No entanto, muitas vezes pode 

ser difícil identificar a diferença entre o assunto e o tema de um texto. Esse é um 

dos aspectos que você vai investigar sobre o trecho apresentado a seguir.

[...]
[...] as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas 

são formadas e transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que 

signifi ca ser “inglês” devido ao modo como a “inglesidade” (Englishness) veio a ser 

representada – como um conjunto de signifi cados – pela cultura nacional inglesa. 

Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sen-

tidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs 

legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua 

cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu 

“poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade” (Schwarz, 1986, p. 106).

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e 

a identifi cação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, 

eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram transferidas, gradualmente, 

nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. [...]

Em vez de pensar as culturas nacionais como unifi cadas, deveríamos pensá-

-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e dife
renças 

internas, sendo “unifi cadas” apenas através do exercício de diferentes form
as de 

poder cultural. [...]
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva

e Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 48-62.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Leia o boxe sobre a diferença entre assunto e tema. Depois, responda às atividades.

O assunto é mais amplo que o tema. Por exemplo: um artigo jornalístico pode 

falar sobre o basquete brasileiro (assunto) e tratar da importância de determi-

nado técnico e suas estratégias de treinamento para o sucesso da equipe (tema). 

Ou seja, o tema é um recorte específico do assunto.

a) Qual é o assunto do trecho do texto de Stuart Hall que você leu?

b) Qual é o tema desse trecho?

 2. Releia o fragmento e identifique a ideia principal de cada parágrafo, elaborando um 

resumo de seu conteúdo.

 3. Em seu caderno, elabore uma representação gráfica para organizar as ideias do texto de 

modo que as relações de causa e consequência, as sequências de ideias, os contrastes 

e a ideia central sejam visualmente identificados.

Stuart 
Hall

O teórico 
cultural e 
sociólogo-
britânico-
-jamaicano 
Stuart Hall (1932-2014) 
é conhecido internacio-
nalmente por expandir 
os estudos culturais 
para incluir em seu 
escopo temas como 
"raça" e "gênero". É con-
siderado, hoje, uma das 
vozes mais importantes 
do multiculturalismo.

#sobre
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Foto do 
teórico e 
sociólogo 
em 2000.

Estratégias didáticas, respostas e comentários 

nas Orientações para o professor.
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 #paraexplorar 

Em #paraexplorar, você 
é convidado a aprofundar o 
assunto em discussão por 
meio de novos textos ou de 
práticas de pesquisa.

 #nósnaprática 

Nesta seção, você colocará 
em prática os conhecimentos 
que adquiriu ao criar diferentes 
linguagens artísticas, produzir 
textos escritos, orais e multimodais 
e também ao realizar diversas 
práticas corporais.

 Ler 

A seção Ler sempre vai trazer um texto 
de uma área do conhecimento diferente para 
auxiliar você a desenvolver habilidades de 
leitura em Matemática e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

 Para fazer junto 

Ao final de cada 
Sequência, em Para 
fazer junto, você, 
em parceria com 
seus colegas, vai 
construir um trabalho 
colaborativo que 
envolve produção de 
gêneros multimidiáticos 
e práticas de pesquisa.

 Pensar a língua 

A seção Pensar a língua
aborda a análise linguística com 
base nos usos da língua e seus 
efeitos de sentido nos textos. Na 
subseção Atividades, você poderá 
refletir um pouco mais sobre 
esses usos em diferentes gêneros.

Ao longo do volume, estes boxes vão 
ajudar você a ampliar seu conhecimento: 

#sobre   apresenta os autores e artistas 
dos textos e obras analisados; 

#ficaadica  dá indicações de filmes, livros 
e sites, entre outras formas de adquirir 
conhecimento; #saibamais  acrescenta 
informações importantes relacionadas 
ao assunto em estudo; conceito e 

#paralembrar  trazem conteúdos novos e 
também aqueles já vistos nos anos finais 
do Ensino Fundamental;  apresenta as 
músicas da coletânea em CD que acompanha 
esta obra; e Integração  relaciona o assunto 
estudado com temas das outras áreas do 
conhecimento.
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Orações subordinadas substantivas e produção de sentidos

A notícia reproduzida abaixo se refere ao painel do artista Mundano, logo a seguir, pintado 

em São Paulo (SP) com uma tinta produzida com a lama tóxica da barragem de Brumadinho.

Uma releitura da obra O
perários, de 

1933, de Tarsila do A
maral, o painel do 

artista Mundano, de 34 anos, 
é mais do 

que uma homenagem aos trabalhadores 

de Brumadinho, é um grito de lembrança: 

Brumadinho aconteceu. [...] 

Questionado sobre o pap
el de sua arte, que 

coloca a cidade enquan
to um museu aberto, o 

artista lembra que os museus estão em ape-

nas 25,9% das cidades brasileiras
, de acordo 

com um levantamento do Instituto Brasil
eiro 

de Geografi a e Estatística (I
BGE), de dezem-

bro de 2019.
Nesse sentido, Mundano defende que a a

rte 

deve ser democrática, e não elitizada
. “Se essa 

obra estivesse em um ambiente fechado, não 

teria o mesmo impacto. Para mim, a obra de 

arte tem isso: só faz sentido se e
stiver contri-

buindo para uma transformação, um legado e 

não apenas uma obra só decorativa. Ach
o que a 

arte da próxima década será ‘artivista’”
, refl ete.

[...]
OLIVEIRA, C. Feito com lama de Brumadinho, mural em SP 

homenageia trabalhadores mortos. Brasil de Fato, São Paulo, 

11 fev. 2020. Disponível em: https://www.brasildefato.com.

br/2020/02/11/feito-com-lama-de-brumadinho-mural-em-sp-

homenageia-trabalhadores-mortos. Acesso em: 31 maio 2020.

 2 Por que o artista 

optou por produzir 

um mural em vez 

de uma tela sobre 

Brumadinho? 

 3 No processo de cons-

trução da notícia, a 

jornalista Caroline 

Oliveira apresenta 

algumas reflexões 

do artista sobre seu 

painel. Por meio de 

que recurso linguís-

tico as reflexões de 

Mundano são comu-

nicadas ao leitor? Cite 

exemplos.

 1 De acordo com o 

artista, qual é o 

objetivo de produ-

zir um painel sobre 

Brumadinho? Que 

trecho do texto com-

prova sua resposta? 

 4 Ao referir-se às declarações de 

Mundano, a jornalista utiliza 

alguns verbos que introduzem 

as reflexões do artista. 

a) Copie, no caderno, esses 

verbos. 
b) Esses verbos poderiam ser 

substituídos pelo verbo dizer, 

mas a troca não produziria os 

mesmos sentidos. Que senti-

dos a jornalista garante ao usar 

os verbos que estão na notícia?

» MUNDANO. Operários de Brumadinho. 2020. Painel, 50 m x 18 m. (Releitura de Operários, de Tarsila do Amaral.)

 5 O discurso indireto é sempre 

introduzido por verbo transi-

tivo. As orações subordinadas 

originadas desses verbos 

cumprem papel fundamental 

na notícia.
a) Que tipo de oração esses 

verbos originam?

b) Por que os jornalistas  recor-

rem a essa estratégia? 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Dan çar o carimbó
Observe sua turma: embora seja um grupo, cada pessoa tem uma característica peculiar. 

Essa diversidade é parte da condição humana. Expresse sua particularidade dançando carimbó.» O que você vai fazer
Você e seus colegas vão aprender a dançar o carimbó, individualmente e em pares, e fazer 

uma apresentação para toda a escola, numa celebração da cultura ribeirinha paraense.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Apresentação de carimbó 
na Vila de Alter do Chão, em 
Santarém (PA), 2019.

Curió do bico doce
Curió do bico doce, passarinhoQuem te trouxe pra chamar meu carimbóFoi Verequete Verê, foi Verequete VerêFoi Verequete, foi Lucindo e Cupijó

Na sombra do cajueiro, ô, ô, ô, ôLá no fundo do quintal
A moça que roda a saia
É mimo de Marambaia
na roda de carimbó

Na sombra do cajueiro, ô, ô, ô, ôLá no fundo do quintal
A moça que roda a saia
É mimo de Marambaia na roda de carimbó
Curió do bico doce, passarinhoQuem te trouxe pra chamar meu carimbóCurió do bico doce, passarinhoQuem te trouxe pra chamar meu carimbó

CURIÓ do bico doce. Compositor e intérprete: Gonzaga Blantez.In: CURIÓ do bico doce. [S. l.: s. n.], 2017. Single.

A canção escolhida para a apresentação é ”Curió do bico doce”, do músico e poeta paraense Gonzaga Blantez, disponível na Faixa 9 do CD que acompanha esta coleção. Ouça a música, acompanhe a letra e preste atenção na melodia e nos instrumentos.

  Momento 1: roda               Momento 2: linha           Momento 3: roda

RUBENS CHAVES/PULSAR
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ABERTURA
DE VOLUME

 A diversidade não é apenas uma palavra da moda no século XXI. Reconhecer que há diver-
sidade cultural e que por meio dela é possível enriquecer o modo de olhar a própria vida e 
transformar o mundo tornou-se imprescindível para uma sociedade inclusiva e sustentável. 

Objetivos

� Analisar e compreender diferentes gêneros textuais, como trechos de romances, primeira 
página de jornal – identifi cando seu projeto editorial –, reportagem, crônica e notícias, para 
compreender seus contextos de produção e circulação. Entender, com base na refl exão 
sobre esses gêneros, a importância do respeito pelo outro, ampliando o repertório sobre 
a diversidade cultural brasileira, reconhecendo-a como fator de riqueza e como parte da 
identidade nacional. 

� Desenvolver a apreciação estética, a fruição, a observação e a análise de diferentes objetos 
artísticos produzidos nas mais variadas linguagens, como a música regional, a dança, a 
xilogravura, o desenho indígena e a pintura corporal, reconhecendo-os como vozes da plu-
ralidade cultural humana que devem ser preservadas.

� Conhecer e analisar práticas corporais, como jogos de rua e danças regionais, representan-
tes de manifestações que garantem diversidade cultural e social ao Brasil. Refl etir sobre as 
rivalidades e o respeito ao próximo nas práticas de esporte, que, observadas sob uma pers-
pectiva cultural, transformam o olhar sobre o adversário, que passa a ser visto como parceiro 
indispensável para que o esporte aconteça.

� Relacionar as práticas de linguagem, estabelecendo diálogos entre elas.
� Apropriar-se das diferentes linguagens para planejar e produzir depoimento pessoal, verbete 

e resumo; criar coreografi a da dança carimbó, gravura e pintura corporal; jogar bets e praticar 
danças regionais.

Justificativas

Embora todos os seres humanos pertençam à mesma espécie, o homo sapiens, podem 
apresentar diferenças tão grandes entre si que acabam esquecendo dessa igualdade. Dada 
a variedade de regiões, culturas, desejos e riquezas, as pessoas apresentam diferentes 
perspectivas sobre si mesmas e sobre o mundo. Mas essas diferenças não podem ser clas-
sifi cadas como boas ou ruins, melhores ou piores. São apenas diferenças que compõem a 
riqueza que é a diversidade. É por meio de práticas de linguagem e acesso a discursos, textos 
e culturas diferentes que você poderá ampliar seu repertório e lutar contra os preconceitos, 
que reforçam as desigualdades.

8
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» PATAXÓ, A. Indígenas em 
foco. 2016. Acrílica sobre 
tela, 80 cm x 50 cm.
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

As diversidades 
tecem o mundo

Competências gerais da 
BNCC
1, 3, 4, 5, 7 e 10

Competências específi cas
1, 2, 3, 4, 5 e 6

Habilidades de Linguagens 
e suas Tecnologias 
EM13LGG101

EM13LGG102

EM13LGG103

EM13LGG104

EM13LGG201

EM13LGG202

EM13LGG203

EM13LGG204

EM13LGG301

EM13LGG302

EM13LGG303

EM13LGG304

EM13LGG401

EM13LGG402

EM13LGG403

EM13LGG501

EM13LGG503

EM13LGG601

EM13LGG602

EM13LGG603

EM13LGG604

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01

EM13LP02

EM13LP03

EM13LP06

EM13LP07

EM13LP08

EM13LP12

EM13LP13

EM13LP14

EM13LP15

EM13LP19

EM13LP20

EM13LP21

EM13LP24

EM13LP36

EM13LP37

EM13LP38

EM13LP42

EM13LP46

EM13LP47

EM13LP48

EM13LP49

EM13LP50

EM13LP51

EM13LP52

O texto integral das 
competências gerais, 
específi cas e das habilidades 
citadas encontra-se no fi nal 
deste livro do estudante.
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A globalização criou a ideia de que estamos todos interconectados, 
como se vivêssemos em condições iguais em um mundo uniforme. Mas se 
a tecnologia permite ampliar conexões, ela também revela uma diversidade 
de realidades, necessidades e desejos, o que pode incentivar as pessoas a 
preservar peculiaridades regionais.

Essa diversidade confere às relações humanas riqueza e complexidade, 
pois permite um olhar para o mundo e para cada indivíduo sob distintas 
perspectivas. Nesta Sequência, serão discutidas algumas diferenças regio-
nais que garantem ao Brasil uma diversidade natural, cultural, social e 
política. Assim como o olhar do outro sobre o indivíduo o modifica, o inverso 
também acontece. Entrar em contato com o outro e considerá-lo em suas 
particularidades pode transformar o modo de percebê-lo, de perceber a si 
e de perceber o mundo. É na troca que a vida acontece.

A vida acontece 
na troca

O Brasil tem uma unidade política nacional dividida em regiões 
(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), estados e municípios. 
 1. Descreva quais são as características da região em que você vive e o 

que, em sua opinião, a diferencia das demais regiões do Brasil. 
 2. Em sua opinião, que tipo de trocas positivas pode-se ter ao conviver 

com pessoas que são de outras regiões do país e que possuem cos-
tumes diferentes dos seus?   

 3. Você acredita que é possível definir elementos que sejam “genui-
namente brasileiros”, ou seja, que caracterizem todo o território 
brasileiro, apesar de o país ter particularidades regionais tão distintas?

Ler o mundo

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, é enfatizado 
que, no Ensino Médio, a área de Linguagens e suas Tecnologias 
desenvolva nos estudantes o aprofundamento das ”análises 
das formas contemporâneas de publicidade em contexto digital, 
a dinâmica dos infl uenciadores digitais e as estratégias de 
engajamento utilizadas pelas empresas” (BRASIL, 2018, p. 503). 
Dessa forma, todos os usos relacionados à publicidade, propaganda 
e formas de engajamento em redes sociais apresentadas nesta 
coleção são para fi ns didáticos e seus usos em contexto social.

Você vai ler um trecho do romance Dois irmãos, de Milton Hatoum. 
Ambientado em Manaus (AM) e narrado em primeira pessoa por Nael, 
o romance conta a história de dois irmãos gêmeos nascidos em uma 
família de origem libanesa entre o período posterior à Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) e os anos 1970. Neste trecho, Nael narra uma 
viagem que faz com sua mãe, a indígena Domingas, que trabalha 
como ajudante de Zana e Halim, pai dos gêmeos.  

10
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Leitura

Dois irmãos
E u não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. 

A origem: as origens. Meu passado, de alguma forma palpitando na vida 
dos meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum 
sinal da origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco num 
rio deserto, até que uma das margens a acolhe.  [...]

Uma vez, na noite de um sábado, enervada, enfadada pela rotina, 
ela [minha mãe, Domingas] quis sair de casa, da cidade. Pediu a Zana 
para passar o domingo fora. A patroa estranhou, mas consentiu, desde 
que Domingas não voltasse tarde. Foi a única vez que saí de Manaus com 
minha mãe. Ainda estava escuro quando ela chacoalhou minha rede; já 
tinha preparado o café da manhã e cantava baixinho uma canção. Não que-
ria acordar os outros, e estava ansiosa por partir. Caminhamos até o porto 
da Catraia e embarcamos num motor que ia levar uns músicos para uma 
festa de casamento à margem do Acajatuba, afl uente do Negro. Durante 
a viagem, Domingas se alegrou, quase infantil, dona de sua voz e do seu 
corpo. Sentada na proa, o rosto ao sol, parecia livre e dizia para mim: “Olha 
as batuíras e as jaçanãs”, apontando esses pássaros que triscavam a água 
escura ou chapinhavam sobre folhas de matupá; apontava as ciganas ani-
nhadas nos galhos tortuosos dos aturiás e os jacamins, com uma gritaria 
estranha, cortando em bando o céu grandioso, pesado de nuvens. 

Minha mãe não se esquecera desses pássaros: reconhecia os sons e os 
nomes, e mirava, ansiosa, o vasto horizonte rio acima, relembrando o lugar 
onde nascera, perto do povoado de São João, na margem do Jurubaxi, braço 
do Negro, muito longe dali. “O meu lugar”, lembrou Domingas. [...] Nunca 
mais passeamos de barco: a viagem até Acajatuba foi a única que fi z com 
minha mãe. Pensei: por pouco ela não teve força ou coragem para dizer 
alguma coisa sobre o meu pai. [...]

Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de boi 
no porto da Catraia, eu folgava um pouco, passeava ao léu pela cidade, 
atravessava as pontes metálicas, perambulava nas áreas margeadas por 
igarapés, os bairros que se expandiam àquela época, cercando o centro de 
Manaus. Via um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos, 
ou não queremos ver. Um mundo escondido, ocultado, cheio de seres que 
improvisavam tudo para sobreviver, alguns vegetando, feito a cachorrada 
esquálida que rondava os pilares das palafi tas. Via mulheres cujos rostos 
e gestos lembravam os de minha mãe, via crianças que um dia seriam 
levadas para o orfanato que Domingas odiava. Depois caminhava pelas 
praças do centro, ia passear pelos becos e ruelas do bairro da Aparecida 
e apreciar a travessia das canoas no porto da Catraia. O porto já estava 

Milton 
Hatoum

Romancista, professor 
e tradutor, Milton Hatoum 
(1952-) nasceu em Manaus 
(AM). Sua obra literária 
se caracteriza por um tom 
memorialista ao registrar con-
fl itos familiares no contexto 
amazonense. Seus enredos 
se inspiram nas memórias de 
seus ascendentes, imigrantes 
libaneses que se fi xaram no 
estado do Amazonas, e no 
convívio com a pluralidade 
da região.

#sobre

» Foto do autor, 
de 2017.

enervado: irritado, 
impaciente.
enfadado: entediado.
triscar: relar de leve.
chapinhar: agitar com
os pés.
aninhado: abrigado, 
confortável.
aturiá: árvore de flores 
violáceas, comum em ilhas 
flutuantes.
igarapé: riacho navegável.
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animado àquela hora da manhã. Vendia-se tudo na beira do igarapé de São 
Raimundo: frutas, peixes, maxixe, quiabo, brinquedos de latão. O edifí cio 
antigo da Cervejaria Alemã cintilava na Colina, lá no outro lado do igarapé. 
Imenso, todo branco, atraía o meu olhar e parecia achatar os casebres que 
o cercavam. Mas a visão das dezenas de catraias alinhadas impressionava 
mais. No meio da travessia já se sentia o cheiro de miúdos e vísceras de 
boi. Cheiro de entranhas.

Os catraieiros remavam lentamente, as canoas emparelhadas pareciam 
um réptil imenso que se aproximava da margem. Quando atracavam, os 
bucheiros descarregavam caixas e tabuleiros cheios de vísceras. Comprava 
os miúdos para Zana, e o cheiro forte, os milhares de moscas, tudo aquilo 
me enfastiava, e eu me afastava da margem e caminhava até a ilha de São 
Vicente. Mirava o rio. A imensidão escura e levemente ondulada me ali-
viava, me devolvia por um momento a liberdade tolhida. Eu respirava só 
de olhar para o rio. E era muito, era quase tudo nas tardes de folga.

[...]
HA  TOUM, M. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 73-82.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Milton Hatoum, em uma entrevista à Revista Crioula, refere-se à relação 
entre seu romance Dois irmãos e o público leitor. Leia o trecho a seguir.

RC: Quais são os leitores de Milton Hatoum?

MILTON HATOUM: [...] Com o Dois irmãos aconteceu uma coisa 
interessante: foi um romance que recebeu muitas críticas positivas e, 
ao mesmo tempo, alcançou um público leitor que transcende o âmbito 
universitário e acadêmico. Então, hoje, é um livro que deve ter pelo 
menos uns 150 mil leitores. Para o padrão brasileiro e para um romance 
que, supostamente, não é comercial, é um número signifi cativo.

[...]
EL GEBALY, M. T. M. A. Milton Hatoum:

“Não há tantos tradutores de literaturas de língua portuguesa”.
Revista Crioula, n. 7, p. 1-19, maio 2010. 

a) Com base no trecho lido do romance, que aspectos poderiam justificar 
o número significativo de leitores do livro de Hatoum?

b) Um dos critérios para determinar o número de leitores de um livro é a 
contagem do total de exemplares vendidos. Em sua opinião, é um bom 
critério?

c) Milton Hatoum deu essa entrevista em 2010, quando o romance Dois 
irmãos completava 10 anos desde a primeira publicação. Apesar de o 
autor não ter mencionado o número de exemplares vendidos, ele fez 
referência ao número de leitores. Pensando nisso, é possível imaginar 
que as vendas também foram significativas? Explique sua resposta.

Sugestão de resposta: a descrição da natureza e de características 
específi cas da região amazônica; e o enredo, que tematiza a busca da origem de si.

catraieiro: piloto de 
pequeno barco.

bucheiro: vendedor de 
vísceras de animais.
enfastiar: entediar.

tolhido: proibido, tomado.

#ficaadica

O livro Dois irmãos
ganhou o Prêmio Jabuti 
em 2001, a mais tradicio-
nal premiação literária do 
Brasil. Se possível, leia o 
romance na íntegra.
HATOUM, M. Dois irmãos. 
São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000.

1. b) Resposta pessoal. Professor, sugere-se 
explicar aos estudantes que esse não é um 
bom critério, pois desconsidera bibliotecas 
e empréstimos, que potencializam o 
número de leitores.
1. c) Resposta pessoal. Mesmo supondo 
que nem todo leitor é um comprador 
de livro, é possível, com esse número 
de leitores, obter uma média de 15 mil 
exemplares vendidos por ano, fazendo 
a seguinte conta: 150 mil leitores – 
convertidos em exemplares vendidos – 
divididos por 10 anos. Mostrar o ranking
de livros mais vendidos em 2010, para 
os estudantes terem um parâmetro do 
que, no Brasil, era considerado um livro 
bem-sucedido na época. Disponível em: 
https://www.publishnews.com.br/ranking/
anual/9/2010/0/0 (acesso em: 8 jul. 2020).
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 2. A narrativa de Dois irmãos registra acontecimentos inseridos no contexto da cidade 
de Manaus, renovada e reestruturada com o ciclo econômico da borracha na virada 
do século XIX para o século XX e no período posterior à Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 
a) Considere os trechos a seguir: o primeiro, escrito por E. Braford Burns, um profes-

sor estadunidense que se inspirou em sua visita a Manaus no início do século XX; o 
segundo é do romance A selva, do escritor português Ferreira de Castro, publicado 
originalmente em 1930. Essa narrativa conta a história de Alberto, um jovem estu-
dante português que, aos 26 anos, se vê obrigado a emigrar para a região amazônica.

Trecho 1
Realmente, em pouco mais de uma geração, Manaus havia mudado com-

pletamente. Um morador da cidade do ano de 1870 teria muita dificuldade em 
reconhecê-la na primeira década do século vinte. Para se fazer uma ideia dessa 
metamorfose, basta que se recordem os relatos dos primeiros viajantes que vie-
ram a Manaus. [...] A rápida transformação da vila em cidade foi devida a um 
único fator: a borracha.  

[...]
BURNS, E. B. Manaus, 1910: 

retrato de uma cidade em expansão. Tradução de Ruy Alencar. 
Manaus: Artenova, 1966. p. 23.

Trecho 2
Manaus era um clarão radioso na noite amazonense. A sua poalha lumi-

nosa erguia-se até muito alto, empalidecendo as estrelas que espreitavam 
lá de cima. [...] A cidade surgia-lhe alacremente aberta ao sol, sem prédios 
negruscos que falassem de épocas remotas, nem ruas escusas de tempos idos. 
Limpinha, ataviada de árvores por toda a parte, dir-se-ia orgulhosa da sua 
pouca idade, que a livrava de fístulas e cicatrizes, menos no leito das ruas, 
onde os automóveis que passavam tinham balanceios de alto-mar. À esquerda, 
por detrás do renque do arvoredo, erguia-se um luxuoso pavilhão; a "Bolsa 
Universal", que o fascinava grandemente. 

[...]
CASTRO, F. de. A selva. Lisboa: Cavalo de Ferro, 2014. p. 38-39.

 � Ambos os trechos registram a imagem de uma Manaus próspera, em ascensão. 
No trecho 1, Braford Burns menciona a borracha como fator determinante para 
as transformações que observou em sua visita à cidade. Pesquise sobre esse 
contexto histórico e econômico e explique de que maneira a borracha gerou essa 
prosperidade.

b) Identifique, no trecho da obra de Milton Hatoum, aspectos ou elementos da cidade 
que podem ter sido herança da riqueza gerada no contexto social e econômico que 
você pesquisou anteriormente. 

c) Embora faça referência à modernização de Manaus, o trecho do romance de Hatoum 
ainda apresenta ao leitor outro olhar sobre esse desenvolvimento com base no per-
curso do narrador. O que esse olhar revela? 

2. a) Orientar os 
estudantes a pesquisar 
em fontes confiáveis, 
impressas e/ou 
digitais. Eles devem 
identificar o ciclo da 
borracha, período 
que gerou riqueza a 
partir da extração e 
comercialização do 
látex da seringueira, 
matéria-prima da 
borracha. A exploração 
do látex viveu seu auge 
entre 1880 e 1910 
(aproximadamente), 
tendo uma retomada 
durante a Segunda 
Guerra Mundial. O ciclo 
da borracha favoreceu 
uma rápida valorização 
da região amazônica, 
possilitando o 
desenvolvimento de uma 
belle époque em capitais 
como Belém e Manaus, 
o que promove o 
enriquecimento de  uma 
camada privilegiada da 
população. Lembrar-lhes 
que é importante indicar 
a referência das fontes 
para dar sustentação 
às informações 
apresentadas.
2. b) As pontes 
metálicas, os bairros que 
cresciam e a Cervejaria 
Alemã.
2. c) Esse olhar 
revela uma região de 
Manaus à margem do 
desenvolvimento da 
cidade, com sua pobreza 
e precariedade nas áreas 
de cais do rio Negro.
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 3. No romance de Milton Hatoum, é possível perceber que Manaus se constituiu como um 
polo econômico em decorrência do comércio da borracha. No entanto, para Domingas 
e seu filho, Manaus é apenas o lugar onde vivem, e não o lugar ao qual pertencem. 
a) À medida que a viagem de mãe e filho se desenrola pelo rio Negro, o leitor pode acom-

panhar, por meio das descrições do narrador,  as mudanças que ocorrem na paisagem. 
O que essas mudanças provocam em Domingas?

b) Compare a descrição da paisagem durante a travessia de barco com a descrição que 
o narrador faz da cidade onde vive com a mãe. 

c) Observe o mapa a seguir, que mostra a localização de alguns lugares mencionados 
no trecho do romance que você leu.

Provocam, aos poucos, um sentimento de alegria.

 � Identifique, no mapa, o destino da viagem e o local de origem de Domingas e realize 
uma breve pesquisa sobre sobre as características geográficas e sociais desses 
lugares no contexto da narrativa. Com base nos resultados da pesquisa, formule 
uma hipótese: por que Domingas não reconhece Manaus como seu lugar? 

 4. Pegar uma embarcação e subir o rio Negro foi uma escolha da personagem Domingas, 
entre todas as possíveis opções de lazer em Manaus. 
a) O que motiva a viagem da personagem? 
b) Que memórias o trajeto traz a Domingas? Por que essas lembranças voltam à sua 

mente? Formule uma hipótese. 
c) Embora Domingas e seu filho não cheguem ao lugar em que ela nasceu, o percurso até 

Acajatuba faz a personagem rememorar o seu lugar. Por que a viagem lhe promove 
essa sensação?

 5. Ao contrário de sua mãe, o narrador nasceu em Manaus; portanto, a cidade é o seu lugar. 
Seu olhar, no entanto, capta e valoriza aspectos de uma diversidade em geral esquecida 
e ignorada. Que lugares e aspectos de Manaus chamam a atenção do narrador?

Domingas queria sair de Manaus, pois se sentia enervada e 
cansada de sua rotina. 

O percurso pelo rio lhe traz uma paisagem familiar; ela vê o sol, as aves e o horizonte do rio acima 
e se recorda da vida em São João. 

O porto da Catraia, as catraias, o comércio e a escassez de recursos.

DA
CO

ST
A 

M
AP

AS

3. b) A paisagem 
percebida por Domingas e 
o filho durante a travessia 
de barco é composta de 
elementos da natureza, 
como aves, peixes e 
plantas, em oposição à 
paisagem da cidade, com 
comércio, movimento, 
cheiros e problemáticas 
sociais.

3. c) Espera-se que, como 
resultado da pesquisa, os 
estudantes compreendam 
que São João, região natal 
de Domingas, é ladeada pela 
Floresta Amazônica, por uma 
paisagem dominada por vasta 
natureza, longe da capital, 
que apresenta características 
geográficas e sociais muito 
diferentes das do local de sua 
origem. Isso a faz não reconhecer 
a capital como seu lugar. 
4. b) Sugestão de resposta: 
Domingas se lembra do lugar 
em que nascera. É possível que 
essas memórias tenham vindo 
à tona porque ela olhou para 
o horizonte, talvez na direção 
onde ficaria o povoado de 
São João, às margens do rio 
Jurubaxi, braço do rio Negro, por 
onde navegavam. Além disso, 
a vegetação nativa do local e 
o som dos pássaros também a 
fazem se recordar de momentos 
de sua vida, o que provavelmente 
contribuiu para que se lembrasse 
de seu lugar de origem.

 » Regiões do rio Negro

Fonte: ICMBIO. Unidades de conservação federais, RPPNs, centros especializados e coordenações regionais. Disponível em: https://www.
icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/Mapa_UC_fed_fev_2015.pdf. Acesso em: 10 set. 2020
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 6. A Manaus do narrador é apresentada ao leitor com base em sua percepção subjetiva.
a) Releia: “Via um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos, ou não 

queremos ver”. Quem está incluído nas expressões não vemos e não queremos ver? 
O que não vemos ou não queremos ver? Por que o narrador faz essas afirmações?

b) O narrador destaca aspectos sociais da cidade. Identifique-os e responda: como ele 
se coloca em relação a esses aspectos? 

c) A Manaus do narrador também chega ao leitor por meio dos sentidos. Transcreva, 
no caderno, um trecho em que esse recurso seja usado e identifique o sentido a que 
recorre.  

d) Na descrição do porto da Catraia, o narrador lança mão de algumas figuras de lingua-
gem que o auxiliam no registro de suas impressões do lugar. As figuras de linguagem 
são recursos que compõem a conotação do texto literário. Leia o boxe #saibamais 
no final desta página para relembrar algumas. Depois, copie do trecho, no caderno,
exemplos das figuras a seguir.

Comparação

Fitomorfismo

Zoomorfismo

Descrição sinestésica

e) O texto cria um movimento na descrição do porto ao enumerar os produtos ali comer-
cializados. O que esses produtos sugerem sobre os possíveis compradores?

 7. Releia: “O edifício antigo da Cervejaria Alemã cintilava na Colina, lá no outro lado do 
igarapé”. O narrador situa a cervejaria do outro lado do igarapé, no alto, e a destaca 
como cintilante. Considere essa descrição e responda: qual é o estrato social dos fre-
quentadores da cervejaria? Justifique sua resposta.

 8. Ao final do trecho reproduzido, o narrador destaca como aquelas tardes em que ia 
comprar miúdos lhe devolviam “por um momento a liberdade tolhida”.
a) Que informação do texto permite ao leitor saber que a liberdade fora retirada do 

narrador?
b) O que, na paisagem do porto, devolve ao narrador a sua liberdade?
c) Como essa sensação de liberdade faz  o narrador, embora nascido e criado em Manaus, 

se aliar aos desejos e à identidade de sua mãe? 

O fato de também ter de trabalhar para a patroa da mãe. O narrador 
a� rma que essas saídas eram as únicas folgas que tinha.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Respostas e comentários nas
Orientações para o professor.

6. b) Ao destacar a 
presença de pessoas com 
di� culdade para sobreviver, 
o narrador quer aproximar-
-se delas e dar-lhes 
visibilidade. É uma atitude 
de empatia.
6. c) “[...] No meio da 
travessia já se sentia o cheiro 
de miúdos e vísceras de boi. 
Cheiro de entranhas.
Os catraieiros remavam 
lentamente, as canoas 
emparelhadas pareciam 
um réptil imenso que se 
aproximava da margem. 
Quando atracavam, os 
bucheiros descarregavam 
caixas e tabuleiros cheios 
de vísceras. Comprava os 
miúdos para Zana, e o cheiro 
forte [...] me enfastiava, e 
eu me afastava da margem 
[...].”. Recorre ao olfato. 
6. d) Comparação: “canoas 
emparelhadas pareciam 
um réptil imenso”. 
Zoomor� smo: “canoas 
emparelhadas pareciam 
um réptil imenso”. 
Fitomor� smo: “alguns 
vegetando”. Descrição 
sinestésica: "Mas a visão 
das dezenas de catraias 
alinhadas impressionava 
mais. No meio da travessia 
já se sentia o cheiro de 
miúdos e vísceras de boi. 
Cheiro de entranhas".
6. e) Sugerem que são 
compradores da região do 
igarapé de São Raimundo 
com poucos recursos 
� nanceiros, uma vez que 
buscam alimentos, como 
peixe, frutas e legumes, 
brinquedos de material 
barato, que podem ter 
origem local, e produtos 
básicos e simples.
7. É a parte mais abastada 
da população. Tudo na 
descrição indica isso: a 
cervejaria do outro lado do 
igarapé, distante de onde 
vive a população mais 
pobre; está na Colina, no 
alto, e brilha, o que se opõe 
à vida opaca de “seres 
que improvisavam tudo 
para sobreviver, alguns 
vegetando”.

6. a) O leitor está incluído nas expressões. Ele não vê ou não quer ver as mazelas da cidade. Em geral, estão afastadas da população mais privilegiada da cidade. Não 
vemos ou não queremos ver porque incomodam; porque são consideradas a parte indigna de nossa humanidade. 
Professor, seria interessante aqui discutir as muitas e diversas realidades sociais; conhecer é um passo importante para ajudar a enfrentar os muitos desa� os e transformá-las.

#saibamais

Comparação: figura de linguagem semelhante à metáfora, cujo significado decorre da aproxi-
mação explícita entre dois termos que se assemelham.

Zoomorfismo: recurso literário que permite conferir a personagens características de animais.
Fitomorfismo: recurso literário que permite conferir a personagens caracte-

rísticas vegetais.
Sinestesia: figura de palavra associada à mistura de sensações relacionadas aos sentidos: tato, 

audição, olfato, paladar e visão.
Enumeração: recurso de estilo que consiste em listar uma série de palavras que podem manter 

relação semântica, sonora, visual, entre outras, com o seu contexto.
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 9. Observe uma adaptação de Dois Irmãos para a linguagem de quadrinhos feita por Fábio 
Moon e Gabriel Bá. As páginas a seguir se referem ao trecho que você leu. 

MOON, F.; BÁ, G. Dois irmãos. São Paulo: Quadrinhos na Cia., 2015. p. 78 e 81.

a) Como você viu, o narrador de Dois 
irmãos recorre a diferentes figuras 
de linguagem para descrever Manaus 
e o percurso pelo rio sob a sua pers-
pectiva. No caderno, transcreva, do 
trecho que você leu, as cenas que 
aparecem nos desenhos da HQ.

b) No trecho que você leu, Domingas 
diz ao filho: “Olha as batuíras e as 
jaçanãs”. No quadrinho, essa fala é 
reduzida apenas para “Olha!”. Que 
recurso da HQ permite essa redução 
sem mudança de sentido?

c) Compare a leitura do texto em prosa 
com as páginas da HQ. O que cada 
uma das linguagens permite expres-
sar? Como elas se complementam?

9. a) “[...] embarcamos num motor que ia levar uns músicos para uma festa de casamento [...]”; “‘Olha as batuíras e as jaçanãs’, apontando esses pássaros que 
triscavam a água escura ou chapinhavam sobre folhas de matupá; apontava as ciganas aninhadas nos galhos tortuosos dos aturiás e os jacamins, com uma gritaria 
estranha, cortando em bando o céu grandioso, pesado de nuvens”.

Fábio Moon e Gabriel Bá
Os irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá 

(1976-) são quadrinistas paulistanos premiados. 
Pela adaptação do romance Dois irmãos para HQ, 
ganharam o troféu HQ Mix, que é a maior premiação 
nacional da categoria, e o Eisner Award, uma das 
maiores premiações de quadrinhos do mundo.  

#sobre

» Capa da 
adaptação de 
Dois irmãos, 
de Fábio Moon 
e Gabriel Bá.

9. b) O recurso do 
desenho. Na HQ, os 
sentidos se constroem 
por meio das linguagens 
verbal e não verbal; 
por isso, nos quadros 
correspondentes à fala de 
Domingas, os desenhos 
de batuíras e de jaçanãs 
permitem a redução 
vocabular.
9. c) Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes citem que os 
desenhos defi nem o que a 
prosa deixa à imaginação 
do leitor. Desse modo, o 
desenho pode facilitar 
a aproximação com 
o cenário ou com as 
personagens. Seria 
importante também 
destacar que cada 
linguagem tem seus 
recursos para produzir 
emoção e sugerir sentidos. 
Se a linguagem verbal 
conta, por exemplo, com 
as fi guras de linguagem, 
a HQ conta com o traço, o 
enquadramento e a luz.
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 10. Para compor o universo ficcional 
do romance, que se passa em 
Manaus, apresenta-se um con-
junto lexical do dialeto da região, 
bem como elementos da fauna 
e flora específicos da Amazônia. 
Elabore no caderno, de acordo 
com o modelo, um glossário ilus-
trado das palavras a seguir.

Universo ficcional é o que garante os limites de tudo 
aquilo que pode e deve acontecer na narrativa, podendo 
se sustentar tanto na lógica da realidade quanto na da 
fantasia. Em narrativas que se passam em uma região 
específica, o que garante o universo ficcional é a descrição 
do cenário, as escolhas linguísticas e o registro da cultura 
e dos costumes locais.

#paralembrar

A escolha lexical pode ajudar a tornar o universo ficcional verossímil, ou 
seja, que parece verdadeiro. Para isso, é preciso considerar as características 
linguísticas da região em que se passa a história, bem como a variação lexical 
relacionada a gênero, instrução, classe social e idade das personagens.

 11. Releia este trecho.

[...] Durante a viagem, Domingas se alegrou, quase infantil, dona de sua voz e 
do seu corpo. Sentada na proa, o rosto ao sol, parecia livre e dizia para mim: “Olha 
as batuíras e as jaçanãs”, apontando esses pássaros que triscavam a água escura ou 
chapinhavam sobre folhas de matupá [...]. 

Minha mãe não se esquecera desses pássaros: reconhecia os sons e os nomes, e 
mirava, ansiosa, o vasto horizonte rio acima, relembrando o lugar onde nascera, 
perto do povoado de São João, na margem do Jurubaxi, braço do Negro, muito longe 
dali. “O meu lugar”, lembrou Domingas. [...]
a) O que busca Domingas com essa única viagem que fez com o filho?
b) Segundo o narrador, Domingas parecia dona de sua voz e do seu corpo, livre.  

Considerando o que é possível saber de sua história pelo trecho do romance que você 
leu, o que poderia justificar essa percepção do narrador? Por que Domingas pareceria 
desse modo?

c) Quando Domingas diz "O meu lugar", que sentimento ela estava externando para o filho?

11. a) Recuperar a 
identidade, resgatar a si 
mesma. 
11. b) Pelo trecho 
reproduzido, é possível 
saber que Domingas não 
preservava suas raízes 
nem costumava voltar 
ao seu lugar de origem. 
Ao decidir sair para 
fazer uma viagem com o 
fi lho pela primeira vez e 
resgatar sua identidade, 
pode-se supor que 
Domingas se sentiu 
dona de si, de sua vida 
e de suas memórias, 
o que se refl etiu em 
seu estado de espírito 
naquele dia. 
11.c) Um sentimento 
de pertencimento, 
de ligação com suas 
origens, que ela não 
sentia pelo lugar em 
que vivia.

Termo  Signifi cado Representação

Batuíra

Jaçanã

Matupá

Cigana

Jacamim

Palafita

Catraia

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Ave de pequeno porte caracterizada pela presença 
de uma listra preta na região do pescoço.

Ave de plumagem negra com manto castanho e 
bico amarelo com escudo frontal vermelho.

Massa de galhos e plantas que fl utua e adere à 
margem de rios e lagos.

Ave de bico alto e curto, crista longa e rígida.

Ave de bico alto e curto, crista longa e rígida.

Conjunto de estacas que sustentam habitações
construídas sobre a água.

Embarcação pequena de duas proas para serviço 
nos portos e para pesca.
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 12. Releia o trecho em que o narrador vai até o 
porto da Catraia.

 Via mulheres cujos rostos e gestos lembravam 
os de minha mãe, via crianças que um dia seriam 
levadas para o orfanato que Domingas odiava.

a) Nesse trecho, o narrador observa que as 
mulheres tinham rostos e gestos que lem-
bravam os da mãe. Por que essas mulheres 
lhe traziam essa lembrança? Crie uma 
hipótese.

b) É possível supor que essas mulheres per-
tencem a um grupo social que enfrenta 
dificuldades financeiras. Transcreva, em seu 
caderno, um fragmento do trecho lido que 
justifique essa afirmação.  

c) A vida da personagem Domingas revela um 
problema vivido por grande parte da popu-
lação indígena no país, herdado do processo 
de colonização. Comente essa afirmação. 

 13. Muitos críticos referem-se ao romance Dois irmãos como regionalista, isto é, que se restringe à 
descrição e à ambientação de ações em uma região específica; no caso, a Amazônia. O autor Milton 
Hatoum, no entanto, nega essa classificação em uma entrevista concedida ao jornal Folha de 
S.Paulo. Leia-a com atenção. 
Folha – Qual é, então, sua intenção? Fazer uma literatura mais do Norte, de Manaus, essa 

cidade que está em todos os seus romances?
Hatoum – A literatura regionalista já se esgotou há muito tempo. O regionalismo é uma visão 

muito estreita da geografi a, do lugar, da linguagem. É uma camisa de força que encerra valores 
locais. Minha ideia é penetrar em questões locais, em dramas familiares, e dar um alcance uni-
versal para elas. O assunto, a matéria, não são garantia da boa narrativa. O que vale é a fartura da 
linguagem, a forma.

FUKS, J. Cinzas que queimam. Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 ago. 2005. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/
fq1308200507.htm. Acesso em: 23 maio 2020.

a) Considere o que você compreendeu da opinião geral do autor sobre a literatura regionalista e expli-
que por que, nas palavras dele, se trata de uma "camisa de força" que "encerra valores locais".

b) Considere a resposta do autor e explique por que podemos considerar que sua obra dialoga tanto 
com elementos regionalistas quanto universais.

12. a) Provavelmente essas mulheres também são indígenas, como Domingas.
12. b) É possível supor que essas mulheres vivem em condições precárias porque parecem pertencer a um grupo de pessoas em condições próximas às pessoas 
mencionadas neste trecho: “improvisavam tudo para sobreviver, alguns vegetando, feito a cachorrada esquálida que rondava os pilares das palafi tas”. 

A construção de um universo ficcional em textos que se passam em regiões específi-
cas registra características próprias que as distinguem de outros lugares, mas pode tratar 
de conflitos universais, relacionados a questões de todos os seres humanos. Essas questões 
podem estar associadas à história, a conflitos sociais e políticos, à vida afetiva e amorosa, a 
questionamentos sobre a existência, entre muitas outras possibilidades.

RE
DE

 G
LO

BO

#ficaadica

A minissérie Dois irmãos, escrita por 
Maria Camargo e dirigida por Luiz Fernando 
Carvalho, é inspirada no romance homônimo 
de Milton Hatoum. Foi 
gravada em 2015 e 
exibida pela primeira 
vez em janeiro de 
2017. Possui dez epi-
sódios e grande elenco, 
para apresentar ao 
público a história dos 
irmãos Omar e Yaqub. 
A produção reproduz os 
conflitos e a atmosfera 
do livro, além de apre-
sentar ao público locais 
pouco conhecidos da 
região do Amazonas.

» Capa do DVD da 
minissérie Dois 
irmãos com o ator 
Cauã Reymond, que 
interpreta os gêmeos 
Omar e Yaqub.

13. a) Espera-se que os estudantes compreendam que, na opinião do autor, o regionalismo limita a 
literatura, impedindo que temas e valores locais se expandam – daí a expressão "camisa de força".

13. b) O regionalismo está presente nas descrições da região amazônica e de seus aspectos sociais, linguísticos e culturais. Por sua vez, a busca pelas 
origens, pela identidade e por suas raízes é uma questão universal, independentemente da origem de cada um.

12. c) Pelo trecho, percebemos que Domingas fora criada em um orfanato, como ocorre com muitas crianças indígenas, e, quando cresceu, teve de trabalhar como 
empregada doméstica, se afastando de seu povo e sua região. Professor, orientar os estudantes a perceber como ainda hoje grande parte dos povos indígenas do 
Brasil enfrenta difi culdades sociais e econômicas herdadas da colonização, da expulsão de suas terras e da desvalorização de suas culturas. 

18
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#saibamais

O local que é também universal
O escritor baiano Jorge Amado também trouxe em seu universo ficcional elementos regionais 

atrelados a temas universais. Suas obras apresentam histórias com profunda crítica social em um 
cenário que exalta a beleza da cultura, da natureza e do povo da Bahia. É um dos autores brasi-
leiros mais traduzidos no mundo, sendo responsável em grande parte pela formação literária dos 
escritores lusófonos na África. No prefácio de Capitães da areia, romance escrito em 1937, o autor 
fala de seu modo de retratar a Bahia. Leia a seguir. 

[...] nesta minha série de romances sobre a Bahia eu só me dei a liberdade de inventar, de 
imaginar os enredos. Não quis imaginar nem os costumes do meu Estado, nem os sentimen-
tos dos seus homens, nem a maneira como eles reagiam diante de determinados 
fatos. A isso, a ir ver como realmente vivem os baianos, chamo eu “recolher 
material”. Tenho certeza que não fi z obra de repórter e sim de romancista, como 
tenho a certeza que, se bem os meus romances narrem fatos, sentimentos e 
paisagens baianos, têm um largo sentido universal e humano mesmo devido 
ao caráter social que possuem [...].

AMADO, J. Capitães da areia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. p. 11-12.

» Jorge Amado, em 
foto de 1991.
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O olhar regional no romance 
Os textos reproduzidos a seguir são trechos de dois romances que se passam na região 

Sul do Brasil e que têm como cenário os pampas gaúchos. O primeiro, do escritor romântico 
cearense José de Alencar, reúne os parágrafos iniciais do romance O gaúcho. Nele, o jovem 
Manuel Canho busca vingança pela morte do pai, tendo como contexto a Revolução Farroupilha 
(1835-1845). O segundo, do escritor gaúcho Erico Verissimo, pertence à trilogia O tempo e o 
vento, que narra a saga da família Terra Cambará ao longo de várias gerações. No trecho aqui 
reproduzido, que tem a Guerra do Paraguai (1864-1870) como contexto, o narrador, o alemão 
Carl Winter, revela as suas impressões sobre a terra que o acolheu.

Trecho 1
Como são melancólicas e solenes, ao pino do sol, as vastas campinas que cingem as margens do 

Uruguai e seus afl uentes!
A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangas e coxilhas que fi guram as fl utu-

ações das vagas nesse verde oceano. Mais profunda parece aqui a solidão, e mais pavorosa, do que 
na imensidade dos mares.

É o mesmo ermo, porém selado pela imobilidade, e como que estupefato ante a majestade do 
fi rmamento. [...]

O viandante perdido na imensa planície, fi ca mais que isolado, fi ca opresso. Em torno dele faz-se 
o vácuo: súbita paralisia invade o espaço, que pesa sobre o homem como lívida mortalha.

[...]
ALENCAR, J. O gaúcho. São Paulo: Edigraf, [19--]. p. 9.

explorar
#para

tos dos seus homens, nem a maneira como eles reagiam diante de determinados 
fatos. A isso, a ir ver como realmente vivem os baianos, chamo eu “recolher 
material”. Tenho certeza que não fi z obra de repórter e sim de romancista, como 
tenho a certeza que, se bem os meus romances narrem fatos, sentimentos e 
paisagens baianos, têm um largo sentido universal e humano mesmo devido 

. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. p. 11-12.

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.
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Trecho 2

Gostava de dar pela manhã longos passeios a pé pelo campo, sentindo no rosto a brisa 
fresca que cheirava a sereno batido de sol. Nessas ocasiões deixava os olhos passearem 
pelas coxilhas verdes onde as macegas pareciam as cabeleiras de milhares de Fräulein
soltas ao vento. [...] Nunca em toda a sua vida vira céus mais largos nem sentira tama-
nha impressão de liberdade. Na paisagem ele descobria então o mais poderoso motivo 
de sua permanência em Santa Fé. É que ela lhe dava uma vertiginosa sensação de ser 
livre, de não ter peias nem limites. [...] A paisagem daquela província perdida nos con-
fi ns do continente americano era doce e amiga, supinamente civilizada, um cenário 
digno de abrigar a gema da raça humana. [...]

O pôr do sol de Santa Fé também o deixava exaltado. Em certos dias de outono subia 
à coxilha do cemitério para ver os crepúsculos vespertinos, que eram longos e fantasti-
camente coloridos. Em certas horas o céu do poente tomava uma tonalidade esverdeada 
e transparente: era como se a cor dos campos se refl etisse no vidro do horizonte. E sobre 
toda a paisagem em torno pairava uma vaga neblina violeta que acentuava as sombras, 
tingia as pessoas, os animais e as coisas, parecendo aumentar a quietude do ar e da hora.

VERISSIMO, E. O continente: tomo II. Porto Alegre: Globo, 1978. p. 360. (O tempo e o vento).

 1. Os dois trechos apresentam uma descrição da paisagem do Rio Grande do Sul, mais preci-
samente dos pampas gaúchos. Também incluem as impressões e sensações do narrador. 
a) Com base nessas descrições, como é possível definir a paisagem dos pampas?
b) Embora a descrição nos dois trechos exalte a paisagem, apresenta diferentes níveis 

de pessoalidade. Explique por que isso ocorre, considerando que o primeiro trecho 
pertence a uma narrativa do Romantismo e o segundo, à geração modernista da 
década de 1930.

 2. Além da descrição da paisagem, outra forma de o enredo construir verossimilhança é pela 
utilização de um conjunto lexical próprio da região, registrando sua singularidade linguís-
tica. Considerando esse aspecto, junte-se a um colega e identifique no trecho palavras que 

sejam típicas do dialeto gaúcho. Anote-as no caderno e faça um glossário. 
Em um primeiro momento, converse com sua dupla para inferir o signifi-
cado desses termos e, depois, recorra a dicionários para fazer eventuais 
correções.

 3. O escritor romântico Franklin Távora, contemporâneo de José de Alencar, 
criticou severamente o escritor cearense por ter criado um romance que 
se passa nos pampas, sendo que nunca havia visitado a região. Em sua 
crítica, chegou a dizer, em uma carta, que “O gaúcho pretendia ser de 
costumes, mas depravou-se na aberração”.
a)   José de Alencar é um autor romântico de reconhecida importância. 

Faça uma pesquisa sobre o Romantismo em fontesconfiáveis e expli-
que por que, de acordo com os românticos, não haveria problemas 
em descrever uma região que não lhes era conhecida. Lembre-se de 
referenciar as fontes ao final de seu texto.

b)   Que descrição feita por José de Alencar denota que, de fato, ele des-
conhecia os pampas? 

c)   Que recurso o autor cearense utiliza para garantir verossimilhança 
para sua história gaúcha? 

1. a) Pode-se defi ni-la 
por campos extensos, 
a perder de vista, com 
ampla visão do céu e do 
horizonte.
1. b) Apesar de os dois 
trechos serem narrados 
em terceira pessoa, o 
primeiro tem um tom 
mais melancólico, mais 
triste, mais lamurioso.
2. Sanga (pequeno 
riacho), coxilha
(pequenas elevações 
presentes nos campos) e 
peia (corda ou corrente 
que se amarra nos pés 
dos animais).
3. a) Porque, no 
Romantismo, não havia 
a preocupação com o 
real, já que se cultivava 
uma visão idealizada 
de lugares, fatos e 
personagens.
3. b) O fato de 
classifi car os pampas 
como uma savana.
3. c) Utiliza um 
conjunto lexical da 
região, com termos 
como sanga e coxilha.

#ficaadica

É possível ler a carta 
completa de Franklin Távora 
na obra indicada abaixo. A 
citação aqui mencionada ao 
lado encontra-se na página 99.
CARTAS a Cincinnato, estu-
dos criticos de Sempronio 
sobre o Gaúcho e a Iracema, 
obras de Senio (J. de Alencar). 
P e r n a m b u c o :  J .-W.  d e 
Medeiros, Livreiro-Editor, 
1872. p. 90-101. Disponível 
em: https://digital.bbm.usp.br/
view/?45000017282&bbm/
3939#page/6/mode/2up. 
Acesso em: 8 ago. 2020.

Fräulein: 
palavra 

alemã que 
significa 

moça.
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 4. Erico Verissimo escreveu obras também consideradas regionalistas. Como ele, vários outros 
autores que produziram suas obras a partir da década de 1930 registraram um panorama de 
regiões do Brasil ignoradas pela elite intelectual e política do Sudeste. Em seus romances, esses 
autores registraram, além das paisagens nacionais, costumes e problemas sociais enfrentados 
pela população daqueles lugares do país. Para enriquecer seus conhecimentos sobre o tema, você 
e os colegas vão pesquisar, em grupos, uma obra de um autor considerado regionalista. O objetivo 
dessa apresentação é convencer o restante da turma a adotar a obra escolhida pelo seu grupo. 
Para isso, siga as orientações a seguir.
� Com a orientação do professor, forme grupos com outros estudantes. Converse com os integrantes 

do seu grupo para chegarem a um consenso sobre o autor que vai ser pesquisado. Algumas possi-
bilidades são: Jorge Amado, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, José Américo 
de Almeida, Erico Verissimo e Mário Palmério. 

� Lembre-se: o seu grupo precisará desenvolver uma argumentação que convença o restante da 
turma a adotar a obra escolhida por vocês. Por isso, é importante desenvolver uma argumentação 
convincente e destacar as principais qualidades do autor e da obra escolhida.

� Para preparar essa apresentação, pesquise informações sobre a obra. Se tiver acesso ao texto 
impresso, observe se há dados na quarta capa, na orelha, no prefácio e na introdução, ou ainda 
um estudo crítico. É possível também buscar informações em um site confiável para montar a 
apresentação oral. 

� Depois da apresentação oral, verifique, com toda a turma e com o professor, como será feita a 
escolha da obra: pode ser, por exemplo, por meio de uma roda de conversa, em que toda a turma 
discuta e chegue a um consenso, por votação.

� Escolhida a obra, verifique a disponibilidade de exemplares na biblioteca da escola, se houver, ou em 
bibliotecas públicas da região. Dependendo do número de exemplares disponíveis, combine com a 
turma um rodízio de leitura com prazos predefinidos, para que todos tenham acesso. 

� Quando chegar a sua vez de explorar o livro individualmente, destaque em sua leitura os seguintes 
aspectos.
� Características da região na qual se passa o enredo: relevo, natureza, cultura, costumes e estru-

tura social. Destaque trechos que comprovem sua análise.
�  O problema social mostrado nesses textos e sua relação com a região onde se passa

a história. 
� Por fim, avalie a atividade com os colegas e registre as principais ideias no caderno.

1. O que aprenderam com a atividade desenvolvida? 

2. Você faria a atividade novamente com seus colegas?  O que poderia ser diferente? 

3. Como foi a participação de todos?
Professor, ao fi nal da atividade, cada grupo pode apresentar o livro escolhido, e a turma 
pode escolher um dentre os selecionados pelos grupos para uma leitura conjunta.
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Depoimento pessoal
O Brasil é um só país e somos todos brasileiros, mas também somos diversos. 

Além das diferenças regionais relacionadas aos ambientes e à natureza, temos 
diferentes culturas, dialetos, sotaques e costumes. A riqueza dessa diversidade 
precisa ter garantia de expressão: em uma democracia, todos devem ter o mesmo 
direito de expressar sua singularidade. Afinal, só os iguais podem ser diferentes. 

A Constituição brasileira garante lugar a todos, defendendo a diversidade étnica 
e cultural do país. Mas a letra da lei não basta; é importante valorizar essas dife-
renças na prática diária. A produção a seguir tem esse objetivo.

» O que você vai fazer

Você vai gravar um depoimento pessoal sobre a sua região. Esse depoimento 
deverá ser gravado em vídeo e compartilhado com a turma. Assim como vimos na 
leitura do trecho de Dois irmãos, você vai registrar em seu depoimento uma visão 
subjetiva sobre algum ou alguns aspectos da região em que vive.

Antes, no entanto, leia o trecho de um depoimento de Carrapiché, moradora do 
Quilombo do Carrapiché, às margens do rio Tocantins, em Esperantina (TO), sobre 
sua relação com o rio da região.

É engraçado, gosto dele e não sei nadar. Vou pra qualquer lado dele, mas falou em 
nadar, na hora de enfrentar um banzeiro e a canoa alagar, já era. Nós aqui todos pes-
cam e dá pra remediar. A pesca é assim, um dia a gente vai, pega bastante, outro dia a 
gente vai e não pega nem pra comer. Aqui jaú a gente não pega, o pessoal que vem de 
fora pega. Tem deles que pegam cinco ou seis e daí vão embora. Nós pegamos aqui a 
branquinha, o tucunaré, bodó – peixe de casco –, o cari. Aqui no verão quase não pesca 
no rio, é mais no lago. Tem lago aqui perto. Nós só fi camos no Tocantins, a gente não 
gosta muito do Araguaia não. Do tempo que nós mora aqui já fomos umas quatro vezes 
no Araguaia pra pescar. Sei lá, não entendo por que nós não vai pescar, porque lá é bom 
de peixe. Nós temos os lagos. Quando fi ca fraco no rio, nós vamos pra lá. Em cada lago 
desse aí nós temos uma canoa dentro, a gente deixa lá dentro porque pra carregar dos 
rios pro lagos é complicado. Aqui só tem uma lagoa, mas está tudo fechado pro rumo 
de cá. Lá é muito perigoso, pois tem muitos jacarezão. 

CARRAPICHÉ, R. apud BRITO, E.  P. de. Itinerários de uma identidade territorial
na invenção do ser tocantinense. Tese (Doutorado em Geografia) – 

 Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, 2016. p. 235.
Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6565/5/Tese%20-%

20Eliseu%20Pereira%20de%20Brito%20-%202016.pdf. Acesso em: 24 maio 2020.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Nesse trecho, Carrapiché registra a relação das pessoas da região dela com os 
rios e lagos locais.
 1. Na tentativa de explicar o comportamento de pesca de sua região, Carrapiché apresenta 

argumentos para justificar por que a sua comunidade pesca apenas no rio Tocantins 
e nas lagoas. Os argumentos justificam realmente o fato de não haver pesca no rio 
Araguaia? Explique sua resposta. 

 2. O depoimento de Carrapiché traduz uma impressão subjetiva relacionada aos rios e 
lagos. Como é possível perceber isso? Em sua resposta, considere os possíveis argu-
mentos apresentados no texto.

 3. Na transcrição do depoimento de Carrapiché, foram mantidos alguns desvios da norma-
-padrão que aparecem em sua fala. Qual é o objetivo dessa manutenção?

Assim como o de Carrapiché, seu depoimento deve destacar suas impres-
sões sobre determinado aspecto particular de sua região. Lembre-se de que o 
depoimento segue a estrutura tradicional de um relato: sequências de fatos, per-
sonagens, tempo e espaço. 

» Planejar 
• Ex plore suas impressões, sensações e sua memória afetiva com relação a esse 

lugar e aos aspectos específicos dos quais irá tratar. Pode ser sobre a natureza, 
como uma área de vegetação, um rio ou uma paisagem; sobre a cultura, como 
um festejo, uma dança, um ritmo, um tipo de artesanato, um prato típico, uma 
lenda etc.; sobre algum costume ou característica de seu dialeto. 

• Depois de decidir sobre o que irá falar, organize seu depoimento, elaborando 
um rascunho com as informações que ele deve conter. Seu depoimento pode 
ter a estrutura de relato ou narrativa, devendo apresentar uma sequência coesa 
e coerente, ancorada em sua visão pessoal. É possível, ainda, que em algum 
momento você faça uma digressão, se julgar necessário refletir sobre aquilo 
que narra ou relata, revelando suas sensações e seus sentimentos.

• Realize alguns ensaios para verificar o tempo de duração de seu depoimento, 
que deve ter cerca de 3 minutos, bem como se há informações redundantes 
ou insuficientes, para fazer os ajustes necessários.

Não, os motivos que justifi cam seu comportamento de pesca são subjetivos.

Embora saiba que no rio Araguaia haja maior quantidade de peixes e peixes de 
maior porte, a comunidade de Carrapiché ainda prefere o rio Tocantins e os lagos.

O objetivo é registrar a sua variação dialetal, bem como os elementos típicos da oralidade.

» Produzir
• Antes de fazer a gravação, teste os equipamentos 

técnicos de filmagem e garanta que tenham bateria 
e espaço de memória suficientes. 

• Estabilize o celular ou a câmera de vídeo sobre uma 
superfície fixa ou um tripé. Caso utilize o celular, 
grave sempre com o aparelho na horizontal. 
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• Teste o som. Se utilizar uma câmera e a captação de som não for boa, você pode 
usar um microfone ou mesmo captar apenas o áudio com outro celular localizado 
próximo a você.

• Evite gravar em lugares públicos e com barulho constante, pois os ruídos exter-
nos afetam a qualidade do áudio.

• Verifique se a iluminação é adequada e use a luz a seu favor; além disso, avalie 
se o vídeo não apresenta contrastes que dificultem a visualização.

• Filme quantas vezes julgar necessário. Caso perceba que algo não ficou bom, você 
pode continuar a gravar, mesmo que exceda o tempo estipulado no ensaio, e fazer os 
cortes depois, na etapa de edição.

• Você pode incluir, ao longo do vídeo, imagens estáticas ou em movimento que ilustrem 
o que você relata ou narra, mantendo sua voz em off.

• Quando seu vídeo estiver pronto, crie uma capa com um título e uma imagem que se 
relacionem ao depoimento.

» Editar e revisa r
•   Finalizada a produção, verifique a qualidade das 

imagens e do som.
•   Ao editar o vídeo, corte aquilo que foge da proposta, 

bem como os eventuais problemas de gravação. 

» Compartilhar
•   Eleja com sua turma um colega para ficar res-

ponsável por criar uma playlist com todos os 
vídeos. A playlist pode ser organizada por tema, 
autoria, título ou outro critério que a turma 
julgar adequado. Ao final, pode-se incluir uma 
apresentação ou comentário sobre os critérios 
para a organização e produção dos vídeos. 

• Depois de pronta, a playlist deve ser publicada em um site de compartilhamento 
para que todos os vídeos da turma estejam disponíveis aos visitantes.

• Ajude a divulgar a playlist em sua escola. Além de ser uma coletânea de depoi-
mentos em que ficará registrada a diversidade da região, é também um registro 
da relação pessoal de cada estudante com ela.

» Avaliar
Considere os critérios a seguir para refletir sobre a atividade que você realizou.

• O que você aprendeu ao produzir um depoimento pessoal sobre a sua região?
• Essa atividade mudou o seu olhar sobre a região? Explique sua resposta.
• Além do texto escrito, você exercitou a oralidade ao fazer a gravação? Para 

você, essa prática representou algum desafio?
• Você gostou do resultado?
• Se fosse realizar outra atividade como essa, o que gostaria de aprimorar?

Diversidade: as 
tradições e suas 
atualizações
A cultura brasileira é diversificada. As regiões, os estados e os 

municípios constroem tradições próprias e criam expressões parti-
culares com base na interação do ser humano com a natureza, nos 
recursos que ela disponibiliza, nas características dos espaços físicos 
e das atividades.

Em um pouco mais de 500 anos, o Brasil construiu uma nação de 
cultura riquíssima, que pode ser percebida nas festas, na culinária, na 
música, na arte, na linguagem, nos jogos e em outros aspectos cultu-
rais da população.

Nas águas da canção paraense

#ficaadica

Na maioria dos casos, é possí-
vel fazer alterações nas gravações 
com aplicativos gratuitos de edição 
de vídeos, como os indicados no link a 
seguir. 
VELASCO, A. Descubra ótimos aplicativos 
para editar vídeos no celular. Canaltech, 
São Bernardo do Campo, 31 out. 2019. 
Disponível em: https://canaltech.com.
br/apps/descubra-otimos-aplicativos-
para-editar-videos-no-celular/. Acesso 
em: 25 maio 2020.
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Sentir o mundo

Releia esta passagem da obra de Milton Hatoum trabalhada no início desta 
Sequência.

Minha mãe não se esquecera desses pássaros: reconhecia os sons e os 
nomes, e mirava, ansiosa, o vasto horizonte rio acima, relembrando o lugar 
onde nascera, perto do povoado de São João, na margem do Jurubaxi, braço 
do Negro, muito longe dali. “O meu lugar”, lembrou Domingas. [...]

Você já viajou de barco ou viu algum filme com barcos e ilhas? Deixe-se levar 
pela imaginação e viva a sensação de estar em um barco deslizando sobre as águas. 
Observe: as águas têm ondas? Como é a paisagem do entorno? Dá pra ver o outro lado 
do rio? O barco é grande ou pequeno? É uma balsa ou um pesqueiro? Uma lancha ou 
um veleiro? Como ele é?

 1. Compartilhe essa experiência com um colega. Conte para ele os seguintes pontos 
ou outros que julgar interessantes.
• Como era o lugar que você atravessou?
• Como foi a travessia?
• Como era o lugar de onde você partiu? Aonde você chegou?
• O que você sentiu?

 2. Agora, pense nos seguintes aspectos da região em que você mora: paisagem, clima, 
vegetação, pessoas, animais e alguma curiosidade da geografia. Que sentimen-
tos surgem em você? Procure nomear esses sentimentos e compartilhe com um 
colega. 

Diversidade: as 
tradições e suas 
atualizações
A cultura brasileira é diversificada. As regiões, os estados e os 

municípios constroem tradições próprias e criam expressões parti-
culares com base na interação do ser humano com a natureza, nos 
recursos que ela disponibiliza, nas características dos espaços físicos 
e das atividades.

Em um pouco mais de 500 anos, o Brasil construiu uma nação de 
cultura riquíssima, que pode ser percebida nas festas, na culinária, na 
música, na arte, na linguagem, nos jogos e em outros aspectos cultu-
rais da população.

Nas águas da canção paraense

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Ilha do Marajó 
É lá, é lá, é lá, 
A maior ilha do nosso Pará-a
É lá, é lá, é lá,
A maior ilha do nosso Pará-a

A ilha do Marajó
Tem grande povoação,
Aonde nasceu o carimbó
No tempo da escravidão (Bis)

Eu vim, eu vim, eu vim
Eu vim do Marajó (Bis)
Eu vim “amostrar” pra essa gente
A dança do carimbó (Bis)

Eu fui passear de canoa
Eu fui aprender a remar 
A minha canoa furou
Na Baía do Guajará (Bis)

Rema, rema, remador
Vem aprender a remar
Vamos ver se nós (a)travessa
A Baía do Guajará (Bis)

Como tantas outras regiões brasileiras, o Pará tem tradições culturais próprias, 
construídas no decorrer do tempo com valores locais e com as contribuições de 
outras culturas. O carimbó é um exemplo dessa diversidade e também de como 
os costumes se atualizam.

O rio Amazonas atravessa todo o estado do Pará. Além de regular o clima e 
influir na vegetação, o rio tem grande importância econômica e social: é por ele e 
por muitos outros rios da região que trafegam barcos com pessoas e mercadorias. 
A população ribeirinha, constituída por agricultores e pescadores, tem presença 
importante nesses locais.

Na foz do rio Amazonas está situada a Ilha de Marajó, que também é banhada 
pelo oceano. Trata-se da maior ilha costeira do Brasil e da maior ilha fluviomarinha 
do mundo. 

A rica cultura paraense se manifesta de muitas formas, e o carimbó é uma 
de suas principais expressões. Nas festas religiosas e nos festivais, versando, 
cantando e dançando, os elementos da fauna e flora da região amazônica são 
enaltecidos. É uma maneira de celebrar e fortalecer a identidade cultural, artística, 
social, ambiental e histórica do estado do Pará, como é possível ver na letra da 
canção “Ilha do Marajó”, de Mestre Verequete, reproduzida a seguir.

ILHA do Marajó. Compositor e intérprete: 
Mestre Verequete. In: VEREQUETE é o 

rei. São Paulo/Belém: Elemess: Na Music: 
Tratore, 2007. Faixa 13. 

Escute a canção "Ilha do Marajó", na Faixa 6 do CD 
que acompanha esta coleção, um carimbó tradicional 
composto e cantado por Mestre Verequete e seu grupo 
Uirapuru. Acompanhe a letra em sua primeira audição.

» Meninos em Joanes, 
Salvaterra (PA), 2012. 

LU
IZ

 B
RA

GA

26

D3-LING-EM-3087-V3-S1-008-057-LA-G21-AV.indd   26D3-LING-EM-3087-V3-S1-008-057-LA-G21-AV.indd   26 17/09/20   14:4117/09/20   14:41



Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Analisar

 1. Segundo a letra da canção, que características paisagísticas/
geográficas é possível inferir sobre o ambiente de origem 
do carimbó? Como se locomove a população da região?

» Escutar

 2. Escute novamente a canção e identifique os instrumentos ou 
grupos de instrumentos utilizados na melodia. Anote os nomes 
no caderno.

» Identificar

 3. A letra de uma canção pode apresentar uma estrutura que, 
de forma simples e organizada, expressa ideias e mensa-
gens. Releia a letra e escute novamente a canção “Ilha do 
Marajó”. Identifique o trecho que pode ser caracterizado como 
introdução, pois apresenta a música, destacando-se do resto 
dela. Copie-o no caderno. 

» Ouvir
4. Escute novamente a canção e identifique quando acontecem 

as entradas dos instrumentos de sopro, trecho chamado
de parte instrumental. Esses momentos apresentam uma 
melodia que se destaca de forma independente, sem a voz 
do cantor. Transcreva no caderno os trechos da letra que 
iniciam e finalizam esses momentos.

» Pesquisar

 5. Pesquise em fontes confiáveis, impressas ou digitais, qual é 
o instrumento mais importante do carimbó, como é cons-
truído, sua origem, que som produz e sua importância na 
composição. 

Os estudantes poderão inferir que é uma região de ilhas 
que exige locomoção por canoa ou barco.

A introdução é a parte cantada apenas pela voz de 
Mestre Verequete. Vai do começo até o verso “No 
tempo da escravidão”.

2. Voz, saxofone (sopro), tambor, chocalho, milheiro, maracá (percussão) e banjo (cordas). Professor, retomar com os estudantes a ideia de que a voz humana é um 
instrumento musical perfeito, pois, além de fabricar sons musicais, consegue traduzir e transmitir de forma direta a mensagem contida nas palavras. Se necessário, 
ajudá-los a identifi car e completar o nome dos instrumentos que compõem a canção.

Carimbó é a música e a dança popular de roda 
das comunidades ribeirinhas, típico da região Norte 
do Brasil, mais especificamente de Marapanim e da 
Ilha de Marajó, no Pará. Tem origem afro-brasileira, 
indígena e portuguesa. Os instrumentos do carimbó 
tradicional são o curimbó, os maracás, o banjo e o 
saxofone. É considerado patrimônio imaterial pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) desde 2014.

4. As entradas dos instrumentos de sopro acontecem entre as 
estrofes cantadas: "É lá, é lá, é lá, [...] No tempo da escravidão 
[...] É lá, é lá, é lá, [...] Eu vim, eu vim, eu vim [...] A dança do 
carimbó [...] Eu fui passear de canoa [...] Na Baía do Guajará". 
5. O nome carimbó vem de um instrumento de percussão 

indígena chamado curimbó, que na língua tupi quer dizer “pau oco”. O curimbó é um tambor feito de tronco de árvore escavado e tem uma das pontas 
coberta por couro de boi ou de outro animal. Os tocadores do curimbó são chamados de batedores, e o tocam sentados. O curimbó é o instrumento mais 
importante, pois marca o ritmo da música e da dança com seu som grave e envolvente.

Mestre Verequete
A u g u s t o  G o m e s 

Rodrigues (1916-2009), 
ou Mestre Verequete, 
nasceu em Quatipuru 
(PA). Foi o instrumen-
tista e cantor que levou o 
ritmo popular do carimbó 
de raiz para as rádios e 
daí para todo o país. Fundou o grupo musical 
Uirapuru, de estilo tradicional “pau e corda”, 
assim chamado por não usar guitarra. O dia 
de seu nascimento, 26 de agosto, é celebrado 
como o Dia Nacional do Carimbó.

#sobre

» Foto da capa 
do álbum 
Uirapuru Chama 
Verequete
(2013).
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#paralembrar

Grupos de instrumentos musicais

Percussão (membranofones ou 
idiofones): produzem sons por vibra-
ção, agitação ou quando golpeados e 
podem ter uma membrana esticada. 
Exemplos: triângulo, chocalho, maracá, 
ganzá, pandeiro, tambor, gongo, 
milheiro e xilofone.

Cordas (cordofones): têm cordas 
est icadas que vibram quando 
manuseadas. Exemplos: violão, cava-
quinho, banjo, guitarra, baixo, violino 
e violoncelo.

Sopro (aerofones): têm emboca-
dura e furos em seu corpo. Quando 
soprados, o ar gera um som que pode 
ser controlado pela quantidade de 
furos abertos ou fechados. Exemplos: 
saxofone, flauta (de madeira, metal, 
bambu ou barro), trompete, trompa, 
oboé, clarinete e tuba.
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A paisagem urbana do tecnobrega
Entre a Belém do Pará vivenciada pelos mestres do carimbó de 100 

anos atrás e a de hoje, muita coisa mudou. No processo de moder-
nização da arte local, o paraense atualizou-se, mas fez questão de 
manter suas memórias artísticas, demonstrando ter orgulho de suas 
raízes e tradições. É possível ouvir como isso é feito na voz de três 
artistas paraenses contemporâneos: Gaby Amarantos, Dona Onete e 
Gonzaga Blantez.

Escute, na Faixa 7 do CD que acompanha esta coleção, a 
canção "Ilha do Marajó" na voz de Gaby Amarantos. 

Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Escutar

 1. Compare esta versão com a gravação de Mestre Verequete e aponte as 
semelhanças.

 2. Que diferenças você observa nas duas gravações? 

» Ouvir 

 3. Ouça novamente a música interpretada por Gaby Amarantos e identifi-
que o tipo de instrumento que desempenha a parte instrumental, que, 
na versão de Mestre Verequete, é realizada pelos sopros. Se necessário, 
ouça novamente a versão dele também.

 4. Que outros instrumentos, além do teclado eletrônico, você identifica na 
versão de Gaby Amarantos? 

» Interpretar 

 5. Considerando as duas versões desse carimbó e os instrumentos usados 
nelas, que características essas duas músicas revelam sobre as mudan-
ças ocorridas na cultura de Belém, dos tempos de Mestre Verequete até 
a atualidade? 

Tecnobrega (ou tecnomelody) é um gênero de música popular 
que surgiu em Belém nos anos 2000. É marcado pela mistura de 
elementos da música internacional comercial, como o pop e o ele-
trônico, com calipso e ritmos regionais paraenses, como carimbó, 
guitarrada, lambada e forró eletrônico. A precursora desse gênero 
musical é a Banda Calypso, também do Pará.

Na versão de Gaby Amarantos, as duas primeiras estrofes também são cantadas por 
Mestre Verequete.

O instrumento que desempenha a parte instrumental na versão de Gaby Amarantos é o teclado eletrônico.

Gaby 
Amarantos

G a b r i e l a 
Amaral dos 
Santos (1978-),
mais conhecida como Gaby 
Amarantos, nasceu em Belém 
(PA). É cantora, compositora, 
atriz e apresentadora. Iniciou 
sua carreira cantando na 
igreja de seu bairro, na peri-
feria de Belém. É responsável 
pela difusão do gênero tec-
nobrega. Seu primeiro disco, 
Treme, foi lançado em 2012. De 
lá para cá, já ganhou diversos 
prêmios, como Multishow e 
MTV Vídeo Music Brasil.

#sobre
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» Foto da 
cantora,
de 2019.

Outros grupos de ins-
trumentos musicais

Teclado (percussi-
vos e cordofones): têm 
teclas que, quando pres-
sionadas, controlam um 
mecanismo que produz 
som. Exemplos: piano, 
cravo, acordeom, sanfona 
e órgão.

Eletrônicos (eletro-
fones): utilizam corrente 
elétr ica.  Exemplos: 
teremim, teclado eletrô-
nico e sampler.

2. Ao contrário da versão de Mestre 
Verequete, Gaby não canta a letra por 
inteiro, mas apenas as duas estrofes iniciais 
depois de Mestre Verequete. Além disso, ela 
acrescenta versos como “gira, gira a saia; 
vem dançar carimbó” e troca a palavra 
povoação por população.
4. Espera-se que os estudantes identifi quem 
o banjo, as palmas, os chocalhos, os 
milheiros, o curimbó e os maracás, além dos 
efeitos eletrônicos de voz.

5. Os elementos tradicionais da cultura ribeirinha, expressos nos instrumentos tradicionais usados por Mestre Verequete, como o curimbó e os maracás, são 
mantidos por Gaby Amarantos. No entanto, ela atualiza as melodias com teclados eletrônicos e efeitos de voz característicos da cultura tecnobrega, o que 
revela um movimento de modernização da cultura local, sem abandonar a tradição de suas raízes.

#paralembrar
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A dança e o ritmo envolvente
do carimbó

Uma das canções de maior sucesso da cantora e 
compositora Dona Onete, musa atual do carimbó, fala 
sobre o jambu, erva típica da região Norte do Brasil, 
muito utilizada na gastronomia regional e para fins 
medicinais. O jambu também é famoso por causar um 
certo efeito na boca. 

explorar
#para

 1. Ouça a canção e atente ao trecho que diz: "Vai descendo, vai descendo”. O que acontece com os ins-
trumentos de sopro nesse trecho da melodia?

 2. Preste atenção quando a letra diz: “Vem subindo [...] céu da boca [...] muito louca”. O que acontece com 
os instrumentos de sopro nesse trecho da melodia?

 3. Pesquise, em fontes impressas e/ou digitais, sobre os efeitos que o  jambu deixa na boca e as indica-
ções medicinais dessa planta, comprovadas cientificamente e de uso popular.

Os instrumentos de sopro fi cam cada vez mais graves, acompanhando a letra em uma melodia descendente.

Os instrumentos de sopro fi cam] cada vez mais agudos, novamente acompanhando a letra em uma melodia ascendente.

Dona Onete
É o nome artístico da 

cantora e compositora 
Ionete da Silveira Gama 
(1939-),  nascida em 
Cachoeira do Arari (PA). 
Começou aos 62 anos de 
idade e tem mais de 300 
composições gravadas. Criou o “carimbó cha-
megado, com um toque de pimenta”.

#sobre

» Foto da 
compositora, 
de 2019.
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O jambu tem efeitos anestésico e antibiótico comprovados cientifi camente, segundo estudos da Unicamp. Disponível em: https://www.unicamp.br/
unicamp/ju/noticias/2017/08/04/pesquisadores-da-unicamp-obtem-extrato-de-jambu-para-fabricacao-de (acesso em: 26 maio 2020). Já seu uso popular, 
além dos citados anteriormente, inclui efeitos antiviral e antifúngico.

Jamburana
Se você quiser saber o que a  jamburana faz
O tremor do jambu é gostoso demais
O tremor do jambu é gostoso demais

E o jambu treme, treme, treme, treme
Treme, treme, treme, treme
Treme, treme, treme, treme
Treme, treme, treme, treme [treme]
O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo
Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai

descendo, [vai descendo]
Vem subindo, vem subindo, vem subindo,

vem subindo
Vem subindo, vem subindo,
Chega até o céu da boca, 
A boca fi ca muito louca,
Muito louca, louca, louca
Muito louca, louca, louca
Muito louca

A boca fi ca muito louca
Com o tremor do jambu

O jambu é um tempero gostoso que tempera o Pará
Onde tem tucupi o jambu vai temperar
Onde tem tucupi o jambu vai temperar

O jambu é um tempero gostoso que tempera o Pará
Onde tem tucupi o jambu vai temperar
Onde tem tucupi o jambu vai temperar

O pato no tucupi tem jambu, tem jambu
O famoso tacacá tem jambu, tem jambu
O arroz paraense tem jambu, tem jambu
Caldeirada no Pará tem jambu, tem jambu
O vatapá e o caruru a gente enfeita com jambu

JAMBURANA. Intérprete: Dona Onete. In: FEITIÇO caboclo. Belém: 
Na Music: Tratore, 2013. Faixa 7.

Busque a música ”Jamburana” na Faixa 8 do CD que acompanha 
esta coleção e faça uma escuta livre, acompanhando a letra da canção.
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Dan çar o carimbó
Observe sua turma: embora seja um grupo, cada pessoa tem uma característica peculiar. 

Essa diversidade é parte da condição humana. Expresse sua particularidade dançando carimbó.

» O que você vai fazer
Você e seus colegas vão aprender a dançar o carimbó, individualmente e em pares, e fazer 

uma apresentação para toda a escola, numa celebração da cultura ribeirinha paraense.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Apresentação de carimbó 
na Vila de Alter do Chão, em 
Santarém (PA), 2019.

Curió do bico doce
Curió do bico doce, passarinho
Quem te trouxe pra chamar meu carimbó
Foi Verequete Verê, foi Verequete Verê
Foi Verequete, foi Lucindo e Cupijó

Na sombra do cajueiro, ô, ô, ô, ô
Lá no fundo do quintal
A moça que roda a saia
É mimo de Marambaia
na roda de carimbó

Na sombra do cajueiro, ô, ô, ô, ô
Lá no fundo do quintal
A moça que roda a saia
É mimo de Marambaia na roda de carimbó

Curió do bico doce, passarinho
Quem te trouxe pra chamar meu carimbó
Curió do bico doce, passarinho
Quem te trouxe pra chamar meu carimbó

CURIÓ do bico doce. Compositor e intérprete: Gonzaga Blantez.
In: CURIÓ do bico doce. [S. l.: s. n.], 2017. Single.

A canção escolhida para a apresentação é ”Curió do bico doce”, do músico e poeta paraense 
Gonzaga Blantez, disponível na Faixa 9 do CD que acompanha esta coleção. Ouça a música, 
acompanhe a letra e preste atenção na melodia e nos instrumentos.

  Momento 1: roda               Momento 2: linha           Momento 3: roda

RUBENS CHAVES/PULSAR
IMAGENS

30
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Materiais

• Figurino e adereço para as meninas: saia bem rodada (estampada ou lisa), 
camiseta ou top, além de adereços vistosos e coloridos (brincos, pulseiras, 
anéis, colares e flores no cabelo) e pés descalços. A saia pode ser improvisada 
com lenços ou cangas. Também é possível colocar um elástico ou barbante na 
cintura e amarrar pedaços de tule ou de TNT de cada lado do quadril.

• Figurino e adereço para os meninos: camisa com estampa florida ou de outra 
padronagem, calça de tecido, curta ou dobrada, chapéu como o dos pescadores 
e pés descalços.

» Planejar e criar

• O carimbó é essencialmente uma dança de pares, que ocorre em roda, como 
se fosse uma quadrilha, mas sem contato físico direto entre os participan-
tes. Seus passos são acentuados pelo ritmo do tambor. Preste atenção nos 
instrumentos e siga as três etapas: movimentos solo, movimentos a dois e 
movimentos em roda.

Etapa 1: movimentos solo

Pés e pernas
• Coloque o peso do corpo sobre um dos pés (direito ou esquerdo), que é o pé de 

dança. A perna e o pé de dança servem de base e funcionam como uma mola 
que está sempre pulsando. 

• Deixe o outro pé levantado e pise levemente apenas com a ponta, para que ele 
possa direcionar o caminho e levar o corpo pelo espaço. Os pés ficam próximos 
um do outro, proporcionando passos miúdos que representam o movimento 
de animais da floresta. Quando cansar, troque o pé de base (o direito pelo 
esquerdo ou vice-versa).
Mãos e braços

• Balance os braços em um movimento de vaivém para frente e para trás, 
fazendo um leve giro com o tronco. Esse balanço faz referência ao movimento 
das marés.
Quadris

• Durante a dança, escolha momentos para requebrar (tanto os meninos quanto 
as meninas). Procure combinar o requebrado com o momento em que o peso 
do corpo passa de um pé ao outro.
Giros em torno do próprio eixo

• Faça giros em torno de si, mantendo os movimentos de mãos e braços. As 
meninas seguram as pontas da saia e as levantam em movimentos largos, 
formando ondulações.
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Etapa 2: movimentos a dois

• Escolha um par para treinar os movimentos integrados: um representa o cavalheiro; e o 
outro, a dama. Procure sempre olhar nos olhos do seu par. 

• Dance de maneira espontânea para explorar com seu par os movimentos solo: um de frente 
para o outro, um em torno do outro (quando um fica parado, o outro gira em torno dele), 
revezando as funções.

Etapa 3: movimentos em roda

• Nessa coreografia, você vai realizar os movimentos solo e os movimentos a dois em três 
momentos que se alternam ao longo da música "Curió do bico doce".

• Ouça a música e acompanhe a letra novamente, prestando atenção nos momentos deter-
minados em cada trecho. Em seguida, observe o esquema a seguir, que representa cada 
um desses momentos.

Roda
Momentos 1 e 3

Linha
Momento 2

 Menina   Menino

Formar a roda

• Antes de iniciar a dança, ajude a formar a grande roda. Com seu par, coloque-se atrás de 
outros pares, de forma que os meninos fiquem à direita das meninas. Ao entrar no espaço 
da dança, cumprimente seu par e percorra o local até formar uma grande roda. Lembre-se 
de manter a posição lado a lado.

Momento 1: roda

• Cavalheiro: dance em volta da dama, bata palmas acompanhando o tambor, rodopie em 
torno do próprio corpo e faça movimentos ondulados com os braços.

• Dama: segure as pontas da saia com as mãos na cintura, requebre o quadril e faça movi-
mentos de ondulação mais suaves com a saia. 

Momento 2: linha

• Você vai se separar de seu par e formar uma linha com as outras damas ou os outros cava-
lheiros. Fique frente a frente com seu par, como em uma quadrilha, formando um corredor 
livre entre as linhas para dançar, conforme mostra o desenho acima.
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• Em seguida, aproxime-se de seu par, executando os movimentos solo, até 
encontrá-lo(a) no centro do corredor, onde vocês devem dançar rapidamente os 
movimentos a dois. Depois, volte ao seu lugar na linha. Sempre olhe nos olhos 
do seu par e evite dar-lhe as costas, exceto nos momentos de giro. 
Dama: segure a saia, realize giros e requebre os quadris.
Cavalheiro: explore os giros e os movimentos de braços ondulados e palmas. 

Momento 3: roda

• Volte para a formação de roda ao lado de seu par.
• Dama: dance em volta do cavalheiro em movimentos circulares anti-horários. 

Segure as pontas da saia com as mãos e faça movimentos ondulados com os 
braços, impulsionando a saia em direção ao rosto do parceiro.

• Cavalheiro: acompanhe a parceira com o olhar, girando o corpo, mas sem sair 
do lugar, marcando o ritmo da música com o pé de base e fazendo movimentos 
ondulados com os braços.

» Compartilhar
• Você e seus colegas vão apresentar a dança do carimbó para outros estudan-

tes, professores e demais profissionais da escola.
• A turma deve escolher, entre si, um “mestre”, que vai orientar, durante a apre-

sentação, a execução de cada um dos três momentos treinados anteriormente. 
O mestre dirige da seguinte maneira: ao falar “roda”, os dançarinos devem 
executar os momentos 1 e 3; ao falar “linha”, devem executar o momento 2.

» Avaliar 
Depois de toda a vivência, organizem uma roda de conversa com os colegas 

e o professor para avaliar o processo de produção do carimbó. Reflita sobre as 
questões a seguir e não se esqueça de respeitar os turnos de fala quando outros 
colegas estiverem expressando suas opiniões.

• O que você achou do resultado da dança?
• Quais foram as suas sensações enquanto dançava?
• Como foi a interação com seu par?
• O que foi desafiador pra você?
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• O que foi desafiador pra você?

» Tradicional 
conjunto de 
carimbó Uirapuru 
se apresentando 
em evento, em 
Marapanim (PA), 
2014.
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Diferentes lugares, 
diferentes interesses
A leitura do trecho de Dois irmãos, de Milton Hatoum, permitiu discutir sobre 

como diferentes regiões do Brasil apresentam características próprias; no conjunto, 
as regiões e suas singularidades compõem a grande diversidade do país. 

Essa diversidade, materializada na paisagem, na cultura e nos costumes,  
produz também diferentes interesses com relação a diversos assuntos, estabe-
lecendo hierarquias de importância de temas em cada região. Assim, um assunto 
amplamente discutido em um estado do Centro-Oeste pode ser pouco relevante 
em um estado do Sul, por exemplo. Para dar início a essa discussão, confira o boxe
Ler o mundo.

À grande diversidade regional do Brasil corresponde uma grande variedade de inte-
resses. Alguns acontecimentos e assuntos divulgados pela mídia, por exemplo, podem 
ter apelo nacional; outros, no entanto, despertam mais interesse em uma região, onde 
assumem uma importância maior.

1. Nos veículos midiáticos (jornais, TV, sites jornalísticos, portais etc.) de sua região, 
qual assunto está recebendo grande destaque? Esse assunto envolve somente a 
sua região ou teria interesse nacional? Por quê? 

 2. Consulte alguns jornais que circulam nacionalmente, bem como telejornais, rádio 
e portais de notícias da internet. Existe algum assunto em nível nacional que não 
esteja recebendo destaque nos canais de comunicação de sua região? Por quê?

1. Respostas pessoais. 
Professor, listar os 
assuntos destacados 
pelos estudantes 
e discutir com eles 
como alguns temas 
podem envolver uma 
preocupação nacional 
e outros se restringem 
a peculiaridades da 
região.

Resposta pessoal. 

Ler o mundo

   No dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil foi palco de uma tragédia que chamou 
a atenção do mundo: o rompimento de uma barragem na cidade de Brumadinho 
(MG), com danos materiais e humanos de enormes proporções. O desastre foi tão 
impactante que ganhou destaque no noticiário internacional. Foi assunto na rede 
britânica BBC, no jornal inglês The Guardian, no estadunidense The New York Times, 
no francês Le Monde, mereceu comentários do presidente chinês e do secretário-
-geral da ONU, entre outras personalidades e veículos de imprensa importantes 
pelo mundo afora.

Como não poderia deixar de ser, no Brasil o impacto foi muito grande. As 
imagens a seguir são reproduções das primeiras páginas de dois jornais, um de 
circulação regional e outro de circulação nacional. Os dois jornais foram publicados 
em 26 de janeiro de 2019, um dia após a tragédia. O primeiro texto é a capa  do 
jornal O Tempo, de Belo Horizonte (MG), cidade próxima a Brumadinho. O segundo 
é a capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro (RJ), de circulação nacional.

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor. 
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Leitura 1

» Capa do jornal O Tempo, de Belo Horizonte (MG), de 26 de janeiro de 2019.
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Leitura 2

» Capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro (RJ), de 26 de janeiro de 2019.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Antes de analisar as duas primeiras páginas dos jornais, 
analise o contexto em que elas foram publicadas. 
a) Pesquise em fontes impressas e/ou digitais sobre a 

tragédia de Brumadinho: o que aconteceu, quando, 
onde, causas e consequências.

b) A tragédia de Brumadinho ocorreu três anos após outro 
desastre ambiental em Minas Gerais. Faça outra pes-
quisa e explique como os dois acidentes se relacionam.

 2. O texto a seguir foi retirado de uma reportagem sobre 
critérios de composição de uma primeira página de 
jornal. Leia-o com atenção.

Diariamente, os jornais oferecem manchetes aos leitores em suas versões 
impressas e digitais. Mas a seleção não é simples. “Todos os dias enfrentamos dile-
mas para hierarquizar as chamadas”, conta Luciana Constantino, editora-executiva 
do Estadão.

Leonardo Cruz, editor de Primeira Página, da Folha de S.Paulo, revela os cri-
térios que considera na hora de hierarquizar o noticiário. Segundo ele, as notícias 
mais fortes e importantes de todas seriam as que têm “capacidade de mudar o curso 
da história mundial”, como o 11 de Setembro ou a Guerra do Iraque.

Em seguida, vêm as notícias com importância histórica no Brasil, como eleições 
presidenciais, grandes escândalos de corrupção na esfera pública, planos econômi-
cos ou mobilizações populares.

As tragédias de grandes proporções são casos específi cos que também fi ca-
rão marcados na história, como o tsunami de 2004 ou os deslizamentos na Serra 
Fluminense de 2011. O mesmo ocorre com mortes de personalidades. “Quanto mais 
atuante estiver a personalidade e mais surpreendente sua morte, mais importante 
é”, especifi ca Cruz. [...]

No entanto, informações de serviço, que ajudam o leitor a organizar sua vida, 
como melhores horários para viajar em feriados ou rankings de investimentos no 
mercado fi nanceiro também merecem destaque pela Folha.

[...]

 KANNO, M. Editores de primeira página revelam quais são os critérios para as manchetes dos jornais. Portal 
Imprensa, São Paulo, 26 dez. 2013. Disponível em: http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/62996/

editores+de+primeira+pagina+revelam+quais+sao+os+criterios+para+as
+manchetes+dos+jornais. Acesso em: 28 maio 2020.

� O que pode justificar a opção do jornal O Globo pelo destaque da tragédia de 
Brumadinho se outros fatos também ocorreram no Rio de Janeiro e no Brasil na 
mesma data do acidente em Minas Gerais? Considere em sua resposta os critérios 
apresentados pelo editor Leonardo Cruz. 

1. a) Professor, na 
impossibilidade de uma 
pesquisa instantânea 
em sala, programar 
a atividade para ser 
desenvolvida como tarefa 
antes da sala de aula, 
utilizando-se, assim, a 
metodologia da sala de 
aula invertida. As demais 
atividades devem ser 
respondidas em sala. 
Vale fazer as mesmas 
recomendações aos 
estudantes acerca da 
importância de indicar as 
fontes que nortearam a 
pesquisa.
1. b) Professor, conversar 
com os estudantes sobre 
como o desastre de 
Brumadinho se assemelha 
ao de Mariana (MG), que 
ocorreu em novembro 
de 2015. Naquela época, 
uma barragem de rejeitos 
também se rompeu, 
deixando muitos mortos e 
centenas de desalojados 
e causando a poluição 
da bacia do rio Doce. 
Foi considerado o maior 
desastre ambiental da 
história do país. 
2. Segundo o editor 
entrevistado na 
reportagem, as tragédias 
de grandes proporções 
que fi cam marcadas 
na história são casos 
específi cos que devem 
virar manchete. A tragédia 
de Brumadinho mereceu 
destaque nacional e 
mundial não só pelas 
proporções ambientais 
catastrófi cas, mas também 
por repetir outra tragédia 
acontecida em Mariana, 
três anos antes, fato 
que, segundo critério do 
editor Leonardo Cruz, 
se sobrepõe a todos os 
outros acontecimentos 
naquela data. 

#paralembrar

A primeira página de um jornal, 
também chamada de capa, destaca os 
conteúdos que o veículo julga mais impor-
tantes e urgentes. Sua finalidade também 
é incrementar as vendas do jornal. 

A primeira página é composta sempre 
de cabeçalho (nome do jornal, edição, 
valor, data, entre outras informações), 
manchete, imagens, legendas, chamadas 
e lides.
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 3. A tragédia de Brumadinho teve impactos ambientais e sociais para além 
de uma região específica. Na mídia brasileira, o desastre recebeu dife-
rentes destaques e foi tratado com graus variados de importância.
a) As manchetes de ambas as páginas reproduzidas apresentam equiva-

lências de mensagens. O que se assemelha nas duas manchetes? Qual
informação está implícita?

b) Embora façam referência ao mesmo fato, as duas manchetes produzem 
diferentes efeitos de sentido. Como isso se dá linguisticamente?

c) No jornalismo, considera-se que o anúncio de fatos deva ser feito da 
maneira mais neutra possível, ou seja, um jornal deve ser imparcial e 
impessoal ao divulgar as notícias. Com base na análise do item anterior, 
é possível ser totalmente neutro e imparcial no relato dos acontecimen-
tos? Explique sua resposta.

 4. As capas dos dois jornais indicam, ainda que indiretamente, a relação de 
cada um com a região em que o fato ocorreu.
a) Que aspectos destacados no jornal O Tempo revelam essa relação?
b) O texto abaixo do título é uma chamada que funciona como um lide, 

porém apresentando de forma ainda mais sucinta as informações sobre 
o fato. Ambos os jornais destacam as mesmas informações, mas o jornal 
O Globo acrescenta um detalhe que pode ser importante para o seu 
leitor. Que detalhe é esse? Por que ele pode ser importante? 

c) A chamada do jornal O Tempo, dada a proximidade do local da tragédia 
com a cidade de Belo Horizonte, apresenta maior grau de parcialidade. 
Que elementos linguísticos indicam isso?
A declaração de que o país está “em choque”, o uso retórico da pergunta que se dirige ao mesmo 
tempo aos leitores, aos governantes, aos responsáveis pela tragédia. 

3. a) O que se assemelha é o destaque dado à tragédia e o emprego da forma verbal se repete, que resgata de forma implícita a tragédia de Mariana, três anos antes.
3. b) Ao mencionar que o horror se repete, o jornal O Tempo apela para sentimentos e sensações que esse tipo de tragédia provoca no leitor, e, ao questionar 
“até quando?”, alerta para a possibilidade de que outros desastres como esse poderão acontecer. Já a manchete do jornal O Globo usa o termo tragédia para se 
referir a um fato grave e desastroso, que 
também provoca horror e tristeza. 
3. c) Não, a neutralidade absoluta não 
é possível. No caso da manchete que 
considera o fato uma tragédia, o jornal não 
estaria divulgando necessariamente sua 
opinião, mas o que seria a opinião comum 
das pessoas, uma vez que o rompimento 
da barragem pode ser considerado, com o 
respaldo da ciência e do senso comum, uma 
tragédia. A outra manchete, que considera 
o fato um horror, deixa transparecer os 
sentimentos de repulsa, aversão e incômodo 
em relação ao acontecimento.
4. a) Tudo o que foi exposto na capa remete 
a essa relação do jornal com a região: 
manchete, lide, imagem e outras
chamadas na parte inferior da página se 
relacionam ao fato
(o desastre ambiental, a empresa que 
afunda na avalanche de rejeitos, a 
fala do governador de Minas Gerais, o 
posicionamento do Ibama sobre outras 
barragens da região e a menção à fala do 
presidente da Vale).

A seleção e hierarquização de fatos do dia consideram o pos-
sível interesse do leitor do jornal e o impacto de cada um desses 
fatos. Para dar maior ou menor destaque a um fato, o jornal adota 
critérios espaciais e visuais: os fatos mais importantes aparecem 
na metade superior da página; o tamanho de fontes e imagens que 
compõem as chamadas é maior.

#paralembrar

Lide, do inglês lead, 
s ignif ica “conduzir, 
liderar”. O jornalismo 
usa o termo para se 
referir à função do pri-
meiro parágrafo de 
uma notícia ou repor-
tagem, que é introduzir 
ao leitor as informações 
básicas do fato e des-
pertar seu interesse 
pelo restante do texto.

As chamadas são 
mais sucintas que 
o lide. Trata-se de 
pequenos títulos e/
ou resumos de uma 
notícia que aparecem 
na capa da publicação, 
para atrair o leitor para 
o texto completo.  5. Além da manchete, as imagens são muito importantes para a construção 

da primeira página de um jornal. Analise as imagens dos dois jornais. 
a) Que critérios orientam a escolha e a composição de imagens maiores? 
b) Como o tamanho das imagens revela uma hierarquia de importância do 

acontecimento para cada jornal?5. a) A seleção de imagens maiores tem 
a fi nalidade de representar o que foi a 
tragédia, suas dimensões catastrófi cas, o 
impacto emocional da lama encobrindo 
tudo, as pessoas diminutas perante o 
cenário desolador.
5. b) No jornal mineiro, a imagem toma conta 
de toda a capa, indicando que não havia 
nenhuma notícia mais importante que a da 
tragédia. No jornal carioca, embora a imagem 
ocupe quase toda a página, ainda há espaço 
para outras notícias.

4. b) O Globo inclui a informação sobre a 
localização de Brumadinho – no estado de 
Minas Gerais. É uma informação importante 
para um público que pode desconhecer a 
localização desse município.

A imagem da primeira página de um jornal é um recurso funda-
mental para chamar a atenção do leitor. Ela deve, ao mesmo tempo, 
causar impacto, informar e ser esteticamente atraente.
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 6. A primeira página do jornal O Tempo é composta apenas de manchete, cha-
madas, imagem e cabeçalho. Já o jornal O Globo apresenta, além desses 
elementos, o texto a seguir.

Três anos depois do maior acidente ambiental do país, com 
o colapso da barragem de Fundão, em Mariana, outra barra-
gem da Vale se rompeu na mina do Feijão, em Brumadinho, 
também em Minas Gerais. A área administrativa da empresa 
foi soterrada. Das 427 pessoas que estavam no local, 279 con-
seguiram sair. Sete corpos foram encontrados e há ao menos 
150 desaparecidos. Moradores de uma vila também foram 
atingidos. ‘‘Desta vez, é uma tragédia humana”, disse o pre-
sidente da Vale, Fabio Schvartsman, comparando o desastre 
com Mariana, que teve 19 mortos. Os empregados foram sur-
preendidos pela avalanche na hora do almoço, no restaurante 
e nos escritórios da mina. Testemunhas contam que os alar-
mes não soaram. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar na 
manhã de hoje a Brumadinho. O parque do Instituto Inhotim, 
que fi ca na região, foi fechado. PÁGINAS 4 a 10 e EDITORIAL 
“NOVO ACIDENTE DENUNCIA FALHAS E LENIÊNCIA”

BARRAGEM da Vale se rompe em Brumadinho (MG), deixa
150 desaparecidos e sete mortes confirmadas. O Globo,

Rio de Janeiro (RJ), 26 de jan. de 2019.

a) Por que um texto adicional como esse é mais necessário no jornal O 
Globo que no jornal O Tempo?

b) Que recurso é utilizado no texto para garantir diferentes pontos de vista 
relacionados ao fato?

c) Ao final do texto, o jornal O Globo direciona o leitor para as páginas 
dedicadas à cobertura do acontecimento e registra o título do editorial 
daquele dia: “Novo acidente denuncia falhas e leniência”.
� Qual é a função desse encaminhamento, na primeira página do jornal,  

para a leitura de um editorial?

6. a) Porque o leitor de 
O Globo, possivelmente 
habitante de diferentes 
lugares do território 
nacional, pode 
desconhecer tanto 
Brumadinho quanto o 
que foi a tragédia de 
Mariana. A esse leitor, 
o texto fornece mais 
informações para situá-lo 
quanto à importância do 
acontecimento.
6. b) O texto registra, além 
dos dados da notícia, uma 
declaração do presidente 
da companhia responsável 
pela tragédia.
6. c) Ao colocar a 
tragédia como tema do 
editorial, o jornal acentua 
a importância do fato e 
indica ao leitor que irá 
se posicionar perante o 
ocorrido.

Editorial é um texto jornalístico, geralmente não assinado, que apresenta a 
opinião de um veículo de comunicação sobre algum fato de grande relevância. 
Geralmente presente nas primeiras páginas de um jornal ou de uma revista, ele 
reflete a linha ideológica e a posição oficial daquele veículo de comunicação em 
relação ao tema abordado no texto.

Ocasionalmente, em situações muito especiais, o editorial pode apa-
recer estampado na primeira página do jornal, destacando de forma 
incomum o fato que está sendo comentado e marcando posição inequí-
voca em relação a ele. 

O estilo de texto do editorial acompanha a tendência do jornal, podendo ser 
mais leve, mais equilibrado ou mais denso, sempre em conformidade com a linha 
adotada pelo próprio veículo de comunicação.
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 7. Leia a parte superior da primeira página do jornal Correio do Estado, de Campo Grande (MS).

a) Observe os destaques da primeira página. Qual é a hierarquia que o jornal dá a eles? 
Como se constrói essa hierarquia? 

b) Por que o jornal campo-grandense destacou tanto um fato de interesse local quanto 
um fato de interesse nacional, a tragédia de Brumadinho?

7. a) A primeira página 
destaca a tragédia de 
Brumadinho com uma 
foto que ocupa um espaço 
razoável logo no início. 
Provavelmente, é o que o 
leitor olhará primeiro. No 
entanto, pelo tamanho 
do título e pela posição 
central que ocupa na 
página, o jornal também 
destaca uma notícia sobre o 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran).
7. b) Provavelmente, o jornal 
entende que seu leitor tem 
interesse na tragédia de 
Brumadinho, de grandes 
dimensões e forte apelo 
emocional, mas também que 
precisa tomar conhecimento 
de acontecimentos do seu 
estado e de sua cidade, 
como é o caso da notícia 
sobre o Detran.

#saibamais

Sua região na TV
Um dos canais de divulgação de informações mais importantes e que atinge um 

grande público é a televisão. Grande parte das emissoras são nacionais e, por isso, 
hierarquizam os fatos a serem noticiados nos telejornais diários. 

Para dar conta de 
notícias locais, que não 
teriam importância no 
âmbito nacional, as 
afiliadas dessas emis-
soras produzem jornais 
regionais que noticiam 
fatos locais. 
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» Exemplo de trecho de jornal 
regional on-line produzido 
por emissora afiliada.

» Parte superior da capa do jornal Correio do Estado, de Campo Grande (MS), de 26 e 27 de 
janeiro de 2019.
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 8. Agora, leia a parte superior da primeira página do jornal The New York Times, um dos 
mais importantes do mundo.

» Parte superior da capa do jornal The New York Times, de 10 de fevereiro de 2019.

a) Traduza no caderno a manchete, a legenda da foto e o texto em destaque relacionados 
à tragédia de Brumadinho.

A Tidal Wave of Toxic Mud Um maremoto de lama tóxica

“The dam had a safety factor in accordance 
with the world’s best practices.”

“A barragem tinha um fator de segurança de 
acordo com as melhores práticas do mundo.”

The Jan. 25 collapse of a mining dam above 
Brumadinho, Brazil, released a deluge of mud, 
killing over 150 people. 

O colapso, em 25 de janeiro, de uma barragem de 
mineração em Brumadinho, no Brasil, liberou um 
dilúvio de lama, matando mais de 150 pessoas.

b) Por que um jornal de circulação mundial como o The New York Times teria dado des-
taque à tragédia?

c) A segunda frase do quadro do item a, que corresponde ao texto que está acima da 
imagem na capa do jornal, está entre aspas. Entre outros empregos, as aspas são 
utilizadas para indicar a transcrição literal de uma fala. De acordo com o texto da capa, 
a quem devemos atribuir essa fala?

8. b) Porque o impacto 
ambiental e humano 
da tragédia teve 
consequências negativas 
para vários ecossistemas, 
destruindo inúmeras 
vidas e inviabilizando 
a ocupação do local 
durante muito tempo.
8. c) Conforme o texto 
logo abaixo da legenda, 
no jornal, essa fala deve 
ser atribuída à Vale, 
construtora da barragem 
de mineração que 
desabou no Brasil.
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a) Compare a composição da primeira página do jornal A Província de São Paulo com as que você 
analisou até o momento. Que diferenças observa?

b) A primeira página da primeira edição do jornal O Globo mantém alguma semelhança com a do 
jornal contemporâneo. Qual?

c) Considerando que um jornal tem a finalidade de ajudar o leitor a transitar pelas muitas informações 
que circulam em diferentes meios, explique a importância da hierarquização dos fatos. 

 10. Você observou que as primeiras páginas de jornais traduzem diferentes olhares para o conjunto de 
fatos e consideram diferentes perfis de leitores. 
a) Com base nessas análises, reúna-se a um grupo de colegas e prepare com eles um debate a ser rea-

lizado coletivamente, de acordo com o prazo determinado pelo professor, sobre os seguintes tópicos.
 � Que estratégias é possível utilizar para alguém se manter bem informado com relação ao que 

ocorre tanto em nossa região quanto no mundo?
 � Por que a busca dessas informações é importante para a formação de um cidadão? Enumerem 

os argumentos significativos e justifiquem o posicionamento do grupo.
b) Participe  de um debate com toda a turma. Para que a discussão tenha bons resultados, é importante:

 � eleger um moderador para dirigir o debate e conciliar conflitos;
 � estabelecer o tempo de duração do debate e da participação de cada debatedor;
 � definir se haverá réplicas e tréplicas;
 � falar com clareza e objetividade;
 � ouvir os colegas com atenção e respeito;
 � buscar argumentos convincentes;
 � reconhecer a validade dos argumentos dos outros colegas debatedores.

c) Avalie coletivamente a atividade, expondo as contribuições do debate para o seu desenvolvi-
mento pessoal e cognitivo. Os argumentos das outras equipes foram convincentes? Reforçaram 
ou mudaram suas opiniões? As regras foram respeitadas? O que precisaria ser melhorado?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Professor, conversar com os estudantes sobre a linguagem empregada em um debate: por tratar-se de uma situação formal 
de comunicação, recomenda-se o uso da norma-padrão, exigindo postura, tom de voz e entonação adequados.

A PROVÍNCIA DE SÃO 
PAULO. São Paulo, 
n. 63, 4 jan. 1875. 
Disponível em: https://
www.novomilenio.
inf.br/santos/lendas/
h0300d2g.jpg.
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 9. Observe as primeiras páginas de dois jornais antigos: uma edição de 1875 do jornal A Província de 
São Paulo, futuro O Estado de S. Paulo; e a primeira edição do jornal O Globo, de 1925.

O GLOBO. Rio de Janeiro,  
n. 1, 29 jul. 1925. Disponível 
em: http://memoria.oglobo.

globo.com/linha-do-
tempo/o-globo-eacute-
lanccedilado-9196292. 

Acessos em: 28 maio 2020.

42

D3-LING-EM-3087-V3-S1-008-057-LA-G21-AV.indd   42D3-LING-EM-3087-V3-S1-008-057-LA-G21-AV.indd   42 17/09/20   14:4117/09/20   14:41

https://www.novomilenio.inf.br/santos/lendas/h0300d2g.jpg
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-dotempo/o-globo-eacutelanccedilado-9196292


AV
EN

ID
A 

SE
NA

DO
R 

QU
EI

RÓ
S,

 S
ÃO

 P
AU

LO
/M

UN
DA

NO
, 2

02
0/

AN
DR

E 
D'

EL
IA

Orações subordinadas substantivas e produção de sentidos
A notícia reproduzida abaixo se refere ao painel do artista Mundano, logo a seguir, pintado 

em São Paulo (SP) com uma tinta produzida com a lama tóxica da barragem de Brumadinho.

Uma releitura da obra Operários, de 
1933, de Tarsila do Amaral, o painel do 
artista Mundano, de 34 anos, é mais do 
que uma homenagem aos trabalhadores 
de Brumadinho, é um grito de lembrança: 
Brumadinho aconteceu. [...] 

Questionado sobre o papel de sua arte, que 
coloca a cidade enquanto um museu aberto, o 
artista lembra que os museus estão em ape-
nas 25,9% das cidades brasileiras, de acordo 
com um levantamento do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), de dezem-
bro de 2019.

Nesse sentido, Mundano defende que a arte 
deve ser democrática, e não elitizada. “Se essa 
obra estivesse em um ambiente fechado, não 
teria o mesmo impacto. Para mim, a obra de 
arte tem isso: só faz sentido se estiver contri-
buindo para uma transformação, um legado e 
não apenas uma obra só decorativa. Acho que a 
arte da próxima década será ‘artivista’”, refl ete.

[...]
OLIVEIRA, C. Feito com lama de Brumadinho, mural em SP 

homenageia trabalhadores mortos. Brasil de Fato, São Paulo, 
11 fev. 2020. Disponível em: https://www.brasildefato.com.

br/2020/02/11/feito-com-lama-de-brumadinho-mural-em-sp-
homenageia-trabalhadores-mortos. Acesso em: 31 maio 2020.

 2 Por que o artista 
optou por produzir 
um mural em vez 
de uma tela sobre 
Brumadinho? 

 3 No processo de cons-
trução da notícia, a 
jornalista Caroline 
Oliveira apresenta 
algumas reflexões 
do artista sobre seu 
painel. Por meio de 
que recurso linguís-
tico as reflexões de 
Mundano são comu-
nicadas ao leitor? Cite 
exemplos.

 1 De acordo com o 
artista, qual é o 
objetivo de produ-
zir um painel sobre 
Brumadinho? Que 
trecho do texto com-
prova sua resposta? 

 4 Ao referir-se às declarações de 
Mundano, a jornalista utiliza 
alguns verbos que introduzem 
as reflexões do artista. 
a) Copie, no caderno, esses 
verbos. 
b) Esses verbos poderiam ser 
substituídos pelo verbo dizer, 
mas a troca não produziria os 
mesmos sentidos. Que senti-
dos a jornalista garante ao usar 
os verbos que estão na notícia?

» MUNDANO. Operários de Brumadinho. 2020. Painel, 50 m x 18 m. (Releitura de Operários, de Tarsila do Amaral.)

 5 O discurso indireto é sempre 
introduzido por verbo transi-
tivo. As orações subordinadas 
originadas desses verbos 
cumprem papel fundamental 
na notícia.
a) Que tipo de oração esses 
verbos originam?
b) Por que os jornalistas  recor-
rem a essa estratégia? 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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A classificação sintática das orações subordinadas subs-
tantivas depende da função que exercem no período, o que 
é tradicionalmente estudado no Ensino Fundamental – Anos 
Finais. Aqui, é preciso observar a importância desse tipo 
de oração na construção dos textos que introduzem, pelo 
emprego de um verbo dicendi, o discurso ou a fala de alguém. 
Essas orações introduzidas pelo verbo dicendi, no discurso 
indireto, são subordinadas substantivas.

Em textos jornalísticos, são amplamente utilizados dis-
cursos diretos e indiretos para registrar falas de pessoas 
consultadas e entrevistadas. A utilização desses discursos 
exime o jornalista do comprometimento e da responsabili-
dade com algumas informações e pode legitimar os fatos 
veiculados no texto.

Os discursos indiretos, em vez de reproduzirem na íntegra 
a fala de alguém, são referenciados pelo autor do texto e 
seguem a estrutura de um verbo dicendi seguido de uma 
oração subordinada substantiva.

[...] Mundano defende que a arte deve ser democrática [...].
                  or. sub. subst. objetiva direta

Nesse exemplo, o verbo dicendi defende é seguido por 
uma oração subordinada substantiva objetiva direta que 
reproduz a fala do entrevistado.  

Mundano defende [isso].
                          objeto direto

Essa oração subordinada exerce no texto papel funda-
mental de registro da fala de alguém. 

#paralembrar

Os verbos dicendi são 
utilizados para introduzir 
uma fala. São amplamente 
empregados em textos jor-
nalísticos e literários para 
marcar os discursos direto 
e indireto. São exemplos 
de verbos dicendi: afirmar, 
dizer, falar, gritar, declarar, 
ordenar, perguntar, excla-
mar e concordar.

O período composto por subordinação é constituído de oração 
principal e oração subordinada. Dizer que uma oração é principal e 
outra é subordinada significa identificar um tipo de relação sintática
existente entre elas. Dependendo das relações que estabelecem 
com a oração principal, as orações subordinadas subdividem-se em 
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais.

As orações subordinadas substantivas podem exercer a função 
de objeto direto (objetiva direta), objeto indireto (objetiva indireta), 
sujeito (subjetiva), predicativo (predicativa), complemento nominal 
(completiva nominal) e aposto (apositiva).
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É importante destacar o valor semântico do verbo dicendi, que faz parte da oração 
principal, como nos exemplos a seguir.

 [...] Mundano defende que a arte deve ser democrática [...].

 �Mundano diz que a arte deve ser democrática.

 �Mundano afirma que a arte deve ser democrática.

Embora a fala de Mundano seja a mesma, o uso de diferentes verbos dicendi muda 
o efeito de sentido do período: enquanto defender destaca um ato argumentativo, 
dizer e afirmar não sugerem essa interpretação, pois apenas exprimem o que foi dito. 

Agora, considere o seguinte trecho.
Acredito que boa parte do mau humor com certas piadas tem algum fundamento. Não 

é possível que, em nome do humor, você ataque grupos historicamente oprimidos, por 
exemplo. Muito pelo contrário: acho que o humor pode e deve servir aos oprimidos e 
marginalizados. Para mim, o grande mérito do humor não é o riso, mas a denúncia da 
realidade.

[...]
SPACA, R. “Arte não serve para dar status”. 13 jul. 2017. Medium: Bravo!.  Disponível em: https://medium.com/revista-bravo/

arte-n%C3%A3o-serve-para-dar-status-92b5002a9dc3. Acesso em: 30 abr. 2020.

A informação do primeiro período poderia ser dita por meio de um período simples. 
Observe.

Acredito que boa parte do mau humor com certas piadas tem algum fundamento. [...]

 �Boa parte do mau humor com certas piadas tem algum fundamento.

O período simples, no entanto, sugere uma postura mais incisiva por parte do 
enunciador, indicando uma posição nitidamente marcada. A utilização do verbo 
acreditar modaliza o enunciado e exige uma oração subordinada substantiva 
objetiva direta. Essa opção abranda o tom do enunciado e compromete menos 
quem o expressa.

Observe.

[...] Não é possível que [...] você ataque grupos historicamente oprimidos [...].

Nesse caso, o enunciador quer evitar tanto um posicionamento muito marcado 
quanto uma recusa por parte do interlocutor. Para isso, conta com a oração prin-
cipal não é possível, que marca a impossibilidade de o interlocutor discordar da 
informação expressa na oração subordinada, ou seja, a de não atacar grupos his-
toricamente oprimidos.

Em todos esses casos, construções sintáticas em que as orações subordinadas 
exercem funções de complemento (objeto direto, objeto indireto, sujeito, predica-
tivo, complemento nominal ou aposto) cumprem um papel estratégico no texto. 
Por exemplo, o de minimizar possibilidades de questionamentos e discordâncias 
por parte do leitor.
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 1. O trecho de notícia a seguir é sobre a biodiversidade da região do Pantanal, no Mato 
Grosso do Sul.

Onça-pintada, tamanduá, sucuri, cervo e anta. Os cinco animais mais buscados no 
Brasil, quando o assunto é turismo e natureza, se concentram em um único local: o 
Pantanal. A maior planície inundável do Planeta é também o bioma com menor área do 
Brasil. Mas está no pódio quando o assunto é biodiversidade: é o primeiro em termos 
de conservação. O que explica essa diferença?

De acordo com o engenheiro agrônomo diretor do Instituto SOS Pantanal, Felipe 
Augusto Dias, por ser um ambiente moldado pelas cheias e secas, é possível avistar dife-
rentes animais em diferentes épocas e conviver com surpresas constantes. “Acredito 
que a diversidade de espécies avistadas seja maior que em outras regiões”, comenta.

[...]
“As estradas [do] parque também contribuem para o acesso de pessoas ao Pantanal, 

mas creio que a observação dos animais foi aumentada a partir de projetos de conser-
vação que aproximam ciência, natureza e sociedade de maneira geral”, explica.

[...]
PANTANAL brasi leiro revela a biodiversidade e carrega o título de bioma mais conservado. G1, Campinas, 12 nov. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2019/11/12/pantanal-brasileiro-
revela-a-biodiversidade-e-carrega-o-titulo-de-bioma-mais-conservado.ghtml. Acesso em: 31 maio 2020.

a) De acordo com o texto acima, a biodiversidade do Pantanal é uma de suas maiores 
riquezas. Como essa biodiversidade específica do Pantanal pode contribuir para o 
turismo?

b) A observação desses animais, segundo o diretor do Instituto SOS Pantanal, traz ”sur-
presas constantes”. O que promove essa variação?

O fato de cinco dos animais mais buscados do Brasil concentrarem-se no Pantanal mostra que o interesse 
pela biodiversidade da região é muito grande, o que revela um grande potencial turístico.

As cheias e secas, que possibilitam a observação de diferentes animais.
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Não escreva no livroAtividades

» Onça-pintada fotografada em Poconé (MT), 2019.
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c) Retome no texto a frase atribuída ao diretor do Instituto SOS Pantanal. Se ele tivesse 
dito que o turista vai avistar diferentes animais em diferentes épocas, mudaria o 
sentido do que desejava expressar? Por que ele decidiu modalizar essa informação? 

d) Que oração possibilitou essa modalização? 
e) Nesse processo, a informação modalizada foi transformada em que tipo de oração? 

 2. No intuito de evitar afirmações categóricas sobre o Pantanal, o diretor recorre ao mesmo 
processo de modalização. 
a) Que formas verbais relativizam as informações dadas em suas falas? 
b) Que tipo de verbos são esses e que tipo de oração eles introduzem na fala do diretor? 
c) Qual é a função dessas orações na construção de sentidos do texto? 

 3. Além da reprodução das falas do diretor em discurso indireto, o texto também recorre 
ao discurso direto.
a) Por que essas orações também não foram transformadas em discurso indireto? 
b) Quais verbos se referem às falas do discurso direto? Em que eles diferem das formas 

verbais identificadas no item a da atividade anterior com relação à produção de 
sentidos? 

c) Os discursos diretos reproduzidos são orações independentes. No entanto, dada sua 
ligação com os verbos dicendi, aos quais se referem, podemos dizer que atuam com 
a função de que tipo de oração subordinada? 

 4. A notícia a seguir é sobre um bate-papo com os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, que 
ocorreu em uma universidade do Rio Grande do Sul.

1. c) Sim, mudaria. 
Porque o turista não 
verá obrigatoriamente 
diferentes animais em 
diferentes épocas, isso é 
apenas uma possibilidade.
1. d) É possível.
1. e) Em uma oração 
subordinada substantiva 
subjetiva.
2. a) Acredito e creio.
2. b) São verbos dicendi 
e introduzem orações 
subordinadas substantivas 
objetivas diretas.
2. c) Elas trazem as 
informações modalizadas: 
aquilo em que o 
enunciador acredita e crê.
3. a) Porque, no discurso 
direto, os traços da fala 
ficam expostos no texto, 
tornando o discurso mais 
vivo e próximo do leitor. 
3. b) São os verbos 
explicar e comentar. 
Eles indicam o objetivo da 
fala do diretor, mas não a 
modalizam.
3. c) Atuam como 
se fossem orações 
subordinadas substantivas 
objetivas diretas.

Foi em solo gaúcho que os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo tiveram uma experi-
ência diferente ao que estão acostumados. Casados há 14 anos e habituados a conceder 
coletiva de imprensa, foi a primeira vez que os dois participaram de um bate-papo ao 
vivo, em formato de arena. E isso ocorreu na noite de quinta-feira, em Porto Alegre, no 
Centro de Eventos da PUCRS. Se a ideia era ouvi-los, as 1,8 mil pessoas que os aguarda-
vam, das quais 90% eram negras e negros, foram surpreendidas logo no início, quando 
a atriz disparou que estava mais para ouvir o que todos tinham a dizer. [...]
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 » Lázaro Ramos e Taís Araújo em coquetel de estreia da peça 
O topo da montanha, em São Paulo (SP). Foto de 2015.
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O ABC Domingo perguntou aos atores sobre quem, na visão deles, é referência no 
País na luta pelos direitos dos negros, a exemplo do que é Martin Luther King para o 
mundo. Lázaro defende que cada pessoa contribui para esse movimento de acordo com 
suas capacidades, desejos e história de vida. “A gente vive um grande movimento, no 
qual a pessoa que faz a diferença pode ser uma pessoa pública, mas tem muita gente 
que não é conhecida e está fazendo a diferença”, sublinha. Ele exemplificou com suas 
visitas a escolas. “Vejo professores fazendo trabalhos belíssimos, às vezes silenciosos, 
às vezes não valorizados. E isso é um movimento que vem crescendo”, cita. O ator acha 
importante destacar que não existe um formato para contribuir.

[...]
Como abordam o racismo com seus filhos? Taís destacou que os dois não tiram 

a infância deles e acha muito cruel essa questão. "Quero que sejam crianças, ponto. 
Livres, ponto. Não quero tirar a ingenuidade, porém, isso é um problema. Não posso 
fingir que o problema não existe." Lázaro acrescentou que não estão preparando os 
filhos para o racismo. "É tão cruel ficar alimentando isso nas crianças. A gente prepara 
eles para serem amados, valorizados, que tenham direito de ser como são, gostarem de 
si. O que estamos tentando fornecer é força e autoestima, para, quando chegar a hora, 
enfrentarem qualquer problema que a rua vá oferecer. A rua oferece racismo, violên-
cia e não estaremos por perto, mas a gente oferece amor a eles, damos segurança. Tem 
lugar para voltar para casa", declara o ator.

[...]
MELLO, S. Todo mundo pode fazer a diferença: 

um bate-papo com Taís Araújo e Lázaro Ramos. VS, São Leopoldo, 24 jul. 2019. 
Disponível em: https://www.jornalvs.com.br/_conteudo/noticias/regiao/2019/07/ 

2456279-todo-mundo-pode-fazer-a-diferenca.html. Acesso em: 31 maio 2020.

a) Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, em um bate-papo, surpreenderam a plateia 
do evento do qual participaram. Qual foi o motivo dessa surpresa? 

b) A declaração da atriz que gerou surpresa está reproduzida em discurso indireto. Que 
tipo de oração subordinada é responsável por reproduzir sua fala? 

c) O verbo que introduz o discurso indireto foi escolhido para produzir um sentido espe-
cífico para o leitor. Explique sua resposta. 

d) No parágrafo em que pergunta sobre como os atores enfrentam o racismo na educa-
ção dos filhos, a repórter escolheu reproduzir a fala de Taís em discurso direto: ”Não 
posso fingir que o problema não existe”. O efeito teria sido o mesmo se tivesse sido 
utilizado o discurso indireto? Justifique.

 5. Considere o período: “O ator acha importante destacar que não existe um formato para 
contribuir”. Esse mesmo período poderia ser escrito pelo autor da notícia com a seguinte 
estrutura: “O ator destaca que não existe um formato para contribuir”. 
a) Nos dois casos, existe alguma alteração na fala do ator? Por quê? 
b) Que tipo de oração atua para reproduzir essa fala, nos dois casos? 
c) Qual é a diferença de sentido entre as duas possibilidades de escrita desse discurso 

indireto? 
d) Ainda seria possível reescrever o período da seguinte maneira: “O ator acha impor-

tante que se destaque que não existe um formato para contribuir”. O que justifica o 
uso, na notícia, da forma reduzida no lugar da oração subordinada substantiva com-
pletiva nominal?

5. a) Não, porque as 
falas são semelhantes. 
5. b) Uma oração 
subordinada 
substantiva objetiva 
direta.
5. c) Na primeira 
possibilidade, a 
fala é modalizada, 
destaca-se apenas 
uma opinião do 
ator; na segunda, 
acentua-se na fala um 
caráter de verdade 
inquestionável.
5. d) Na forma 
reduzida, evita-se a 
repetição da palavra 
que. 

4. a) Esperava-se que 
fossem falar sobre 
questões raciais, 
quando a atriz disse 
que estava mais para 
ouvir o que o público 
tinha a dizer.
4. b) Uma oração 
subordinada 
substantiva objetiva 
direta introduzida por 
um verbo dicendi.
4. c) A escolha do verbo 
disparar indica que 
sua fala era inesperada, 
que tomou a todos 
de surpresa, que foi 
lançada sem aviso.
4. d) Não. Escrever 
”a atriz disse que não 
podia fingir” não tem 
a mesma força da 
afirmação categórica: 
”Não posso fingir”.

Jogo: entre o regional  
e o universal
A apropriação, a criação e a ressignificação de algumas práticas Corporais são 

muito comuns nas mais diferentes regiões e culturas do nosso país e também do 
mundo. Isso porque alguns contextos locais exigem que jogos e brincadeiras tradi-
cionais se adaptem às necessidades e aos anseios de determinadas comunidades, 
vencendo obstáculos (naturais ou não), driblando dificuldades sociais, geográficas 
e econômicas e contribuindo para enriquecer a cultura que muitas sociedades têm 
de estar sempre em movimento.
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Jogo: entre o r egional 
e o universal
A apropriação, a criação e a ressignificação de algumas práticas Corporais são 

muito comuns nas mais diferentes regiões e culturas do nosso país e também do 
mundo. Isso porque alguns contextos locais exigem que jogos e brincadeiras tradi-
cionais se adaptem às necessidades e aos anseios de determinadas comunidades, 
vencendo obstáculos (naturais ou não), driblando dificuldades sociais, geográficas 
e econômicas e contribuindo para enriquecer a cultura que muitas sociedades têm 
de estar sempre em movimento.

As interações em um ambiente competitivo ajudam as pessoas a entender o signi-
ficado de equipe e a compreender a importância de uma disputa saudável. Isso faz os 
participantes assimilarem diferentes linguagens e ressignificarem suas ações, desen-
volvendo o respeito e o entendimento da existência de regras, às quais devem obedecer 
ao tomar decisões.
 1. Em sua região existe uma atividade esportiva ou um jogo muito popular? Se sim, 

onde é praticado? As regras são oficiais ou adaptadas? Essa prática exige algum 
tipo de equipamento?

 2. Em sua opinião, as atividades esportivas aproximam as pessoas? Por quê? 
 3. Entreviste uma pessoa de sua família ou de seu convívio sobre jogos ou brinca-

deiras que ela praticava quando era criança. Pergunte como era o acesso aos 
brinquedos e materiais necessários e se esses jogos ou brincadeiras poderiam 
ser ou, ainda, são realizados na atualidade.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Ler o mundo

Existem alguns exemplos de jogos muito populares no Brasil que passaram 
por adaptações regionais, como o bets, muito conhecido e praticado nas ruas nos 
anos 1970 e 1980 por crianças e adolescentes. A maneira de jogar, provavelmente 
derivada do críquete – esporte popular da Inglaterra e muito praticado por crianças 
em outros países –, se transformou à medida que cada lugar recriava regras e as 
adaptava ao espaço disponível.

Outra prática que teve suas regras ressignificadas em nosso país é o futebol. 
Apesar de os campeonatos profissionais de futebol serem regulamentados por 
entidades estaduais, nacional e internacional, são muitas as suas derivações que 
se popularizaram Brasil adentro: golzinho, controle, rebatida, toquinho mineiro, 
pelada e futebol de rua são alguns exemplos.

Algumas mudanças podem levar os participantes a preferir cooperar em vez de 
vencer o jogo. Isso porque, em muitos casos, existem outros fatores considerados 
mais importantes que a vitória. Por exemplo, a superação individual ou o simples 
prazer de jogar. É o que você vai estudar a seguir.

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor. 
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Leitura 1

» Garoto jogando futebol. Foto de 2018.

» Crianças jogando críquete adaptado. Foto de 2017.
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Tem jogo que lembre mais como é ser criança do que Bets 
na rua?

Leitura 2
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» As partidas podiam durar o dia todo, levar um tampão do dedo do pé, até porque quase 
sempre era descalço. 

Na história de separar brincadeiras para o dia 12 de Outubro, “Bet”, "Bets" ou 
“Taco” surgiu entre os queridinhos da infância. Se tem um jogo que fala mais 
sobre o que é ser criança do que os tacos, a bolinha, a marcação e a lata de óleo, 
Campo Grande desconhece. As partidas podiam durar o dia todo, levar um tam-
pão do dedo do pé, até porque quase sempre era descalço na rua mesmo, mas não 
tinha nada que reunisse toda vizinhança como um jogo de bets. No Facebook, 
convidamos uma turma que quisesse armar um jogo para explicar as regras na 
prática. De pronto, uma galera se manifestou, movida pela nostalgia, e entre eles, 
o casal Juliana e Rangel, que foi quem se dispôs a madrugar no último domingo, 
para voltar à infância.

O horário marcado para a partida foi 7h da manhã, no Parque das Nações 
Indígenas, em Campo Grande. Na faixa etária dos participantes, uma lembrança 
veio à memória: a lata de óleo que não é mais comercializada. No lugar, entraram 
garrafas pets [sic] cheias de água. 

Quem aceitou armar o jogo para a gente foi o auxiliar de produção, Rangel 
Castanho, de 26 anos. Quando menino, ele jogava bets nas ruas do bairro Aero 
Rancho, onde se criou, até que mais tarde ingressou no beisebol, chegando até a 
jogar profi ssionalmente.

“Bet funciona assim: são duas duplas, uma pessoa vai no taco e outro no arre-
messo, para tentar acertar a garrafa. Ganha o jogo quem fi zer 24 pontos primeiro”, 
explica Rangel. [...].
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E para saber que dupla começava, não foi "par ou ímpar" a decidir, não. E sim 
“seco e molhado”, que é quando um dos jogadores cospe no taco (ripa de madeira) 
e joga para o alto, repetindo a ação três vezes, no caso de haver empate. Quem 
escolheu molhado e viu o cuspe, vence e pode começar. 

Em cada região, tanto as regras como até o nome do jogo variam. No caso de 
Rangel, a brincadeira foi passada de geração em geração. “E nessa jornada aí tem 
pelo menos 12 anos”, brinca. “O interessante do jogo é que é uma diversão, não 
tem competição e pode jogar criança e adulto”, frisa.

A contagem de pontos, bem como as regras da queima – quando acontece 
alguma falta e quem está com o taco o entrega para o adversário –, depende de 
um acordo entre as duplas. Como bets pode mudar de [um] bairro para o outro, 
é preciso ter um combinado em cima das regras. Rangel sempre jogou contando 
de dois em dois, sem tirar o taco do buraco –, a não ser para rebater – e gritando 
"vitorinha 1, 2, 3", quando a soma chega aos 24 pontos.

Vendedora, Indiante Flávio da Silva tem 27 anos de idade e uma memória que 
volta lá para a cidade de Pedro Gomes quando ela começa a jogar. “Lembra a infân-
cia, na rua, na escola, tinham campeonatos. Parece que eu tenho 15 anos de novo.”

Coaching, Gisele Ferreira de Souza, de 36 anos, era estreante no jogo. "Fiquei 
com vontade de jogar, porque quando eu era pequena, nunca joguei e o convite 
foi tão acolhedor", agradece. Por ter tido uma infância que ela prefere classificar 
como diferente, Gisele nunca brincou na rua e mesmo que visse, não podia par-
ticipar do jogo de bets.

O que mudou desde então foi o preparo físico. “Não lembrava tanto das regras 
e também senti o cansaço”, brinca. Mas o sentimento maior foi o de voltar à infân-
cia. “Eu estava com saudades de ser criança”, completa. 

“Posso dizer que é uma tentativa de resgatar essa criança interior. Quando a 
gente cresce, a vida vai ficando chata e jogar foi incrível, trouxe alegria”, resume.

Esposa de Rangel, Juliana Ferreira, de 27 anos, quer voltar à ativa no esporte. 
Também moradora do Aero Rancho quando menina, era lá que jogava. Hoje, ao 
olhar para o filho mais velho, vê que a ideia de brincar já não é mais a mesma e 
só tem a lamentar por isso.

“É uma coisa de celular, videogame. Eu com essa idade só brincava de bas-
quete, queimada, bandeirinha, minha vontade é de continuar e incentivar os 
filhos”, explica [...].

[...]

MACIULEVICIUS, P. Tem jogo que lembre mais como é ser criança do que Bets na rua? Campo Grande News, Campo 
Grande, 12 out. 2016. Disponível em: https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/

tem-jogo-que-lembre-mais-como-e-ser-crianca-do-que-bets-na-rua. Acesso em: 1º abr. 2020.

 » As saudosas latas de óleo foram substituídas pelas garrafas PET. 
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Observe as imagens da Leitura 1. 
a) Descreva, com detalhes, cada uma das fotografias, observando o que as crianças 

estão fazendo, quais objetos utilizam, em que ambiente estão, o que é possível iden-
tificar nesses cenários, entre outros elementos que chamem a sua atenção.  

b) O que as imagens têm em comum?
c) É possível identificar a região do país ou do mundo em que as crianças estão jogando? 

Explique sua resposta. 

 2. Observe novamente a imagem “Garoto jogando futebol”, da Leitura 1. Nela, há ban-
deiras do Brasil pintadas na calçada e penduradas ao longo da rua. 
a) Periodicamente, ocorrem eventos esportivos mundiais que favorecem decorações 

como essa nas ruas de cidades brasileiras. Que eventos são esses? Em seu bairro ou 
comunidade, as ruas costumam ser decoradas dessa maneira? Em que ocasião?

b) Em sua opinião, esse tipo de referência visual pode funcionar como um estímulo para 
a prática de atividades esportivas? Explique sua resposta. 

 3. A reportagem da Leitura 2 foi publicada em um portal de notícias de Campo Grande 
(MS). 
a) O texto, escrito a partir de um jogo de bets armado entre leitores, foi publicado em um 

especial de Dia das Crianças. Apesar disso, apenas adultos participaram da prática. 
Explique essa escolha.

b) No texto, cita-se algumas vezes o passado como referência de tempo. Por que não 
se evidencia a prática do bets no presente? 

c) A jornalista relata o sucesso que foi o jogo no passado. De acordo com o texto, quais 
eram as razões desse sucesso? 

d) Mesmo sabendo que a regra desse jogo possui diversas interpretações, como seria 
possível realizar uma partida de bets entre pessoas de regiões diferentes? 

O bets é um jogo simples, que carrega elementos importantes do jogo 
coletivo tradicional. Tem características competitivas, como ganhar e perder, 
defender e atacar, fazer os pontos, manter a guarda dos tacos e derrubar as 
casinhas. Por não possuir regras universais e, principalmente, por ser jogado 
em momentos de lazer, o bets desenvolve habilidades de cooperação entre os 
adversários, tornando o bom andamento do jogo mais importante que o próprio 
resultado final da partida.

e) Ainda segundo o texto, Rangel Castanho, um dos organizadores da partida, jogava 
bets nas ruas do bairro quando criança e, mais velho, chegou a ingressar no beise-
bol profissionalmente. Em sua opinião, a prática esportiva e os jogos na infância, 
mesmo que pareçam descompromissados, podem estimular as pessoas a considerar 
o esporte profissionalmente? Discuta essa questão com os colegas.

 4. Atualmente, quais podem ser os principais obstáculos e dificuldades que os jovens 
enfrentam para praticar jogos e brincadeiras nas ruas? Em seu bairro ou comunidade, 
essas práticas ainda são frequentes?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Resposta pessoal. 

2. a) Normalmente as 
ruas são decoradas dessa 
maneira durante a Copa 
do Mundo FIFA de futebol 
masculino, que ocorre a 
cada quatro anos, mas 
é possível que sejam 
observadas em menor 
intensidade também 
durante as Olimpíadas. 
2. b) Resposta pessoal. 
Alertar os estudantes 
sobre o fato de que 
intervenções em 
propriedades particulares e 
em espaços públicos, como 
as pinturas da imagem, 
precisam ser autorizadas 
pelos moradores e pelo 
poder público. Comentar 
sobre a importância 
de consultar as regras 
vigentes no momento e no 
local do evento. 
3. b) Porque brincadeiras 
e atividades de rua como 
o bets, que marcaram a 
história de muitas crianças 
de gerações passadas, 
não fazem mais parte do 
cotidiano das gerações 
mais recentes. 
3. c) O jogo de bets é um 
jogo simples, cuja vitória 
não é o principal objetivo, 
e proporciona momentos 
de lazer e aprendizado. 
Outro ponto importante 
desse jogo é o fato de 
não precisar ter materiais 
muito especí� cos ou caros 
para ser praticado: a maior 
parte dos materiais pode 
ser adaptado.
4. A resposta pode variar 
de acordo com o contexto 
em que os estudantes 
vivem. De maneira geral, 
é possível que, com o 
crescimento das cidades e 
o aumento de automóveis 
e da violência urbana, 
a prática de jogos e 
brincadeiras nas ruas, que 
eram muito comuns para 
gerações anteriores, hoje 
tenha � cado em segundo 
plano por apresentar riscos 
à segurança das crianças 
e dos adolescentes. Por 
outro lado, essa prática 
ainda pode ser comum 
em muitos bairros mais 
afastados do centro nas 
grandes cidades ou em 
municípios menores. 
Por isso, é importante 
considerar o contexto 
local.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 
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Jogando do seu jeito
Como outras práticas corporais, o futebol também se manifesta de diversas maneiras em 

ruas, praias, várzeas, escolas, entre muitos outros espaços de convívio. Basta uma bola para 
o jogo começar. Inúmeras formas de jogar futebol em diferentes lugares do Brasil utilizam 
elementos gestuais do esporte tradicional, mas algumas acabam sendo mais populares do 
que outras nas diferentes regiões. Há ainda práticas que unem elementos do futebol a outros 
esportes, como é o caso do futevôlei, muito comum principalmente nas areias do Rio de Janeiro. 

As diferentes ressignificações que o futebol ganhou Brasil adentro contribuiu para desen-
volver as habilidades de chute, domínio e drible, bem como alimentam a imaginação de jovens 
que sonham em praticar esse esporte profissionalmente. 

Para complementar seus conhecimentos sobre esse tema, reúna-se em grupo de 3 ou 4 
estudantes e realize as atividades propostas a seguir. 
 1. Como você viu, há inúmeras variações do futebol em diferentes regiões do Brasil, por exemplo: 
� golzinho
� rebatida

� três dentro três fora
� controle

� toquinho mineiro

Com seu grupo, escolha uma variação – que pode ser uma dessas sugestões ou outra que conheçam – 
e identifiquem as principais características, seguindo o roteiro proposto a seguir. 

a) Em que região do Brasil essa prática é mais popular? De que maneira ela surgiu?
b) Qual é o perfil dos participantes? Procurem saber a faixa etária, o gênero e a classe social. 
c) Em geral, onde esse jogo costuma ser praticado? Em quadras poliesportivas, em várzeas, em 

campo, na areia, nas ruas etc.?
d) Quais são os fundamentos do futebol desenvolvidos: dribles, chutes, passes?
e) Quais são os materiais utilizados? 

Em um dia previamente combinado com seu grupo, compartilhe os resultados da pesquisa e assista 
às apresentações dos colegas. 

 2. Agora, com o mesmo grupo da atividade ante-
rior, pesquise uma variação do futebol que 
seja particularmente popular na região em 
que você vive. Identifique as características 
dessa variação seguindo o mesmo roteiro 
proposto na atividade anterior. Apresente, 
com seu grupo, o resultado da pesquisa aos 
demais colegas. 

explorar
#para

» Garotos jogando alguma 
variação do futebol na 

rua, em São Paulo (SP). 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

PRISCILA ZAMBOTTO/GETTY IMAGES

Professor, caso o futebol não seja popular em seu estado ou não 
exista nenhuma variação particularmente regional, sugerir aos 
estudantes que pesquisem outro jogo, brincadeira ou esporte que 
tenha sofrido adaptações. 
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Jogo de bets
Jogos e brincadeiras antigas são duas coisas que podem fazer as pessoas se divertirem 

gratuitamente. Para os mais velhos, os benefícios incluem desenvolvimento da imaginação e 
retomada da criatividade. Para os mais jovens, ajudam na compreensão do comportamento em 
equipe e na competitividade saudável. Esses benefícios, para praticantes de qualquer idade, 
são decorrentes da interação e da diversão proporcionadas pelo ato de brincar.

» O que você vai fazer
Você e seus colegas vão organizar um jogo de bets. Para isso, lerão as regras comuns apre-

sentadas mais adiante, discutirão as regras regionais ou as que o grupo quiser estabelecer e 
escolherão os times. Antes de iniciarem a partida, combinem o total de pontos que indica a 
meta das equipes: com quantos pontos se ganha o jogo?

Materiais

• Dois tacos de madeira.
• Uma bolinha de borracha ou de tênis.
• Duas “casinhas”, que podem ser representadas por qualquer objeto de tamanho médio, 

como garrafa, lata ou ripas de madeira. 

» Planejar 
• Com os colegas, escolha o local adequado. De preferência, deve ser amplo, sem obstáculos 

e livre de qualquer objeto que possa causar acidentes. Avaliem essas exigências, acrescen-
tem outras e considerem pequenas variações fundamentais para a realização da partida.

• Depois de definir o local, leiam e analisem as regras do jogo.

Regras do jogo

• O jogo é disputado entre duas duplas. Uma dupla é formada por dois rebatedores, que 
devem ter a posse dos tacos; e a outra, por dois lançadores, que devem alternar a posse 
e o arremesso da bola.

• A extensão do campo de jogo é combinada e determinada entre as equipes.
• Em cada extremidade do campo é dese-

nhada uma circunferência (base), dentro 
da qual os jogadores deverão manter os 
tacos e posicionar as casinhas.

• Os jogadores que estiverem de posse 
dos tacos (rebatedores) devem man-
tê-los encostados no chão, dentro da 
base, o que lhes assegura o direito de 
posse dos tacos.

DANIEL ALMEIDA

Lançador

Lançador

Rebatedor

Rebatedor

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Base
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• O objetivo do ataque é derrubar a casinha, e o da defesa é protegê-la rebatendo a bola.
• Se o lançador derruba a casinha com a bola, os tacos, automaticamente, passam a ser dele 

e de seu parceiro de jogo.
• Se a bola for rebatida, os rebatedores correm na direção oposta à da sua respectiva base. 

O número de pontos marcados por eles é correspondente a quantas vezes conseguem 
correr de uma base para a outra até que a equipe de lançadores retorne à posição de 
guardar a base em posse da bola.

• O jogo acaba quando uma das duplas atingir o total de pontos combinados previamente e 
completar o ritual de encerramento da partida, que varia de região para região. 

» Praticar
• Montem as equipes e providenciem o material.
• Escolham o campo, decidam o tamanho e façam as marcações.
• Decidam (pode ser no par ou ímpar ou outro método que julgarem pertinente) qual equipe 

começa a arremessar a bola e qual começa a rebatê-la com o taco.
• Combinem qual equipe dará início à partida.
• Sigam as regras analisadas e revisadas pela turma e divirtam-se!

» Avaliar e Compartilhar
Antes da avaliação coletiva, reflita sobre como foi sua vivência pessoal no jogo de bets. 

• No decorrer da atividade, você conseguiu lidar com as próprias limitações e com as dos colegas? 
• Houve algum progresso no desenvolvimento de suas habilidades relacionadas à técnica de 

rebater, bem como em seus limites de força, agilidade e velocidade?
Depois da avaliação individual, reúna-se com a turma toda e compartilhem as impressões 

que tiveram sobre as seguintes questões.
• Quais foram os pontos positivos da atividade?
• Quais foram as principais dificuldades dos jogadores?
• Houve respeito mútuo?
• Que desafios devem ser trabalhados individual e coletivamente? 

#saibamais

Críquete: a possível origem do bets

O críquete é uma modalidade esportiva que sur-
giu na Inglaterra. Ofi cialmente, é praticado em um 
campo oval ou circular com uma área retangular ao 
centro que possui duas estacas de madeira, cada uma 
fi ncada em uma ponta, chamadas de wicket. A dis-
puta ocorre entre dois times com 11 jogadores cada, e 
o objetivo do arremessador é fazer a bola passar pelo 
rebatedor, atingindo o wicket. Assim como ocorre 
com outros jogos e esportes, o críquete teve suas 
regras adaptadas a diferentes contextos sociais: em 
muitas cidades da Índia, por exemplo, é comum ver 
crianças e adolescentes jogando críquete pelas ruas. 

» Crianças jogando críquete. Varanasi, 
Índia, 2017.
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FESTIVAL CULTURAL  • Primeira etapa
Nesta primeira Sequência, foi possível acompanhar a discussão sobre como 

a diversidade é parte integrante do Brasil. Essa diversidade de regiões, etnias 
ou costumes é responsável por uma grande riqueza de culturas e pela multi-
plicidade de olhares sobre a realidade. Como forma de valorizá-la, você e sua 
turma vão produzir um Festival Cultural para divulgar e exaltar as produções e 
manifestações culturais relacionadas à região em que vivem.

» O que fazer

• A primeira etapa de produção do Festival Cultural deve compreender a 
seleção das manifestações culturais que farão parte do evento: festas, tra-
dições, músicas, séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições de arte, 
espetáculos de dança, culinária, lendas do folclore local etc.

» Para produzir

• Para começar, você e seus colegas vão se organizar em grupos.

• Os grupos devem identificar as produções culturais, artesanais e/ou artísti-
cas características da região. Vale toda manifestação cultural que julgarem 
representativa de seu entorno.

• Em seguida, cada grupo deve decidir, entre as manifestações culturais iden-
tificadas, a que gostaria de investigar para integrar o festival.

• Os participantes devem elaborar uma pesquisa sobre a história da manifes-
tação escolhida, identificando suas características e suas transformações ao 
longo do tempo (caso seja antiga) e os locais em que ocorre. Deve-se fazer 
um registro das informações coletadas, referenciando as fontes impressas 
e/ou digitais pesquisadas.

• Após a pesquisa, cada grupo deve escrever uma justificativa para essa 
escolha. No texto, é importante fundamentar as motivações que levaram o 
grupo a determinada escolha.

• A pesquisa já realizada deve ser anexada a essa justificativa.

• Depois de concluído, o resultado do trabalho deve ser guardado. Se for 
impresso, cada membro do grupo deve ter uma cópia. Se for digital, o con-
teúdo deve ser salvo em uma pasta compartilhada.

PARA 
FAZER 
JUNTO

PARA 
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A leitura que segue é uma reportagem de divulgação científica 
publicada na revista digital ComCiência. O objetivo dessa publicação, 
além de colaborar com a formação de profissionais capacitados para 
atuar no jornalismo científico, é divulgar a um público geral as últimas 
contribuições da ciência. Seu conteúdo é atualizado mensalmente e 
se organiza em dossiês temáticos. A reportagem aqui reproduzida faz 
parte do dossiê 198, cujo tema é "comida".

Estratégias didáticas, respostas e comentários nas Orientações para o professor.

A diversidade cultural 
como patrimônio

Competências gerais da 
BNCC
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Competências específi cas
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Habilidades de Linguagens 
e suas Tecnologias
EM13LGG101
EM13LGG102
EM13LGG103
EM13LGG104
EM13LGG201
EM13LGG202
EM13LGG203
EM13LGG204
EM13LGG301
EM13LGG302
EM13LGG303
EM13LGG401

EM13LGG402
EM13LGG501
EM13LGG502
EM13LGG503
EM13LGG601
EM13LGG602
EM13LGG603
EM13LGG604
EM13LGG701
EM13LGG702
EM13LGG703
EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP06
EM13LP07
EM13LP08
EM13LP09
EM13LP10
EM13LP11
EM13LP12
EM13LP13
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16
EM13LP17
EM13LP18
EM13LP20
EM13LP25

EM13LP28
EM13LP29
EM13LP30
EM13LP31
EM13LP32
EM13LP33
EM13LP34
EM13LP35
EM13LP37
EM13LP46
EM13LP47
EM13LP48
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52

O texto integral das 
competências gerais, 
específi cas e das habilidades 
citadas encontra-se no fi nal 
deste livro do estudante.
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De acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, pro-
mulgada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), em 2001, todo indivíduo tem o direito de se expressar, criar e 
difundir as práticas culturais que desejar, em particular aquelas que compõem 
sua diversidade cultural regional, como parte integrante dos direitos humanos.

As sociedades contemporâneas podem ser caracterizadas como multi-
culturais e multiétnicas. É por meio da pluralidade de suas vozes que deve 
ser preservada e difundida a diversidade cultural, considerada um recurso 
renovável da humanidade por constituir uma fonte constante de inovação 
e de criatividade. Para valorizar nossas diferenças culturais, tendo em vista 
uma coexistência de respeito e harmonia, é fundamental conhecê-las.

Nesta Sequência, será aprofundada a discussão sobre a diversidade cul-
tural no Brasil e no mundo. Assim, é possível entender sua importância para 
toda a sociedade e descobrir o papel de todos em sua produção e preservação.

Cultura ao
alcance da mão

Antes de dar início à leitura do texto proposto na página ao lado, é 
importante refletir sobre alguns conceitos.
 1. O que você considera produção e patrimônio cultural típicos de sua região? 
 2. Você conhece as origens das influências culturais de sua região? Elas 

dialogam com a cultura de quais etnias ou países? 
 3. Existem ações voltadas à preservação da cultura de sua região? Quais?

Ler o mundo

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, é enfatizado que, no Ensino Médio, a Área de Linguagens e suas Tecnologias 
desenvolva nos estudantes o aprofundamento da análise de “formas contemporâneas de publicidade em contexto digital e as estratégias 
de engajamento utilizadas pelas empresas” (BRASIL, p. 503). Dessa forma, todos os usos relacionados a publicidade, propaganda e formas 
de engajamento em redes sociais apresentadas nesta coleção são para � ns didáticos e seus usos em contexto social.58
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Feijoada mítica

8 de maio de 2018 

Por Ruam de Oliveira

A  feijoada é uma adaptação de outras receitas que os portugueses 
trouxeram quando vieram para o Brasil. Ao observar a história na ten-
tativa de descobrir como surgiu a receita, pouco se sustenta a ideia de 
que o prato foi criado no Brasil e que melhor descreva a culinária local.

S eja na quarta-feira ou no sábado, em bares, botecos ou reuniões entre 
amigos e familiares, o feijão gordo, acompanhado de lombo defumado, 
orelha, língua e pés de porco, uma farofi nha e couve refogada, representa 
uma mistura do que mais brasileiro pode existir no cardápio nacional, 
certo? Talvez não.

Esse feijão com todos os acompanhamentos, também conhecido como 
a famosa feijoada, alçou o lugar de símbolo da culinária nacional, o prato 
típico brasileiro, porém de forma errônea. Ao observar a história na ten-
tativa de descobrir como surgiu a receita desse prato, pouco se sustenta 
a ideia de que a feijoada foi criada no Brasil e que melhor descreva a culi-
nária local, devendo, por isso, ser vista como símbolo.

Ruam de 
Oliveira

Jornalista 
formado pela 
Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie. Foi 
estudante do curso de espe-
cialização em Jornalismo 
C i e n t í f i c o  d o  L a b j o r 
(Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo) 
da Universidade Estadual 
de Campinas, que produz a 
revista digital ComCiência 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC).

formado pela 

#sobre

Leitura

mítico: relativo a 
mito; noção falsa ou 
infundada. 
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» Foto do 

autor em 
2019.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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O mito da feijoada como prato típico nacional tem sido perpetrado pela 
mídia e em livros de história há bastante tempo. No livro Um, dois, feijão 
com arroz: a alimentação do Brasil de norte a sul (2002), o nutrólogo 
Mauro Fisberg aponta que os escravos aproveitavam rabo, orelhas e pés de 
porco – partes do animal que eram, supostamente, rejeitadas pelos senho-
res – e cozinhavam-nos com o feijão-preto. Assim surgia a protofeijoada.

Essa é a história que mais foi disseminada quanto às origens do prato. 
No entanto, ela é falsa. Pedro Marques e Marcelo Spiller, autores do estudo 

“Feijoada: a construção de um símbolo nacio-
nal”, destacam que, apesar de ser uma versão 
interessante, não é correta.

Tal como a consumimos – com bisteca, car-
ne-seca, linguiças, couve etc. –, a feijoada pode 
ser considerada exclusivamente brasileira. 
Ingredientes como o feijão-preto e a farinha, 
por exemplo, foram introduzidos às receitas e 
formas de preparo de pratos já existentes na 
Europa, que os portugueses trouxeram quando 
vieram para o Brasil. Ou seja, a feijoada de hoje 
é uma adaptação de outras receitas, muitas 
vezes comparada com o cassoulet francês e o 
puchero, originário da Espanha.

[...]
Pedro Marques, pós-graduado em cozinha brasileira pelo Senac, 

aponta que o problema está em dizer que esse é um prato criado no Brasil, 
fruto da influência equilibrada de índios, escravos africanos e portu-
gueses. “Nunca houve harmonia entre esses povos, o português sempre 
dominou essa questão”, disse Marques em entrevista à ComCiência. 

[...]
A composição era vista da seguinte forma: o feijão, contribuição afri-

cana; a farinha de mandioca e a farofa, vindas dos índios; e as carnes de 
porco, dos portugueses. No entanto, afirmar que, por essa perspectiva, 
a feijoada passa automaticamente a ser um prato nacional reduz o fato 
de que os portugueses detinham um peso de decisões muito superior aos 
demais, algo que se refletiu na culinária. 

[...]
É inegável que a junção de ingredientes do cotidiano de índios, negros 

e portugueses produziu um alimento que, atualmente, não é nada ordi-
nário. “Apesar de ser servida também às quartas-feiras (pelo menos em 
São Paulo), a feijoada está mais para uma comida de festa. Você deixa para 
comer uma feijoada no fim de semana, em casa ou no restaurante, com 
tempo para descansar (e digerir)”, aponta Pedro Marques, que também é 
editor da revista Menu, especializada em gastronomia.

“Falar em prato ordinário é tão sem sentido quanto dividir carnes em 
categorias, as de primeira e as de segunda. A feijoada é um prato traba-
lhoso, feito com carnes secas e embutidos, o que reflete um Brasil rural e 
que não tinha sistema de conservação moderno, como a geladeira domés-
tica. É de uma riqueza de paladar enorme. Mas não é uma iguaria”, ressalta 
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 » Feijoada completa.

nutrólogo: 
especialista da área 

de nutrição. 
proto: elemento 

de composição 
de palavras com 

o sentido de 
“primeiro”.

ordinário: normal, 
comum.

iguaria: comida 
refinada, requintada.
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Lorençato [Arnaldo Lorençato, jornalista e crítico gastronômico], que atua 
como crítico gastronômico há mais de 25 anos.

O que faz um prato ser eleito como prato típico nacional?
[...]
Para que um prato seja considerado típico de um país ou região, ele 

precisa, de acordo com Marques, ser composto por ingredientes locais, 
ter alguma popularidade e ser reconhecido com facilidade pelas pes-
soas. “A cozinha brasileira possui dezenas de pratos típicos: moqueca, 
churrasco, maniçoba etc. Alguns, porém, estão mais ligados a uma 
determinada região e não têm alcance nacional”, disse.

No caso da feijoada, ela também é descrita como prato tipicamente 
brasileiro por conta de sua ampla representação nacional. Lorençato 
descreve o prato como “um feijão que completa o arroz do dia a dia com 
mais substância e riqueza de ingredientes. Além da clássica versão, a 
carioca é preparada com outros tipos de feijão e, no Nordeste, ganha 
o acréscimo de várias outras hortaliças. A Amazônia nos brinda com a 
maniçoba, que substitui o feijão pelas folhas de mandioca processadas. 
É feijoada à moda indígena, um luxo do receituário nacional”.

Atualmente existem diversas modalidades de feijoada, já seguindo 
as adaptações tão presentes na história do prato. Há a versão light, sem 
as partes consideradas “menos nobres”, há a versão vegetariana e até 
mesmo uma feijoada de frutos do mar, encontrada em regiões lito-
râneas do país. Essas alterações estão associadas mais aos costumes 
atuais do que a uma espécie de “refinamento da receita”. Como prato, 
diz Pedro, a feijoada e seus elementos (arroz, farofa, couve) estão muito 
bem definidos. “O resto é acessório”.

OLIVEIRA, R. de. Feijoada mítica. ComCiência, Campinas, 8 maio 2018. Disponível em: 
http://www.comciencia.br/feijoada-mitica/. Acesso em: 2 jun. 2020.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Alguns meses antes da publicação da reportagem lida, foram divulgados 
os resultados de uma pesquisa realizada por uma empresa especiali-
zada, que identificou um crescente interesse popular pela gastronomia. 
A mesma pesquisa apontou que 46% dos entrevistados declararam um 
fascínio pela cozinha. Nesse mesmo período, uma página de culinária em 
uma rede social contabilizava mais de 16,5 milhões de seguidores. 
a) Considerando os apontamentos da pesquisa, explique a seleção temá-

tica do dossiê da ComCiência, no qual foi publicada essa reportagem. 
b) Dentre as possibilidades de discussão sobre gastronomia, qual foi a 

abordagem escolhida por essa reportagem? 
c) Levando em conta que a revista ComCiência é destinada à divulgação 

científica, você considera que o tema “comida” pode gerar, mesmo 
assim, interesse em seu leitor? Explique sua resposta. 

d) Veja, a seguir, parte do sumário da revista digital ComCiência, no qual 
estão listados os textos que compõem o Dossiê Comida. 

Estratégias didáticas, respostas e comentários nas Orientações para o professor.

receituário: 
conjunto de receitas 
culinárias. 
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Editorial
Gastronomia gráfi ca
Carlos Vogt

Artigos
Modernidade em domicílio: a chegada do gás na casa paulistana
João Luiz Maximo da Silva
As possibilidades de pesquisa através da história da alimentação de rua
Rafaela Basso
Como a dieta ocidental tirou a nossa evolução dos trilhos
Moises Velasquez-Manoff 

Reportagens
O promissor mercado de insetos comestíveis
Bruno Moraes e Leonardo Fernandes
Distância do mar à mesa ainda precisa ser encurtada no Brasil
Graciele Almeida de Oliveira e Jhonatas Simião

Resenha
Pense no garfo! A história da cozinha e de como comemos
Beatriz Maia

Entrevista
“Hortas comunitárias fazem o papel de guardiãs de saberes e culturas”
Letícia Guimarães dos Santos entrevista a nutricionista Neide Rigo 

CLIQUE aqui para ler todo conteúdo do Dossiê Gastronomia. ComCiência, Campinas, 9 maio 2018. Disponível em: 
http://www.comciencia.br/clique-aqui-para-ler-todo-conteudo-do-dossie-comida/

#more-3006. Acesso em: 3 jun. 2020.

 Considerando o sumário voltado exclusivamente à gastronomia, como é possível 
saber que se trata de uma revista científica? 

#saibamais

» Temaki de salmão com cream cheese. 

Professor, os títulos 
fazem referência a 
pesquisas relacionadas 
à alimentação, como 
a chegada do gás às 
casas e outras pesquisas 
históricas e culturais.
Essa pode ser uma boa 
oportunidade para discutir 
com os estudantes sobre 
a noção de ciência e 
pesquisa científi ca, 
termos frequentemente 
associados às Ciências 
da Natureza e suas 
Tecnologias. Destacar
para a turma que, por 
meio desses textos, é 
possível perceber que 
temas associados às 
humanidades também 
podem ser abordados sob 
um viés científi co e que as 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas também são, 
enfi m, ciência. 

Abrasileirar o paladar 
A diversidade brasileira não se limita a 

regiões, paisagens e produtos. Com a vinda 
de povos de diversas partes do mundo para 
o Brasil, o intercâmbio cultural também pro-
duziu grande riqueza gastronômica no país. 

Em certos casos, a versão brasileira é 
considerada tão boa quanto a do país de 
origem. Um exemplo é a pizza paulistana, 
tida como uma das melhores do mundo. 
Há também alguns pratos nacionais que 
aparentemente foram importados, mas não 
existem nos países onde supostamente se originaram, como bife à parmigiana, beirute, pão francês, 
torta holandesa e palha italiana – todas criações legítimas do Brasil. Além disso, há casos em que o 
prato foi adaptado ao paladar brasileiro. Um exemplo disso é o temaki de salmão com cream cheese
servido em restaurantes japoneses no Brasil, que não existe no Japão.

MARCELO_KRELLING/SHUTTERSTOCK.COM
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 2. O texto logo abaixo do título exerce, nessa reportagem da revista ComCiência, a função 
de lide. Ele apresenta a tese que vai ser defendida, bem como o principal argumento 
crítico que irá sustentá-la. 
a) Qual é a tese defendida nesse texto? 
b) De que maneira essa tese ajuda a explicar a escolha do título "Feijoada mítica"?
c) Logo no início, o título e o lide indicam a linha argumentativa da reportagem. Que 

expectativa esse direcionamento pode criar no leitor? 
d) Considerando o primeiro parágrafo, a reportagem perderia o direcionamento argu-

mentativo se não houvesse esse lide abaixo do título? Explique. 

#paralembrar

Textos de divulgação científica têm o objetivo de informar o público leigo sobre acontecimentos 
e pesquisas científicas contemporâneas. Para que essa função seja cumprida, eles apresentam 
uma análise mais acessível e de fácil compreensão para o público geral.

 3. No primeiro parágrafo do texto, o jornalista usa uma estratégia para atrair a atenção 
do leitor, procurando aproximar-se dele. 
a) Que estratégia é essa? 
b) A linguagem do primeiro parágrafo também busca favorecer uma aproximação. Como 

pode ser caracterizada essa linguagem? 

É comum que textos de divulgação científica recorram a uma linguagem do cotidiano, 
mais informal, com lugares-comuns, metáforas e comparações. Essa linguagem, no entanto, 
não foge à norma-padrão da língua.

 4. Releia: “autores do estudo ‘Feijoada: a construção de um símbolo nacional’, 
destacam que, apesar de ser uma versão interessante, não é correta”.
a) De acordo com a reportagem, qual é a versão incorreta? 
b) Qual é a versão correta, segundo a reportagem? 

» Mencionado no texto, o cassoulet é um 
tradicional prato francês feito com feijão-

-branco e ingredientes que também compõem 
a feijoada, como lombo suíno e linguiça. Sua 

aparência final lembra a da feijoada. 

 5. Tanto a versão tida como incorreta quanto a versão considerada correta 
são sustentadas por um argumento de autoridade.
a) Que voz de autoridade sustenta cada uma das versões? 
b) A reportagem, no entanto, dá mais legitimidade a uma dessas vozes. Qual? 
c) Que mecanismo textual permite identificar isso? 
d) O autor do texto adota como estratégia uma ordem de apresentação das versões: 

primeiro a dita incorreta e depois a tida como correta. Por que essa estratégia funciona 
a favor da segunda versão, considerada correta? 

e) Que expressão marca linguisticamente a oposição das versões? 
A conjunção no entanto, em “No entanto, ela é falsa.”, no quarto parágrafo.

2. Professor, vale comentar que, em notícias e reportagens, é mais comum a presença, logo abaixo do título, de um subtítulo (também chamado linha-fi na ou 
título secundário), que geralmente é composto em caracteres diferentes do título e do corpo do texto e tem a função de completar o sentido do título, às vezes 

PAGE FREDERIQUE/
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

acrescentando outras 
informações. O lide, 
comumente, corresponde ao 
primeiro parágrafo do texto 
e apresenta uma síntese do 
que será tratado, buscando 
introduzir o leitor no texto 
e prender sua atenção. Por 
essas características, pode-
-se afi rmar que o subtítulo 
dessa reportagem exerce a 
função de lide.
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Uma reportagem de divulgação científica pode replicar o direcionamento 
argumentativo de uma pesquisa para explicar de forma mais didática o conteú-
do do estudo divulgado. Por isso, conta com elementos de textos de tipologia 
argumentativa.

 6. Considere o trecho reproduzido na atividade 4 e compare com os trechos a seguir:

Esse feijão com todos os acompanhamentos, também conhecido como 
a famosa feijoada, alçou o lugar de símbolo da culinária nacional, o prato 
típico brasileiro, porém de forma errônea.

O mito da feijoada como prato típico nacional tem sido perpetrado pela 
mídia e em livros de história há bastante tempo.

Tal como a consumimos – com bisteca, carne-seca, linguiças, couve etc. 
– a feijoada pode ser considerada exclusivamente brasileira.

No caso da feijoada, ela também é descrita como prato tipicamente bra-
sileiro por conta de sua ampla representação nacional.

a) Afinal, segundo a reportagem, a feijoada é ou não um prato nacional? Explique. 
b) Em sua opinião, qual é a importância de ter pratos considerados símbolos da culinária 

de um país? Resposta pessoal.

#saibamais

A origem do doce no Brasil
A doçaria chegou ao Brasil por meio dos 

portugueses, nas Grandes Navegações. O pri-
meiro doce comido no território foi o trazido nas 
embarcações, uma espécie de bolo recheado. 

Com a necessidade de ocupar a nova terra, os 
portugueses implantaram, em 1526, o primeiro 
engenho de açúcar em Pernambuco. O cresci-
mento foi rápido, em pouco tempo o número de 
engenhos aumentou exponencialmente e o Brasil 
se tornou o maior exportador de açúcar para a 
Europa. Mas todo esse crescimento foi à custa da 
mão de obra escravizada, que dificilmente podia 
usufruir do gosto desse produto. 

Com o crescimento das colônias, as receitas da doçaria portuguesa foram ensinadas às 
pessoas escravizadas que serviam a casa dos senhores de engenho e pouco a pouco se disse-
minaram no Brasil. 

» Pastel de nata, tradicional doce português.

6. a) Sim, é um prato nacional não só por ter sido alçado a símbolo do país, mas porque é feito de forma própria, única. Assim, 
tornou-se nacional porque no Brasil inventou-se um modo original de preparo.  
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 7. Para garantir o direcionamento argumentativo de um texto, é importante que todos os 
parágrafos e todos os argumentos apresentem uma relação coesiva que indica uma 
sequência de ideias que vai culminar na defesa da tese. Considere o terceiro e o quarto 
parágrafos e identifique esses recursos coesivos. Para isso, copie e preencha o quadro 
no caderno.

Parágrafo
Expressão que retoma o 

parágrafo anterior
A ideia que é retomada do 

parágrafo anterior

Terceiro "O mito da feijoada". A ideia de que a feijoada foi criada no Brasil. 

Quarto "Essa é a história".
A ideia de que a feijoada era feita por pessoas 
escravizadas que aproveitavam partes do porco 
desprezadas pelos senhores.

 8. Considerando que a reportagem não é de uma revista de culinária, mas de divulgação 
científica, ela recorre a alguns pressupostos que o leitor deveria conhecer. 
a) Que pressupostos relacionados à história do Brasil são exigidos do leitor? 
b) Por que o conhecimento desses pressupostos é importante para a construção da 

argumentação de que a feijoada não é uma invenção nacional? 
c) Que outro argumento, relacionado ao processo de colonização do país, indica que a 

feijoada não é fruto da influência equilibrada de indígenas, africanos e europeus? 
d) Embora o texto defenda que a feijoada é uma adaptação, reconhece a contribuição de 

diversos povos, no contexto brasileiro, para a configuração atual do prato. Quais são 
essas contribuições? 

 9. Agora, leia os ingredientes da receita de feijoada à transmontana, de Portugal:

 250 g de orelha de porco
 250 g de focinho de porco
 1 chispe
 50 ml de azeite
 2 dentes de alho
 1 cebola média
 1 folha de louro
 1/2 chouriço de carne
 200 g de salpicão
 200 g de presunto
 1 dl de vinho branco
 1 cenoura
 1 couve portuguesa pequena

 1/2 lombardo
 500 g de feijão encarnado
 1 chouriço mouro
 sal q.b.
 pimenta q.b.
 cominhos q.b.

FEIJOADA à transmontana. Cozinhar sem stress!, Sintra, c2017. Disponível em: https://www.cozinharsemstress.pt/
cozinhar/receitas/feijoada-a-transmontana/. Acesso em: 20 abr. 2020.

a) Identifique os termos que você não conhece e procure seu significado considerando 
o contexto português. 

b) Por meio desses ingredientes, é possível identificar a semelhança entre a nossa fei-
joada e a feijoada portuguesa? Por quê? 

c) Essa receita pode ser um indício de que é equivocada a tese que defende que a feijoa- 
da era feita por pessoas escravizadas, usando as partes rejeitadas pelos senhores? 
Explique.

O feijão, dos africanos; a farinha de mandioca e a farofa, dos indígenas; e as carnes de 
porco, dos portugueses.

Sim, fora alguns ingredientes, a base é a mesma: feijão cozido 
com carnes diversas, predominando as de porco.

Sim, porque essas partes supostamente rejeitadas (orelha, focinho e pé de porco) compõem um prato típico 
dos portugueses.

8. a) O conhecimento 
do processo de 
colonização, com a 
vinda dos portugueses, 
e da escravização de 
pessoas trazidas da 
África.
8. b) Porque os 
portugueses trouxeram 
pratos que já existiam 
na Europa, como o 
cassoulet e o puchero, 
dos quais teria se 
originado a feijoada.
8. c) Como as relações 
sociais eram desiguais 
no Brasil, com os 
indígenas e os africanos 
subjugados pelos 
portugueses, não se 
pode projetar um 
equilíbrio de relações 
nem de infl uências, mas 
sim a supremacia dos 
portugueses, que se 
refl etiu na constituição 
da culinária.

9. a) Chispe ("pé de 
porco"); chouriço de carne 
("linguiça temperada de 
carne gorda de porco"); 
salpicão (embutido 
de carne de porco 
semelhante ao salame); 
lombardo ("espécie de 
couve"); feijão encarnado 
("feijão-vermelho"); 
chouriço mouro 
("embutido defumado à 
base de carne de porco, 
com vários condimentos"); 
q.b. (“quanto baste”, 
equivalente a “a gosto”). 

» Feijoada à transmontana ou 
à trasmontana ou, ainda, à 
moda de Trás-os-Montes, uma 
província de Portugal.

500 g de feijão encarnado

Feijoada à transmontana ou 
à trasmontana ou, ainda, à 
moda de Trás-os-Montes, uma NATA
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 10. Considerando a importância da feijoada na culinária nacional, com base no texto, res-
ponda às questões.
a) De forma geral, quais ingredientes compõem a feijoada típica brasileira? 
b) Formule uma hipótese, com base no que já foi discutido, sobre o porquê de a feijoada 

ser um dos símbolos da culinária nacional. 
c) Embora seja um prato nacional e característico de nossa diversidade, a feijoada ainda 

pode sofrer novas variações. Por quê? 

 11. Depois de conhecer um estudo sobre a feijoada e observar como ele pôde revelar 
aspectos da cultura, história e diversidade do Brasil, é a sua vez de contribuir com 
reflexões sobre esses aspectos. Para tanto, faça uma pesquisa de receitas de feijoada, 
seguindo as seguintes instruções.
 Verifique se algum familiar ou conhecido possui uma receita de feijoada que considere 

especial.
 Pergunte a essa pessoa se há alguma história por trás dessa receita; por exemplo, se 

é uma receita familiar passada de geração a geração, se foi trazida de outra região etc.
 Anote no caderno a receita da forma como a pessoa lhe forneceu, bem como a sua 

história.
 Em sala, apresente a receita aos colegas e verifique, em relação às deles, quais são as 

semelhanças e diferenças em relação aos ingredientes e ao modo de fazer.
 Discuta com a turma os motivos que levam ao surgimento das eventuais diferenças: 

se elas ocorrem por causa da diversidade de sua região, se elas têm relação com 
demandas sociais de seu grupo etc.

A turma pode produzir coletivamente uma receita que alie todas essas diferenças e, 
depois, se possível, testar em casa para verificar se ela produz um bom resultado.
Caso nenhuma das pessoas entrevistadas possua uma receita de feijoada, você pode 
expandir a pesquisa para vizinhos ou funcionários da escola ou, ainda, fazer uma 
publicação em uma conta de rede social, caso possua, pedindo aos seus contatos que 
mencionem as receitas regionais que conheçam. Outra possibilidade é pesquisar pratos 
regionais na internet. Nesse caso, não copie receitas genéricas e dê preferência àquelas 
que possuam uma ligação com a história de sua cidade ou região. O objetivo é descobrir 
peculiaridades do cotidiano que possam estar relacionadas à cultura e à diversidade de 
sua comunidade.

10. a) Feijão-preto, lombo 
defumado, orelha, rabo, 
língua e pés de porco, 
bisteca, carne-seca, 
linguiças, couve, farofa e 
arroz branco.
10. b) Resposta pessoal. 
Professor, destacar 
para os estudantes que, 
independentemente da 
origem e das variações, a 
feijoada continua tendo, de 
alguma forma, infl uência 
de várias culturas que se 
consolidaram no Brasil, e 
é amplamente servida em 
todas as regiões às quartas-
-feiras e aos sábados, daí a 
sua importância.
10. c) Porque seu 
preparo pode depender 
do acesso a ingredientes 
em determinada região, 
ocasionando a sua 
substituição, ou mesmo 
variar para atender a 
demandas de consumo, 
como versões light e 
vegana.

#saibamais

Comidinhas do Brasil
Dada a sua extensão territorial e a sua diversidade, o Brasil apresenta 

uma riqueza de produtos, matérias-primas e técnicas culinárias que favo-
rece a gastronomia nacional e mundial. Um número cada vez maior de 
chefs de cozinha brasileiros desenvolve pesquisas para incorporar novi-
dades a seus pratos e surpreender paladares. Um exemplo é a utilização 
de insetos na alimentação, como na iguaria da foto, composta de abacaxi 
com formiga, do chef Alex Atala. Grande estudioso da comida amazônica, 
ele descobriu essa formiga comestível quando viajou para São Gabriel 
da Cachoeira, no Amazonas, localizada numa região que tem uma das 
maiores diversidades étnicas do mundo. O chef relata que uma senhora 
nativa lhe ofereceu essas formigas para provar e ele se encantou com o 
gosto, parecido com o do gengibre.

» Abacaxi com formiga, 
iguaria desenvolvida 
pelo chef brasileiro
Alex Atala. Foto de 2014.

SÉ
RG

IO
 C

OI
M

BR
A/

ST
UD

IO
SC

66

D3-LING-EM-3087-V3-S2-058-109-LA-G21-AV.indd   66D3-LING-EM-3087-V3-S2-058-109-LA-G21-AV.indd   66 17/09/20   15:0017/09/20   15:00



Arte e cultura da Ilha de Marajó
O texto que você vai ler pertence a um gênero textual que também 

circula no campo do estudo e da pesquisa e tem como função condensar 
conteúdos resultantes de ações de pesquisa e de coleta de informa-
ções para produzir uma referência de consulta para o público geral. Esse 
gênero, chamado verbete enciclopédico, antes era restrito a enciclopé-
dias impressas. Atualmente, pode ser acessado na internet e é um dos 
textos mais lidos como base de pesquisas.

O verbete a seguir, assim como a reportagem que você leu, também 
apresenta um aspecto fundamental da cultura nacional: a arte marajoara, 
encontrada na Ilha de Marajó, no Pará.

Arte marajoara
Definição

A  arte marajoara representa a produção artística, sobretudo em cerâmica, 
dos habitantes da Ilha de Marajó, no Pará, considerada a mais antiga arte cerâ-
mica do Brasil e uma das mais antigas das Américas. As pesquisas realizadas 
pelos arqueólogos Betty Meggers (1921-2012) e Cliff ord Evans (1920-1981), 
entre as décadas de 1940 e 1960, identifi cam distintas tradições cerâmicas 
amazônicas pelos tipos de decoração empregados. [...]

O período conhecido então como a “fase marajoara da tradição policrômica 
da cerâmica amazônica” (datada de 400 a 1350 de nossa era) caracteriza-se 
pela ampla e sofi sticada quantidade de objetos rituais, utilitários e decora-
tivos produzida por antigos ocupantes da Ilha de Marajó, na época em que 
se formam os grandes cacicados. São confeccionados vasilhas, potes, urnas 
funerárias, tangas (ou tapa-sexo), chocalhos, estatuetas, bancos etc., que 
podem ser acromáticos ou cromáticos e zoomorfi zados ou antropomorfi za-
dos. De modo geral, a cerâmica marajoara apresenta padrões decorativos com 
desenhos labirínticos e repetitivos, traços gráfi cos simétricos, em baixo ou 
alto-relevo, além de entalhes e aplicações.

As controvérsias em torno da origem da cultura marajoara se sucedem. 
Alguns estudiosos indicam que ela se inicia com grupos em alto estágio de 
desenvolvimento que emigram de outras regiões da América do Sul, prova-
velmente da área subandina, para a Ilha de Marajó. Outros sugerem ter a 
cultura marajoara se originado localmente, fruto de mudanças culturais ocor-
ridas entre as populações que habitavam anteriormente a ilha. Divergências 
à parte, sabe-se que os grupos responsáveis pela cerâmica marajoara da tra-
dição policrômica concentram-se nas regiões baixas e alagadiças ao redor do 
lago Arari, onde constroem grandes aterros artifi ciais (alguns com mais de
10 metros de altura e 200 metros de comprimento) para habitação, cemitérios 
e realização de cerimônias. Nesses sítios os arqueólogos encontram vestí-
gios de ocupação e ampla produção cerâmica que estimam ter sido realizada 
por artesãos especializados. Desse conjunto – bancos, miniaturas, estátuas, 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
explorar

#para

cacicado: tipo 
de sociedade 
intermediária 
entre a tribo e o 
Estado, em que 
o cacique era 
responsável pelas 
decisões mais 
importantes. 
subandino: 
que se situa na 
parte inferior 
da encosta dos 
Andes, cadeia 
de montanhas 
sul-americana.
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adornos labiais e auriculares etc. – destacam-se peças mortuárias e urnas funerárias, 
em geral encontradas com ossos e objetos pessoais. [...] Representações femininas são 
recorrentes não apenas nos potes funerários, mas também nas estatuetas, podendo apa-
recer fi guras ancestrais ou míticas, simultaneamente com traços animais e humanos.

As estatuetas são muito utilizadas nos ritos e danças, fazendo as vezes de chocalho 
ou de amuleto. Esses muiraquitãs1 alternam a forma de mulher acocorada, em posição 
de parto, ou de animais. São frequentes as estatuetas que combinam traços masculi-
nos e femininos, sem a cabeça. Qualquer que seja o formato escolhido, a decoração é 
sempre abundante, com variados motivos geométricos, empregados de modo regular 
e padronizado. As tangas, objetos triangulares de cerâmica utilizadas por meninos e 
meninas em situações cerimoniais, geralmente trazem campos decorativos demarca-
dos, o que indica, uma vez mais, as regras defi nidas que presidem a composição da 
cerâmica marajoara. 

[...]

Notas
1  Artefato entalhado em pedra (especialmente jade, pela cor esverdeada) ou madeira, representando pes-
soas ou animais (rã, peixe, tartaruga etc.), ao qual são atribuídas as qualidades sobrenaturais de amuleto.

Fontes de pesquisa (4) 
ANTES – Histórias da Pré-História. Concepção Marcelo Dantas; curadoria Niéde Guidon, Anne-Marie 

Pessis, Gabriela Martin; tradução Gavin Adams. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004. 
300 p., il. color.

HERANÇA: a expressão visual do brasileiro antes da infl uência do Europeu. São Paulo: Empresas Dow, 
1984. 152 p., il. p&b. color.

HERKENHOFF, Paulo. The jungle in Brazilian modern design. The Journal of Decorative and 
Propaganda Arts, 21, 1995, p. 239-258. 

SILVA, Luiz Otávio Costa da. Fragmentos da comunicação visual marajoara. 1994. 95 f. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP, São Paulo, 1994.

ARTE marajoara. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020.
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5353/arte-marajoara. 

Acesso em: 20 abr. 2020.

» Cerâmica marajoara. 
Barro. Acervo de 

arqueologia brasileira 
do Museu Nacional da 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Cerâmica marajoara. 
Barro. Acervo de 

arqueologia brasileira 
do Museu Nacional da 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). AC
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1. Os verbetes enciclopédicos têm como objetivo 
oferecer informações básicas sobre os mais 
diversos assuntos. 
a) Um verbete enciclopédico pode seguir dife-

rentes percursos para expor um tema. Refaça 
o percurso do verbete sobre arte marajoara, 
identificando os subtemas que orientam sua 
exposição. 

b) Que importância tem um verbete como esse 
ao apresentar muitas descrições e detalhes. 

c) A qual recurso esse verbete poderia recorrer 
para evitar um detalhamento tão grande de 
descrições? 

1. a) O verbete defi ne a 
arte marajoara; situa-a 
no tempo e descreve 
suas características; 
cita hipóteses sobre 
a origem da cultura 
marajoara; identifi ca a 
região habitada pelos 
grupos responsáveis pela 
cerâmica marajoara e 
a localização dos sítios 
arqueológicos; descreve 
as peças encontradas 
nesses sítios, bem como 
o uso que se fazia de 
algumas delas.
1. b) Como o verbete 
defi ne a arte marajoara, 
que está ligada à arte 
visual, é natural e 
necessário que haja 
descrições detalhadas 
para indicar as 
características e os 
estilos dessa arte. Essas 
descrições permitem que 
o leitor crie uma imagem 
mental do que lê.
1. c) Poderia reproduzir 
imagens que 
exemplifi cassem os 
aspectos destacados.
2. O verbete, por trazer 
uma defi nição rápida, 
pode direcionar a um 
aprofundamento, bem 
como apresentar um 
panorama geral do que se 
pretende saber.
3. a) O verbete pode ser 
atualizado com novas 
informações e com a 
revisão de informações 
eventualmente 
equivocadas.
3. b) Não, pois verbetes 
como esse têm 
informações que não 
precisam de constante 
mudança e atualização. 
Professor, comentar 
com os estudantes 
que o verbete pode 
sofrer alterações caso 
alguma nova descoberta 
arqueológica forneça 
novos dados ou revise e 
atualize os anteriores. 
3. c) As enciclopédias 
que contam com uma 
equipe de especialistas 
e curadoria que podem 
responder pelas 
informações divulgadas 
nos verbetes são mais 
confi áveis. Enciclopédias 
do tipo wiki estão sujeitas 
a equívocos e mesmo à 
má-fé de alguns usuários 
e autores.
4. e) Professor, espera-
-se que os estudantes 
percebam, com essa 
atividade, a importância 
de fazer uma pesquisa 
mais abrangente e de 
comparar informações.

» Urna funerária marajoara, 
produzida entre os anos 
1 000 e 1 250 d.C. Museu 

Americano de História 
Natural de Nova York 

(Estados Unidos). 

 2. Considerando a estrutura e a função, explique que contribuição pode dar um verbete 
virtual ao se iniciar uma pesquisa. 

 3. O verbete que você leu foi publicado em uma enciclopédia virtual que possui curadoria 
e uma equipe de especialistas responsáveis pelo conteúdo. As enciclopédias virtuais 
mais acessadas, no entanto, são publicadas em plataformas wiki (tipo de site que pode 
ser modificado ou incrementado por seus usuários) e, por isso, têm autoria coletiva e 
dinâmica.
a) Qual seria a vantagem de poder editar constantemente um verbete enciclopédico? 
b) Essa vantagem pode ser facilmente aplicada a um verbete como o da arte marajoara? 

Por quê? 
c) Dada a sua condição de produção, que tipo de enciclopédia virtual pode fornecer dados 

mais confiáveis para uma pesquisa? Explique. 

 4. Agora é sua vez. Forme uma dupla com um colega e, juntos, selecionem um tópico a ser 
pesquisado que tenha relação com a arte ou a culinária da cultura brasileira. Pesquisem 
o verbete relacionado a esse tópico em dois sites ou plataformas diferentes: uma enci-
clopédia com curadoria e outra de produção coletiva. Após lerem com atenção comparem 
os dois verbetes.
a) Qual deles apresenta a definição mais completa? E qual traz uma definição mais 

concisa? 
b) Qual verbete é mais abrangente no desenvolvimento do tópico? Que aspectos são 

desenvolvidos em cada um?
c) Os verbetes recorrem ao recurso de hyperlink com direcionamento a outros verbetes, 

sites ou figuras?
d) Há referência bibliográfica confiável de textos acadêmicos?
e) Quais podem ser os prejuízos ao limitar a consulta a apenas uma fonte de pesquisa?
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Verbete 
Como vimos, a cultura brasileira conta com grande diversidade, o que constitui 

uma riqueza de possibilidades de construção de novas relações e de conhecimentos. 
A pesquisa e o registro dessa diversidade garantem que ela seja (re)conhecida 

e divulgada e que atinja novos olhares capazes de produzir novos conhecimentos. 
Assim como a literatura e os meios jornalísticos e midiáticos registram essa 

diversidade, também o fazem os textos de divulgação científica, de estudo e de 
pesquisa. 

» O que você vai fazer 

Você vai produzir um verbete enciclopédico para plataforma wiki para explicar 
um prato, ingrediente ou utensílio culinário típico de sua região. Pode ser uma 
variedade de um prato nacionalmente conhecido, um tipo de panela específico, 
uma fruta peculiar da região, entre outros.

Antes, no entanto, leia outro verbete, desta vez sobre uma das iguarias mais 
apreciadas e consumidas no Brasil, a coxinha.

Coxinha
A coxinha é um salgadinho brasileiro, de origem paulista,[1][2] também comum em 

Portugal, feito com massa de farinha de trigo e caldo de galinha, que envolve um recheio 
elaborado com carne temperada de frango, queijo, calabresa ou vários outros tipos de 
sabores.[3]

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Composição

Feita com massa de batata, a coxinha é tradicio-
nalmente recheada com carne de frango cozida e 
desfi ada, podendo ter a opção de também ser reche-
ada com requeijão cremoso, tal qual o Catupiry, 
junto ao frango. Modelada em forma de gota, para 
lembrar a coxa de galinha, a coxinha é enfarinhada 
com farinha de rosca e frita em óleo quente.[3]

A coxinha de frango é servida em lanchonetes, 
casas de café, lojas especializadas em salgadinhos, 
padarias e pastelarias. Em formatos pequenos, são 
servidas em festas e buff ets. Atualmente existem à 
venda, em supermercados e padarias, diversas mar-
cas de coxinhas semiprontas congeladas.
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» Coxinha frita.
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História
A coxinha, tal qual em sua forma atual, tem sua origem no século XIX, na região da 

Grande São Paulo, no estado de São Paulo. Segundo historiadores[4][5] da alimentação, a 
coxinha foi desenvolvida durante a industrialização de São Paulo, para ser comerciali-
zada como um substituto mais barato e mais durável às tradicionais coxas de galinha 
que eram vendidas nas portas de fábricas.[6] De São Paulo, a receita rapidamente se 
espalhou pelo restante do estado e logo do Brasil, já sendo popular no Rio de Janeiro e 
no Paraná na década de 1950.[4]

Referências
1. CASCUDO, L. da C. (org.) Antologia da alimentação no Brasil. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1977. 254 p. (Raízes do Brasil).
2. SANTOS, L. S. A. Culinária através dos tempos. O Cruzeiro, n. 65, p. 55-61, 23 dez. 1967.
3. Coxinha de frango. Arquivado em 10 de fevereiro de 2009, no Wayback Machine. Manequim. Acesso 

em 24 de julho de 2010.
4. CASCUDO, L. da C. (org.). Antologia da alimentação no Brasil. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1977. 254 p. (Raízes do Brasil).
5. SANTOS, L. S. A. Culinária através dos tempos. O Cruzeiro, n. 65, p. 55-61, 23 dez. 1967.
6. CASCUDO, L. da C. História da alimentação no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1983.

COXINHA. In: WIKIPÉDIA. Tampa: Wikimedia Foundation, 2001. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coxinha. Acesso em: 30 jan. 2020.

 1. Quais são as partes fundamentais que compõem esse verbete? 

 2. Nesse verbete há duas informações divergentes sobre a coxinha, uma na definição geral 
e a outra no intertítulo “Composição”.
a) Que informações são essas? Em que elas divergem?
b) Formule uma hipótese para haver essa dupla informação.

 3. No intertítulo “Composição”, há algumas informações que poderiam estar em um novo 
intertítulo. Qual poderia ser ele? 

 4. Muitos verbetes de enciclopédias apresentam a subseção “História”. Qual é a importân-
cia dela? 

 5. Por que as “Referências” são fundamentais em um verbete de enciclopédia? 

 » Planejar 
Agora, você vai produzir o seu verbete. 

• Escolha o tópico sobre o qual vai escrever. Você pode optar, por exemplo, por 
algo que deseja conhecer melhor relacionado à culinária da sua região.

• Considere que o tópico selecionado poderá ser de interesse dos leitores ou 
servir como fonte para outras pesquisas. Por isso, seu verbete deverá obriga-
toriamente citar, ao final, as referências pesquisadas. 

• Como a publicação será pensada para uma plataforma wiki, considere que os lei-
tores poderão tornar-se coautores e acrescentar, alterar ou editar informações.

• Verifique com o professor e os colegas uma forma de evitar que sejam produ-
zidos verbetes repetidos.

Definição geral, composição, história e referências.

Sugestões de respostas: “Onde encontrar”, “Onde vende” etc.

Registrar a origem e o percurso cronológico do tópico resenhado.

2. a) As informações 
sobre a massa da 
coxinha. De início, é 
dito que a massa é 
feita de farinha de trigo 
e caldo de galinha; em 
seguida, diz-se que a 
massa é de batata.
2. b) Como se trata de 
uma enciclopédia de 
plataforma wiki, em 
que os leitores podem 
fazer intervenções nos 
verbetes, é possível que 
as informações tenham 
sido inseridas por 
pessoas diferentes. 
5. Para registrar as 
fontes das informações 
e dar credibilidade ao 
verbete. Além disso, 
essas referências 
podem servir como 
fontes de pesquisa.
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 » Produzir
• Antes de escrever, realize pesquisas prévias. Para evitar a semelhança com 

verbetes já existentes, uma sugestão é consultar as referências que eles apre-
sentam no final. Caso seja um livro e consiga acesso a ele, melhor ainda. Muitas 
vezes, as referências virtuais apresentam hyperlinks que podem direcioná-lo 
ao texto de referência, do qual poderá retirar as informações de que precisar. 
Outra dica é verificar se esses textos aos quais chegou, por meio dos hyperlinks, 
trazem outras referências. Assim, poderá consultar vários textos para compor 
o seu verbete de forma original e sustentada.

• Lembre-se de seguir a estrutura comum aos verbetes de enciclopédia apre-
sentando a definição geral e as subseções que julgar pertinentes, incluindo as 
“Referências”, que são obrigatórias. 

• Lembre-se também de que a linguagem deve ser clara e acessível, mantendo 
a formalidade. 

• Ao redigir o seu verbete, é importante não repetir as informações tal qual 
elas se apresentam nos textos pesquisados. Procure escrevê-las com suas 
próprias palavras.

 » Revisar e editar 
• Depois de escrito o verbete, faça uma revisão atenta do texto. Verifique se ele 

está coeso, bem organizado em subseções, com intertítulos coerentes, aces-
sível, claro e predominantemente formal. 

• Troque o seu verbete com o de um colega para mais uma revisão do texto. 
Depois, faça as correções apontadas pelo colega que julgar pertinentes. 

• Quando chegar à versão final do verbete, digite o texto e entregue-o ao professor. 

 » Compartilhar
• A turma, em conjunto com o professor, vai selecionar um grupo de estudantes 

que ficará responsável por criar a plataforma wiki em que serão compartilhados 
todos os verbetes culinários de sua turma. 

• Uma rápida pesquisa na internet indica sites que permitem a criação de uma 
plataforma wiki para carregar os textos. Como o número de verbetes não será 
muito grande, eles podem ser listados na página inicial da plataforma em 
ordem alfabética. 

• Nas referências, é importante indicar os hyperlinks dos textos consultados para 
que outras pessoas possam percorrer os seus caminhos de pesquisa. Desse 
modo, seu verbete ficará ainda mais assemelhado aos de enciclopédias virtuais. 

• Agora, resta compartilhar. Envie para seus contatos o link da plataforma pelas 
redes sociais ou disponibilize-o no site da escola.

 » Avaliar
• Finalizado todo o processo de produção e compartilhamento dos verbetes, 

converse com os colegas e ouça o que eles têm a dizer sobre como foi a expe-
riência de realizar a atividade.

A riqueza cultural 
das danças regionais
Geograficamente, o Brasil é dividido em cinco grandes regiões. Cada uma delas 

apresenta diferentes elementos culturais que compõem suas próprias identidades 
e as tornam únicas. 

As diversas tradições foram construídas no contexto das transformações históricas, 
sociais, econômicas e da miscigenação entre povos de diferentes etnias que influenciaram 
costumes, crenças e imprimiram marcas culturais nas regiões onde se estabeleceram. 
Algumas dessas tradições se expandiram para outras regiões do território nacional, não 
se restringindo apenas à região de origem. Aqui se falará sobre as danças. A seguir, você 
conhecerá um pouco mais sobre a diversidade de danças do Brasil.
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A riqueza cultural
das danças regionais
Geograficamente, o Brasil é dividido em cinco grandes regiões. Cada uma delas 

apresenta diferentes elementos culturais que compõem suas próprias identidades 
e as tornam únicas. 

As diversas tradições foram construídas no contexto das transformações históricas, 
sociais, econômicas e da miscigenação entre povos de diferentes etnias que influenciaram 
costumes, crenças e imprimiram marcas culturais nas regiões onde se estabeleceram. 
Algumas dessas tradições se expandiram para outras regiões do território nacional, não 
se restringindo apenas à região de origem. Aqui se falará sobre as danças. A seguir, você 
conhecerá um pouco mais sobre a diversidade de danças do Brasil.

A dança está presente no dia a dia de 
diferentes formas e em variados contex-
tos. Está nas ruas, nas casas, nos teatros, 
nos shows, nas escolas, entre tantos outros 
espaços. Como representação artística, a 
dança usa o corpo para se comunicar e, jun-
tamente com a música e a dramatização, 
destaca-se como elemento importante da 
cultura corporal de movimento.

Dos sambas ao maracatu, do frevo ao 
jongo, dos batuques ao carimbó, da catira 
ao forró, a multiplicidade de expressões da 
dança dá a dimensão da diversidade cultural 
e compõe um significativo patrimônio regio-
nal e nacional.

As tradições e a cultura de uma região brasileira estão mergulhadas em sua histó-
ria, e suas manifestações populares, corporais ou artísticas expressam suas crenças 
religiosas, contam suas lendas e homenageiam seus acontecimentos importantes. E 
as danças, como uma das principais formas de manifestação cultural, mostram, por 
meio de seus movimentos, de suas músicas e de seus trajes, a história de seu povo.
 1. Qual é a importância, para uma região, de incentivar a prática das danças 

tradicionais? 
 2. O que as danças podem dizer das regiões em que estão inseridas? 
 3. Qual é a dança tradicional de sua região? O que ela representa para a cultura de 

seu município ou estado? 

1. O incentivo à 
dança tradicional 
faz que a cultura 
local seja trabalhada 
e desenvolvida, 
contribuindo para que 
a história da região 
seja sempre contada de 
maneira artística. 
2. As danças podem 
contar histórias e 
fatos importantes 
ocorridos na região, 
bem como trabalhar 
a religiosidade e os 
costumes da população 
local.

Respostas pessoais.

Ler o mundo

» Apresentação de maracatu em Nazaré da Mata 
(PE), no Carnaval de 2018. Essa dança é uma das 
riquezas da cultura popular pernambucana.

ANTONIO FERREIRAS/SHUTTERSTOCK.COM

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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As danças narram uma parte expressiva da história que continua sendo escrita e 
contada a todo momento. Cada dança carrega um reflexo da vida de seus integran-
tes, que usam as músicas e seus movimentos para “falar” de suas necessidades, 
seus anseios, suas perspectivas, seus ideais, sua religiosidade e de seus modos 
de celebrar a vida, a natureza e as conquistas.

A imagem que constitui a Leitura 1 registra um grupo de pessoas dançando a 
catira, também chamada de cateretê, dança popular tradicional do Sudeste que acabou 
se espalhando e ganhando adeptos em outras localidades. Observe-a e leia o texto 
da Leitura 2, que trata de outra festa popular brasileira animada com muita dança. 

Leitura 1

» Grupo de viola caipira e catira Terra Batida em Socorro (SP), 2015.
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

74

D3-LING-EM-3087-V3-S2-058-109-LA-G21-AV.indd   74D3-LING-EM-3087-V3-S2-058-109-LA-G21-AV.indd   74 17/09/20   15:0017/09/20   15:00



Leitura 2

Festejos de São João: origens 
e tradições

É dia de festa na roça. Fogueira crepitando, caipiras aprumados, barra-
quinhas com quitutes deliciosos e bandeirinhas de todas as cores e estilos 
enfeitando o salão. Tudo pronto para esperar a quadrilha, embalada por 
música típica e linguajar próprio. “Anarriê”, “alavantú”, “changê de damas” 
e tantos outros termos agitados pelo puxador, os quais, apesar de serem 
de origem francesa, já fazem parte do cotidiano e linguajar de quem inte-
gra as danças. 

Embora os festejos juninos sejam uma herança da colonização por-
tuguesa no Brasil, grande parte das tradições da quadrilha tem origem 
francesa. E muita gente dança sem saber. Hoje a atividade está dissemi-
nada na cultura do país, mas já foi hábito dos mais abonados na corte da 
França. Tendo surgido em Paris no século XVIII, originando-se a partir 
de uma dança de salão para quatro pares, a quadrilha foi introduzida no 
Brasil durante a Regência e fez bastante sucesso nos salões nacionais 
do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro, sede da Corte. Depois 
desceu as escadarias do palácio e caiu no gosto do povo, que modifi cou 
suas evoluções básicas e introduziu outras, alterando inclusive a música.
“A quadrilha, adaptada pelos brasileiros, adquire forma engraçada e brin-
cante, numa sátira do casamento, festa maior que juntava as famílias 
nobres. A dança zomba das mentiras mantidas pela nobreza que casava 
suas fi lhas em acordos muito mais comerciais que de sociabilidade e afetos, 
e também achincalha de forma irreverente com todos os tipos sociais que 
lhes impunham poder e opressão como o coronel (poder do dinheiro), o 
delegado (poder do governo), e o padre (poder eclesiástico que nem sem-
pre esteve ao lado do povo como deveria). No casamento caipira, tudo é 
uma vingança pela ‘gaiatice’”, explica a professora Lourdes Macena, dou-
tora em Artes.

A sanfona, o triângulo e a zabumba são os instrumentos musicais 
que em geral acompanham a quadrilha. Também são comuns a viola e 
o violão. Nossos compositores deram um colo-
rido brasileiro ao som e, dentre as músicas 
mais conhecidas, estão as escritas por Luiz 
Gonzaga, como “Pagode russo” e “Olha pro céu, 
meu amor” (em parceria com José Fernandes). 
Outras canções de sucesso são “Capelinha de 
melão” (João de Barros e Adalberto Ribeiro) e 
“Chegou a hora da fogueira” (Lamartine Babo). 
“Estas músicas sempre estiveram consagrando 
elementos sensíveis relacionados à festa e 
foram se cristalizando na memória e no cora-
ção dos brasileiros. Tendo sido passadas de pais

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

puxador:
aquele que anima a 
quadrilha dizendo as 
coreografias que os 
participantes devem 
executar.
Regência: período de 
1831 a 1840, em que 
o Brasil esteve sob um 
governo transitório porque 
o imperador D. Pedro II 
ainda não tinha atingido a 
maioridade para governar. 
achincalhar: ridicularizar, 
zombar, caçoar.
gaiatice: travessura; 
atitude divertida, 
brincalhona, irreverente.

» Banda de forró pé de 
serra Forró é o Novo 
animando a quadrilha 
na Festa Junina, em 
2016. Da esquerda para 
a direita, zabumba, 
triângulo e sanfona.
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 para fi lhos, de fi lhos para netos etc., estabelecem sensação de pertencimento e afi nidade ao que 
é realmente junino.

[...]
No fi m do século XIX, as damas que dançavam a quadrilha usavam vestidos até os pés, sem muita 

roda, no estilo blusão, com gola alta, cintura marcada, mangas “presunto” e botinas de salto abo-
toadas do lado. Os cavalheiros usavam paletó até o joelho, com três botões, colete, calças estreitas, 
camisa de colarinho duro, gravata de laço e botinas. 

[...]
Hoje em dia, na tradição rural brasileira, o vestuário típico das festas juninas não difere do de 

outras festas: homens e mulheres usam suas melhores roupas. Nos centros urbanos, há uma inter-
pretação do vestuário caipira ou sertanejo baseada no hábito de confeccionar roupas femininas com 
tecido de chita fl orido e as masculinas com algodão listrado e escuro. Assim, as roupas usadas para 
a dança variam conforme as características culturais de cada região do país. 

[...]
RIBEIRO, G. et al. Festejos de São João: origens e tradições. Diário do Nordeste Plus, Fortaleza, 4 jul. 2016. Disponível em: http://plus.

diariodonordeste.com.br/festejos-juninos/. Acesso em: 7 abr. 2020.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Retome a fotografia da dança da catira, da Leitura 1, para responder às questões.
a) Qual a importância de colocar, em uma mesma dança, pessoas de diferentes gerações? 
b) Que linguagens são usadas nessa dança? Explique. 
c) Alguns elementos do figurino, como a calça comprida, o chapéu e as botas sugerem o contexto ori-

ginal da dança. Quem teriam sido os dançarinos originais? Em que ambiente teria surgido a catira? 
d) As botas têm um papel fundamental na catira. Por que elas são importantes nessa dança?

 2. Você conhece alguns passos da catira? Se houver colegas na sala que também saibam, que tal fazer 
uma demonstração para a turma, estimulando todos a aprender e a dançá-la?

 3. O texto “Festejos de São João: origens e tradições”, da Leitura 2, refere-se à origem da dança de 
quadrilha no Brasil e ao seu processo de popularização. Por que a quadrilha de festas juninas se 
popularizou tanto no passado?

 4. Trazida pelos portugueses, a dança, segundo o texto, é de origem francesa. Indique os termos do 
texto que atestam essa origem e tente depreender os movimentos da dança que eles indicam. 

 5. Por que as festas juninas são tão populares no Nordeste? Formule uma hipótese. 

 6. Compare os trajes da catira com os trajes da quadrilha. Que semelhanças e diferenças você percebe 
nos dois figurinos? Que hipóteses você pode formular para essas semelhanças e diferenças?

 7. As danças juninas são realizadas todos os anos nas escolas de todo o Brasil, fortalecendo vínculos 
com traços culturais do país. Que traços seriam esses? Formule uma hipótese. 

 8. Pesquise e ouça canções que tocam nas festividades juninas para dançar a quadrilha, prestando 
atenção às letras, ao ritmo e aos instrumentos. Explique por que os ritmos nordestinos, como o 
forró e o baião, entre outros, tornaram-se os oficiais das quadrilhas das festas juninas. 

Na cultura corporal de movimento, a dança tem papel valioso na resistência cultural de um 
povo, de uma região ou de um país. Com a música, os trajes e os movimentos ritmados, a dança 
representa artisticamente a identidade de um povo.

Estratégias didáticas, respostas e comentários nas Orientações para o professor.

7. As danças valorizam a cultura rural e os costumes de um Brasil interior muito vivo apesar de ser um 
país majoritariamente urbano. Dessa cultura fazem parte os modos como as populações do interior se 
relacionam com a natureza, suas práticas, seus valores e suas crenças.

8. Porque os compositores e intérpretes desses gêneros musicais se dedicaram a retratar em suas músicas os elementos tradicionais dessas festas, como as 
fogueiras, os balões, as comidas típicas etc. Essa identifi cação fez que os ritmos nordestinos se tornassem os mais populares nas danças. 
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explorar
#para

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Xaxado ontem e hoje
O xaxado, originalmente, era uma dança de guerra realizada pelos cangacei-

ros, que se espalhou rapidamente por todos os bandos do sertão nordestino, 
incluindo o do cangaceiro Lampião, que se tornou famoso a partir da década 
de 1920. 

Dançado para celebrar as vitórias do bando, o xaxado era estritamente mas-
culino: o chefe do grupo ia na frente de uma fila indiana e puxava os versos 
cantados, respondidos em coro pelo restante dos homens.

As letras eram geralmente de insulto aos inimigos, de lamento pelas mortes 
de companheiros ou para valorizar suas aventuras e conquistas. De acordo com 
o potiguar Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), renomado pesquisador da 
cultura popular brasileira, o nome xaxado é onomatopeia do rumor "xa-xa-xa" 
relacionado às sandálias dos cangaceiros arrastadas no chão durante a dança.

Com um colega, faça uma pesquisa sobre o xaxado e como essa dança se 
transformou ao longo do tempo, seguindo as orientações abaixo.

• Compare as características mais importantes existentes entre o xaxado da 
época do cangaço e o de hoje. 

• Se possível, inclua na pesquisa vídeos que mostrem os movimentos corpo-
rais que caracterizam essa dança.

• Concluída a pesquisa, relate à turma o que você e seu colega encontraram 
de mais interessante sobre o xaxado. 
Já que os movimentos corporais dessa dança também são muito interes-

santes, que tal demonstrá-los para a turma?

#saibamais

O cangaço e o Lampião
O período de 1870 a 1940 foi marcado, no Nordeste brasileiro, pelo movimento cangaceiro. A 

palavra cangaceiro vem de canga, que tem vários significados, entre eles: uma peça de madeira que 
prende os bois no arado e a condição de quem é dominado. 

Os cangaceiros, que faziam parte da população pobre e marginalizada, viam na organização em 
bandos e na investida de violência e força contra grandes latifundiários, autoridades e povoados uma 
forma de sobrevivência, reconhecimento e, por vezes, reparação social. 

A figura mais famosa entre os cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o Lampião, 
que em 1920 se tornou um grande líder do cangaço. Em 1938, Lampião, Maria Bonita – sua compa-
nheira –, e todo o seu bando foram mortos pelas tropas do governo e tiveram suas cabeças expostas 
como exemplo de uma revolta que foi sufocada. 

Vistos como heróis por parte da população e como bandidos por outra, os cangaceiros se trans-
formaram em símbolo e parte da identidade regional nordestina, assim como a sua indumentária 
mais consagrada, o chapéu.
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Danças regionais
Nesta Sequência, você conheceu um pouco sobre algumas danças populares 

brasileiras: a catira, a quadrilha e o xaxado. No entanto, são inúmeras as danças 
regionais no Brasil e vale a pena conhecê-las. Para isso, é só escolher. 

» O que você vai fazer
Você vai pesquisar sobre uma dança regional, discorrendo sobre sua história, 

seu significado, seu modo de dançar, entre outros aspectos. Depois, colocará a 
teoria em prática, preparando uma apresentação. Essa prática será registrada em 
vídeo para, posteriormente, se transformar em videoclipe.

» Planejar 
• Sob a orientação do professor, a turma deverá se organizar em cinco grupos. 

Cada grupo ficará responsável por escolher uma região do Brasil (Norte, Sul, 
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste) e fazer uma pesquisa sobre uma dança tra-
dicional típica dessa região. 

• A região a ser pesquisada pode ser determinada pelos próprios grupos ou por 
sorteio, caso não haja um consenso entre a turma.

• A pesquisa deverá identificar a história da dança, o contexto em que é dançada, 
suas particularidades mais relevantes, como a música e os instrumentos que 
a acompanham, os trajes, os movimentos corporais, entre outras.

• Na sequência prática, o grupo deverá demonstrar os passos de dança que mais 
representam esse ritmo e suas tradições. 

• Ficará a cargo do grupo a escolha de uma música, da sequência coreográfica 
e do figurino. 

• Dois integrantes de cada grupo 
devem ficar responsáveis pelo som 
e pela filmagem. Se a dança exigir 
a participação de todos os inte-
grantes do grupo, dois colegas da 
turma podem realizar essa função 
para todos os grupos. 

» Praticar
• Com os dados da pesquisa em 

mãos, prepare com os colegas do 
grupo a apresentação, que terá uma 
parte teórica e outra prática, com a 
demonstração dos passos da dança. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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• O momento da apresentação teórica poderá ter o apoio de alguma ferramenta 
que facilite a organização das informações e que permita mostrar esquemas 
dos passos (que o grupo mesmo pode desenhar de modo simples) e imagens 
dos trajes.

• As informações devem ser suficientes para que cada grupo prepare e realize 
uma apresentação prática da dança regional escolhida para os demais estu-
dantes da turma. 

• Cada grupo terá 5 minutos para a apresentação teórica e, em seguida, apre-
sentará uma sequência coreográfica da dança acompanhada de uma música 
previamente escolhida. 

• As apresentações de todos os grupos devem ser gravadas em vídeo, com boa 
resolução de áudio e de imagem.

» Compartilhar
• Ao final da proposta, a turma deve assistir às danças gravadas e, sob a orien-

tação do professor, fazer uma sequência das cenas para criar um videoclipe 
que contenha todas as apresentações. Para a edição desse vídeo, podem ser 
utilizados programas disponíveis na internet ou mesmo programas profissio-
nais. Depois, basta carregar o arquivo em algum serviço de compartilhamento 
de vídeo e disponibilizar o link para todos os amigos e familiares da turma. 

» Avaliar
• Na avaliação, é importante que você observe se houve respeito e colaboração 

entre os integrantes do grupo, se todos se comprometeram com a pesquisa, 
com a preparação e com a apresentação teórica e prática. É importante avaliar 
também se a apresentação conceitual foi devidamente compreendida por 
todos e se ela se mostrou coerente com a prática realizada. Por fim, é preciso 
avaliar se todos se divertiram com a proposta. 
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Amor, medo e enigma: 
veredas mineiras
Escrever sobre temas universais a partir das peculiaridades regio-

nais do entorno: foi o que fez o escritor mineiro Guimarães Rosa 
em Grande sertão: veredas, um dos mais relevantes romances da 
literatura brasileira e universal. Nele, o autor recria, por meio da his-
tória contada pelo ex-jagunço Riobaldo a um interlocutor doutor, o 
ambiente de um sertão mineiro ainda atravessado pelas disputas por 
terra e poder protagonizadas por grupos de jagunços. Ao falar de suas 
andanças pelo sertão mineiro, Riobaldo fala de uma natureza brasileira 
e sua gente. As pedras preciosas de Minas Gerais estão representadas 
nas suas flores, no canto dos pássaros, nos rios e em uma linguagem 
reinventada, que reproduz a fala do sertanejo daquela região. Seja na 
violência de uma vingança, seja em um amor interditado, o enredo fala 
do sertão mineiro. Nas paisagens da região situada entre o norte de 
Minas e o sudoeste da Bahia, porém, o que se acompanha na obra são 
as indagações de um homem que, depois de vividas muitas aventuras, 
se pergunta sobre o bem, o mal, o amor e a morte – temas universais.

“Viver é muito perigoso...", é o que repete Riobaldo depois de contar 
as tumultuadas experiências em um mundo feito de muitos contrá-
rios, o mundo dos avessos. Os avessos se referem tanto a uma certa 
desordem provocada pelas lutas entre jagunços quanto à desordem 
interior do personagem: suas lutas consigo mesmo para entender o 
amor por Diadorim e descobrir o que de fato valeu em sua trajetória 
como membro e depois chefe do bando que busca vingar a morte de 
Joca Ramiro, líder maior de sua gente. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Integração

História
As aventuras con-

tadas por Riobaldo 
remetem à década 
de 1920, anos finais 
da República Velha, 
q u a n d o  a  p a s s a -
gem para uma nova 
ordem implica mudan-
ças muito complexas. 
No romance Grande 
sertão: veredas, a lu-
ta  entre  jagunços 
ecoa, à distância, es-
sa passagem: entre os 
líderes, há aqueles co-
mo Joca Ramiro, pai do 
menino (do trecho re-
produzido na Leitura
da página seguinte), 
e Zé Bebelo. Ambos 
defendem a ordem 
civilizatória, contraria-
mente a Hermógenes, 
que continua valo-
rizando apenas os 
arranjos pessoais e 
familiares e a justiça 
com as próprias mãos. 
Essa é uma importante 
chave, dentre muitas 
outras, para a compre-
ensão do romance.

Você vai conhecer a seguir o trecho de Grande sertão: veredas que 
narra o primeiro encontro entre Riobaldo e Diadorim. 
 1. Você já teve algum encontro muito marcante? Como foi? Escreva no 

caderno e, caso se sinta à vontade, leia para os colegas.
 2. Você acha que as coisas que acontecem têm um propósito ou tudo é 

obra do acaso? Discuta suas ideias com os colegas.
 3. Faça uma pesquisa sobre o rio São Francisco: por onde passa, sua 

relevância para a economia local e os barcos que nele trafegam. 
Procure informações sobre a importância dele nos anos 1920, apro-
ximadamente à época em que se passam os fatos lembrados por 
Riobaldo. 

1. Respostas pessoais. 
Caso julgar pertinente, pedir aos 
estudantes que escrevam um texto mais 
elaborado e permitir que escolham o 
gênero textual que preferirem (relato 
pessoal, crônica, poema, conto etc.). Por 
se tratar de uma experiência pessoal, 
é possível que alguns estudantes não 
se sintam à vontade em compartilhar o 
que escreveram com a turma. Por isso, 
é importante que o compartilhamento 
dos relatos seja opcional e voluntário.  
2. Resposta pessoal. Professor, orientar 
a turma a se munir de argumentos para 
defender suas ideias. 

Ler o mundo Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Leia agora um trecho de Grande sertão: veredas que narra um 
encontro fatal entre o narrador, Riobaldo, e o menino, Diadorim, essa 
personagem intrigante, uma espécie de neblina que o narrador precisa 
atravessar para entender a sua própria vida. 

Leitura

Foi um fato que se deu, um dia, se abriu. O primeiro. Depois o senhor 
verá por quê, me devolvendo minha razão. 

Se deu há tanto, faz tanto, imagine: eu devia de estar com uns qua-
torze anos, se. Tínhamos vindo para aqui – circunstância de cinco léguas
– minha mãe e eu. No Porto do Rio-de-Janeiro nosso, o senhor viu. Hoje, lá 
é o porto de seo Joãozinho, o negociante. [...] O de-Janeiro, dali abaixo meia 
légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai, formam uma esquadria. 
Quem carece, passa o de-Janeiro em canoa – ele é estreito, não estende de 
largura as trinta braças. Quem quer bandear a cômodo o São Francisco, 
também principia ali a viagem. [...]

Pois tinha sido que eu acabava de sarar duma doença, e minha mãe 
feito promessa para eu cumprir quando fi casse bom: eu carecia de tirar 
esmola, até perfazer um tanto – metade para se pagar uma missa, em 
alguma igreja, metade para se pôr dentro duma cabaça bem tapada e
breada, que se jogava no São Francisco, a fi m de ir, Bahia abaixo, até esbar-
rar no Santuário do Santo Senhor Bom-Jesus da Lapa, que na beira do rio 
tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. 
Eu ia, todos os dias. [...]

Terceiro ou quarto dia, que lá fui, apareceu mais gente. Dois ou três 
homens de fora, comprando alqueires de arroz. Cada saco amarrado com 
broto de buriti, a folha nova – verde e amarela pelo comprido, meio a meio. 
Arcavam com aqueles sacos, e passavam, nas canoas, para o outro lado do 
de-Janeiro. [...]

Aí pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore [...]. Menino 
mocinho, pouco menos do que eu, ou devia regular minha idade. Ali 
estava, com chapéu-de-couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. Não 
se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, 
com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele, e que mora-
vam num lugar chamado Os-Porcos, meio-mundo diverso, onde não tinha 
nascido. Aquilo ia dizendo, e era um menino bonito, claro, com a testa alta 
e os olhos aos-grandes, verdes. [...]

Mas eu olhava esse menino, com um prazer de companhia, como nunca 
por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente, 
gostei daquelas fi nas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Guimarães 
Rosa

Natural de 
Cordisburgo 
(MG), médico de 
formação e diplomata, João 
Guimarães Rosa (1908-1967) 
é um dos maiores escritores 
da literatura nacional e está 
ao lado dos grandes escrito-
res da literatura universal. 
Suas andanças pelo sertão 
mineiro e sua enorme eru-
dição – o autor lia em onze 
línguas, além de ter estu-
dado a gramática de outras 
onze – alimentaram sua 
imaginação e inspiraram a 
renovação linguística que 
promoveu na literatura, em 
especial na corrente regio-
nalista, que trata de torná-la 
universal. Além de Grande 
sertão: veredas, publicou 
várias outras obras, como 
os livros de contos Sagarana
e Primeiras estórias e o 
conjunto de novelas Corpo
de baile.

#sobre
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» Foto do 
autor 
[s.d.].
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Porque ele falava sem mudança, nem intenção, sem sobejo de esforço, 
fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. [...] 

A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo, e um 
pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença 
ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de 
simplicidade, tanto desmentindo pressa, que a gente só podia respon-
der que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. 

[...]
[...] Foi o menino quem me mostrou. E chamou minha atenção para 

o mato da beira, em pé, paredão, feito à régua regulado. — “As flores...” 
– ele prezou. No alto, eram muitas flores, subitamente vermelhas, de 
olho-de-boi e de outras trepadeiras, e as roxas, do mucunã, que é um 
feijão bravo; porque se estava no mês de maio, digo – tempo de com-
prar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou. Nhambú? E 
periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci 
de nada, o senhor vê. [...]

Mas, com pouco, chegávamos no do-Chico. O senhor surja: é de 
repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. Medo 
maior que se tem, é de vir canoando num ribeirãozinho, e dar, sem 
espera, no corpo dum rio grande. [...] 

Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! [...] Mas eu tinha até 
ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que, quando canoa 
vira, fica boiando [...]. E o canoeiro me contradisse: — “Esta é das que 
afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau-d’óleo 
não sobrenadam...”. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis: ah, tan-
tas canoas no porto, boas canoas boiantes, de faveira ou tamboril, de 
imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela... Até 
fosse crime, fabricar dessas, de madeira burra! A mentira fosse – mas 
eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, confronte, 
o menino me via. — “Carece de ter coragem...” – ele me disse. [...] Aí, 
o desejado, arribamos na outra beira, a de lá. 

[...]
Agora, que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu pre-

cisei de encontrar aquele Menino? [...]
[...] Aquele encontro nosso se deu sem o razoável comum, sobrefal-

seado, como do que só em jornal e livro é que se lê. [...] Diz-que-direi 
ao senhor o que nem tanto é sabido: sempre que se começa a ter amor 
a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, 
a gente quer que isso seja, e vai, na ideia, querendo e ajudando; mas, 
quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, 
carecendo de querer, e é um só facear com as surpresas. Amor desse, 
cresce primeiro; brota é depois. [...]

ROSA, J. G. Grande sertão: veredas.19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. E-book.

légua: antiga medida 
de distância que vale 

aproximadamente  
6 600 m. 

esquadria: ângulo reto 
de 90º. 

braça: antiga medida 
de comprimento que 

vale 2,2 m ou que 
equivale à extensão da 

extremidade de uma 
mão aberta à outra com 

os braços estendidos 
horizontalmente. 

bandear: atravessar. 
perfazer: completar, 

inteirar, totalizar. 
cabaça: recipiente feito 

com o fruto da cabaceira, 
usado para guardar 

alimentos, sementes, água 
etc. 

breado: revestido de breu, 
substância usada para 

cobrir pequenas aberturas.
alqueire: antiga unidade 

de medida de capacidade 
para grãos de cereais que 

vale 36,72 litros; recipiente 
usado para medir essa 

capacidade.
arcar: carregar ou 

aguentar algo pesado.
sujigola: correia para 

animais. 
sobejo: excesso.

sobrenadar: boiar, flutuar. 
confronte: em frente, 

defronte. 
arribar: chegar, aportar. 
ramerrão: rotina que se 

segue sem crítica nem 
reflexão. 

facear: estar de frente a,  
pôr-se frente a frente, 
defrontar, confrontar. 
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Alguns anos antes de escrever Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa era cônsul 
adjunto do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, no começo da Segunda Guerra Mundial. 
À época, teve um papel importante ao auxiliar sua esposa, Aracy de Carvalho, a salvar 
judeus do extermínio. Considere o trecho a seguir.

João Guimarães Rosa viveu largos anos nos maiores centros da civilização ociden-
tal. Por que, então, escolheu o sertão para cenário de suas sagas? Esta escolha aponta 
para uma visão revolucionária: o sertão é o único espaço onde o homem assume a sua 
espontaneidade, realizando a sua profunda instintividade humana. Lá a sociedade não 
lhe pede o sacrifí cio do indômito. Lá os homens “não roubam a sua própria liberdade”. 

OLIVEIRA, F. de. Guimarães Rosa. In: COUTINHO, A. (org.). 
A literatura no Brasil: Modernismo. Rio de Janeiro: Sul Americana, 1970. v. 5, p. 440. 

a) Com base nesse texto, explique por que a obra de Guimarães Rosa, embora tenha o 
sertão mineiro como cenário, pode ser considerada universal. 

b) O livro Grande sertão: veredas foi publicado em 1956. Inicialmente, os críticos literários 
o consideravam, juntamente com os demais livros de Guimarães Rosa, continuidade à 
literatura regionalista do Modernismo que começara a ser produzida na década de 1930, 
como visto na Sequência 1 deste volume. Liste alguns exemplos do trecho do romance 
que poderiam tanto justificar sua classificação como regionalista quanto questioná-la. 

Estratégias didáticas, respostas e comentários 
nas Orientações para o professor.

#saibamais

O sertão é o mundo 
A obra de Guimarães Rosa, de acordo com grande parte da crítica literária, é classificada como um 

regionalismo universal. Embora seu universo ficcional seja restrito ao sertão mineiro, seus enredos 
discutem as grandes questões humanas. Por isso, em Grande sertão: veredas encontramos dizeres 
como “o sertão é do tamanho do mundo” e “o sertão está em toda a parte”.

Outra característica da obra de Guimarães Rosa que 
ultrapassou as fronteiras mineiras foi sua forma única e 
inovadora de lidar com a linguagem, marcada pelo registro 
de expressões próprias do sertão mineiro, pela recriação do 
linguajar da região e pela elaboração de neologismos como 
nonada, truvisco e aproximaço.

O escritor moçambicano Mia Couto recorre tanto ao 
sertão universal de Guimarães Rosa quanto ao trabalho com 
invenção de neologismos para compor seu universo ficcio-
nal, baseado em elementos da história e do cotidiano rural de 
Moçambique e na oralidade de seu povo. Sua obra, de grande 
delicadeza e poesia, é herdeira direta do escritor mineiro. Para 
saber mais, leia a obra de Mia Couto e pesquise textos e vídeos 
na internet em que ele comenta a influência que o trabalho de 
Guimarães Rosa teve em sua literatura. 

» Em Terra sonâmbula (1992), romance do escritor 
moçambicano Mia Couto, um ônibus incendiado em uma 

cidade fictícia localizada na zona rural de Moçambique serve 
de abrigo para os personagens Tuahir e Muidinga, que fogem 

da guerra civil que assolou o país entre 1976 e 1992. CO
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saga: história 
ou narrativa 
cheia de 
incidentes. 
indômito: 
indomado; 
indomável.
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 2. O texto estabelece uma dupla interlocução: com o leitor da 
obra e o ouvinte do personagem Riobaldo.
a) Cite trechos do texto que evidenciem a interlocução com 

um ouvinte. 
b) A interlocução do narrador com seu ouvinte se dá oral-

mente. Que efeito isso tem para a linguagem da narrativa? 
c) Quem pode ser o leitor do romance? Formule uma hipótese. 
d) O leitor do romance se projeta em qual dos interlocutores 

do diálogo? Que efeito isso tem na leitura?
 3. O rio tem papel importante na narrativa: é o cenário em que 

se dá uma travessia.
a) Que travessia é essa? 
b) Indique elementos que caracterizem o porto situado no 

rio: como é, os negócios, o movimento. 
c) As mercadorias comercializadas no porto dão indícios do 

que a região produzia. Que atividades produtivas rurais se 
supõe que eram praticadas na região?

 4. O menino vai ao porto para cumprir uma promessa feita pela 
mãe pela cura de uma doença que ele teve. 
a) O que isso mostra sobre as personagens? 
b) O narrador conta que sua mãe pretendia que metade 

do dinheiro arrecadado chegasse ao Santuário do Santo 
Senhor Bom-Jesus da Lapa, “que na beira do rio tudo pode”. 
Faça uma pesquisa sobre o Santuário do Bom Jesus da Lapa 
e explique o que pode o Bom Jesus na visão da personagem. 

 5. “Aí pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore”. 
Assim o narrador começa a falar desse encontro fatal. 
a) Que características do menino atraíram o narrador? 
b) A atitude de aproximar-se nesse encontro partiu só do nar-

rador ou o menino deu alguma abertura para isso? Explique. 
 6. O narrador tem medo diante da travessia.

a) O que o assusta? 
b) O medo dele contrasta com a coragem do menino. Que 

atitudes do menino mostram essa coragem? 
c) Como se pode entender esse contraste na narrativa?

7. O menino chama a atenção do narrador para as flores no alto 
das árvores à beira do rio.
a) Que efeito isso tem na narrativa? 
b) O que isso revela sobre o menino? 

 8. O narrador se pergunta: “Por que foi que eu precisei de 
encontrar aquele Menino?”. E acrescenta que o “encontro 
nosso se deu sem o razoável comum, sobrefalseado, como 
do que só em jornal e livro é que se lê.”
a) Como é um encontro “sem o razoável comum”? Ou que “só 

em jornal e livro é que se lê”? 
b) Para essa pergunta, o próprio narrador tem uma resposta, 

que está implícita no texto. Por que, segundo ele mesmo, 
teria encontrado o menino? 

7. a) Cria um momento lírico na narrativa, 
complementado pela visão que o narrador tem dos 
pássaros que sobrevoam a canoa em que eles estão.
7. b) Que ele tem uma sensibilidade delicada para as 
belezas ao redor e parece transmiti-la ao narrador.
8. a) Um encontro que parece invenção 
(sobrefalseado), coisa de romance. Um encontro raro, 
incomum, que só acontece em história de jornal e livro.
8. b) Porque ambos estavam destinados a se encontrar; 
“é destino dado”.
9. a) Um amor que se cultiva e faz crescer e outro que 
já é grande, como se vivesse na pessoa antes de se 
manifestar.
9. b) Do segundo tipo: um amor atravessado no 
destino das personagens.
9. c) A travessia do rio pode ser entendida como 
a travessia do narrador em direção ao seu destino. 
Pode ter diversas interpretações: em direção ao 
amadurecimento ou às vivências que esse encontro iria 
desencadear. Ele tem medo de empreendê-la.

#ficaadica

Veredas do grande sertão

» Vista do alto da região da Serra da 
Sussuarana, em Cocos (BA), perto da 
divisa com Minas Gerais. Foto de 2017.

A reportagem, disponível no 
endereço a seguir, ilustrada com 
fotos e vídeos, revisita os prováveis 
lugares da história contada por 
Riobaldo. 
NOSSA, L.; SAMPAIO, D. Mudanças: 
pesquisa com imagens de satélite 
revela alterações na paisagem 
do grande sertão. Estadão, São 
Paulo, 2018. Disponível em: 
https://infograficos.estadao.
co m . b r/e s p e c i a i s /n ova s-
veredas/mudancas. Acesso em:
7 maio 2020.
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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#ficaadica

Navegando no rio São Francisco
O estilista mineiro Ronaldo Fraga 

desenvolveu uma coleção que explora 
elementos do rio São Francisco e 
montou uma exposição com base em 
um sensível levantamento. Procure 
imagens dessa exposição em um site
de busca, digitando exposição "Rio São 
Francisco navegado por Ronaldo Fraga”.

»
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 9. Releia: 

[...] sempre que se começa a ter amor a alguém 
[...] o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a 
gente quer que isso seja, e vai, na ideia, querendo e 
ajudando; mas, quando é destino dado [...] a gente 
ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é um só 
facear com as surpresas. Amor desse, cresce pri-
meiro; brota é depois.

a) O narrador se refere a dois tipos de amor. Quais? 
b) O amor entre o narrador e o menino é de que tipo? 
c) Considerando essa ideia de amor, e retomando a 

travessia do rio que o narrador faz com o menino, de 
que outro modo pode ser entendida essa travessia?

 10. A linguagem do texto reinventa a fala do sertanejo, 
aqui representado por Riobaldo, e, ao mesmo tempo, 
apresenta um sofisticado trabalho de elaboração. 
a) Releia o trecho em que o narrador relembra o 

encontro com o menino: “Se deu há tanto, faz 
tanto, imagine: eu devia de estar com uns qua-
torze anos, se”. 
 No início da frase, que palavra foi omitida 

duas vezes?
 “Se deu há...” e “Faz...” são construções repe-

titivas. Qual pode ser a intencionalidade 
dessa repetição?

 Que palavra está subentendida no fim da frase? 
Qual a hipótese para ela ter sido evitada?

 Que construção sintática presente na frase 
pode se aproximar do linguajar popular 
do sertanejo?

b) Releia este outro trecho: “Mas, com pouco, 
chegávamos no do-Chico. O senhor surja: é 
de repentemente, aquela terrível água de 
largura: imensidade.”
 O que indica a expressão com pouco? 
 Surja é flexão do verbo surgir, que pode ter estes 

significados: (1) Chegar por via marítima. (2) 
Emergir; erguer-se; tornar-se visível; aparecer 
de repente. (3) Ocorrer à mente. Que relação se 
pode estabelecer entre os significados do verbo e 
o sentido que tem a palavra nesse trecho? 

 O termo de repente é uma locução adverbial 
de modo. E de repentemente? Que efeito de 
sentido é ocasionado pela mudança da forma? 

 Que efeito de sentido provoca a expressão 
imensidade colocada depois dos dois-pontos?

A palavra tempo: “se deu há tanto 
(tempo), faz tanto (tempo)”.

A intenção pode ser enfatizar que se trata de um passado longínquo. Ao mesmo 
tempo, tal repetição ajuda a subentender a palavra tempo. Pode ter sido empregada 
também para reproduzir a linguagem falada, que costuma fazer uso de repetições.

No � m da frase, subentende-se a palavra tanto (se tanto = “no 
máximo”), que pode ter sido evitada para não haver repetição 
excessiva de palavras no texto. 

A construção “eu devia de estar”, haja vista que a inserção 
de preposição desnecessária em casos como esse é comum na 
linguagem popular, especialmente no meio rural.

Indica “em pouco tempo”. 
Professor, observar com os estudantes que pouco pode indicar 
quantidade, e que a palavra tempo pode ser subentendida pelo 
contexto.

»  Criação artística com barcos naufragados 
do rio São Francisco, em 2011.
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c) Releia: “Medo maior que se tem, é de vir cano-
ando num ribeirãozinho, e dar, sem espera, no 
corpo dum rio grande”. 
 O verbo canoar não é registrado nos dicio-

nários, tampouco a forma verbal canoando. 
Se “vir canoando” fosse substituído por “vir 
remando a canoa”, o efeito de sentido seria 
o mesmo? Explique. 

 Que recurso foi utilizado para enfatizar o 
contraste entre a pequena largura do Rio-
-de-Janeiro e a grandeza do São Francisco? 

 O uso da expressão sem espera pode 
causar algum estranhamento ao supor que 
a expressão mais provável nesse caso seria 
sem esperar. Qual dessas expressões seria 
a mais adequada na frase? Por quê?

d) Releia: “Aquele encontro nosso se deu sem o 
razoável comum, sobrefalseado, como do que 
só em jornal e livro é que se lê”.
 No começo da frase, há uma inversão da ordem dos termos, divergindo do modo 

mais comum de se expressar. Aponte o trecho que apresenta essa inversão e 
indique qual é a ordenação mais comum desses termos.

 Que intencionalidade pode ser depreendida nessa inversão da ordem dos termos?

 11. O crítico literário Davi Arrigucci Júnior, ao discorrer sobre esse episódio do encontro entre 
o narrador e o menino, que ele considera um dos momentos mais belos do livro, afirma:

[...] Mas se deixa ler também [...] como uma miniatura da jornada perigosa em 
que o herói mocinho põe à prova o seu valor, preparando-se para a aventura pro-
priamente dita que viverá mais tarde. [...]
ARRIGUCCI JÚNIOR, D. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa. Novos estudos Cebrap, São 

Paulo, n. 40, nov. 1994. p. 7-29. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4457413/mod_resource/
content/1/Davi%20Arrigucci%20-%20O%20mundo%20misturado.pdf. Acesso em: 7 maio 2020.

 Com base nessa afirmação, que acontecimentos o leitor que desconhece a obra 
pode supor que as personagens viverão?

10. d) O trecho que traz 
essa inversão é “Aquele 
encontro nosso”, 
cuja ordenação mais 
comum é “Aquele nosso 
encontro”. 

Pelo trecho lido, é possível prever que ambos voltarão a se 
encontrar e que viverão situações que envolvem medo e coragem.

» Grande sertão: veredas, adaptação 
do romance para a TV, em 1985, 
com os atores Toni Ramos no papel 
de Riobaldo e Bruna Lombardi no 
papel de Diadorim.
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Guimarães Rosa no cinema
Vários contos de Guimarães Rosa foram roteirizados para se tor-

narem filmes. Um dos mais importantes é "A hora e a vez de Augusto 
Matraga", levado às telas duas vezes: em 1965, sob direção de Roberto 
Santos, e em 2015, com direção de Vinicius Coimbra. O enredo conta a 
história de um fazendeiro poderoso e extremamente violento que, depois 
de traído pela esposa, cai em uma emboscada de jagunços. Segue, então, 
para o sertão para “expiar suas penas” e ali encontra seu destino.

Além desse filme, vale a pena assistir também:
SAGARANA: o duelo. Direção: Paulo Thiago. Brasil: Paulo Thiago Produções Cinematográficas, 1973. 
Filme (104 min).
NOITES do sertão. Direção: Carlos Alberto Prates Correia. Brasil: Embrafilme, 1983. Fita de vídeo (100 min).
A TERCEIRA margem do rio. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Brasil: RioFilme, 1993. Fita de 
vídeo (93 min).  

» Cena do filme A hora e a 
vez de Augusto Matraga, 
de 2011.
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Oralidade e escrita: entre a norma e o uso
Releia o recorte do trecho de Grande sertão: veredas.

Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! 
[...] Mas eu tinha até ali agarrado uma espe-
rança. Tinha ouvido dizer que, quando 
canoa vira, fi ca boiando [...]. E o canoeiro 
me contradisse: — “Esta é das que afundam 
inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba 
e de pau-d’óleo não sobrenadam...”. Me deu 
uma tontura. O ódio que eu quis: ah, tantas 
canoas no porto, boas canoas boiantes, de 
faveira ou tamboril, de imburana, vinhático 
ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela... 
Até fosse crime, fabricar dessas, de madeira 
burra! A mentira fosse — mas eu devo de ter 
arregalado doidos olhos. Quieto, composto, 
confronte, o menino me via. — “Carece de 
ter coragem...” – ele me disse. [...] 

[...] Aí, o desejado, arribamos na outra 
beira, a de lá. 

[...]
Agora, que o senhor ouviu, perguntas 

faço. Por que foi que eu precisei de encon-
trar aquele Menino? [...]

 2 O narrador também 
ganha a atenção do 
interlocutor, con-
ferindo emoção à 
narrativa. Na orali-
dade, a entonação e 
as pausas dão conta 
desse objetivo. Como 
isso é registrado na 
escrita? 

 3 Outro recurso 
próprio da oralidade 
é a repetição de 
informações para 
garantir o entendi-
mento do interlocutor. 
Identifique um 
exemplo dessa repe-
tição no texto. 

 1 Nesse trecho, que 
estratégias são 
utilizadas pelo nar-
rador para manter 
seu interlocutor (o 
ouvinte e o leitor) 
interessado no dis-
curso e atento a ele? 

 4 A oralidade também 
comporta desvios 
da norma-padrão, 
a depender do 
contexto no qual o 
discurso é produ-
zido. Nesse trecho, 
identifique um desvio 
da norma-padrão 
quanto à colocação 
pronominal e expli-
que por que não é 
inadequado para o 
contexto. 

1. As perguntas e as 
palavras que atuam como 
conectivos, como aí e 
agora. 
2. Por meio da pontuação, 
com o uso da exclamação e 
das reticências. 
3. “É canoa de peroba. 
Canoa de peroba e de pau-
-d’óleo não sobrenadam...”. 
4. “Me deu uma tontura”. 
Nesse contexto informal, 
de narração oral de fatos 
da vida pessoal, o narrador 
pode cometer desvios 
da norma-padrão sem 
prejuízos à situação de 
comunicação.

Embora a oralidade seja parte integrante da vida dos falantes desde o processo de 
aquisição da linguagem, pensar aspectos relacionados ao oral e sua eventual trans-
posição para a escrita pode melhorar o desempenho em situações de produção oral. 

Outro ponto importante é que o ato de falar é diferente do ato de escrever, 
e ambos possuem características gramaticais próprias. Por fim, importa lembrar 
que a questão não é falar certo ou errado, mas adequar o registro às diferentes 
situações comunicativas. 

As situações de fala em que falantes e ouvintes estão fisicamente presen-
tes contam também com uma interlocução concomitante. Assim, as reações do 
ouvinte permitem ao falante regular seu discurso, seja, por exemplo, repetindo algo 
que o ouvinte demonstra não ter entendido, seja refazendo a fala de outro modo, 
entre outras estratégias que garantem a eficácia da comunicação. 

Nas situações de apresentação oral, o enunciador pode contar com o apoio de 
recursos visuais, como cartazes, imagens, vídeos e outros objetos, dos quais nem 
sempre é possível lançar mão em comunicações escritas.

Estratégias didáticas, respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.
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No trecho da página anterior, que registra na escrita o que seria 
um discurso oral de Riobaldo, o autor representa recursos típicos da 
oralidade por meio de elementos como os apresentados a seguir.

Tive medo. Sabe?

A interlocução que se configura como uma pergunta é típica da 
oralidade; pretende garantir a atenção do interlocutor, funcionando 
como uma espécie de controle de contato com ele.

No exemplo a seguir ocorre uma topicalização, ou seja, o falante 
antecipa para o início da frase algo que quer destacar. Ocorre com certa 
frequência em situações de oralidade. Observe.

Tudo foi isso: tive medo!

Nesse caso, o que se queria destacar é um resumo do que foi, como 
que chamando o leitor para uma síntese do que aconteceu. O mesmo 
ocorre também, por exemplo, em: 

 A canoa, ela era de pau de vinhático.

Dada a interação simultânea com o interlocutor, frequentemente 
o enunciador percebe a necessidade de retomar uma informação para 
que a comunicação seja mais eficiente. Essa retomada pode ocorrer 
por meio de reformulações do que foi dito, para melhor clareza da 
informação, ou mesmo pela repetição exata, como no trecho desta-
cado abaixo.

 É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau-d’óleo não 
sobrenadam...

A oralidade, portanto, possui características que evidenciam sua 
especificidade: repetição, marcadores conversacionais, correção, hesi-
tação etc.

As regras gramaticais da língua são comuns às duas modalidades: 
oral e escrita. No entanto, observa-se que em contextos informais 
pode ocorrer a fuga ao padrão. É o caso da colocação pronominal, 
como em: 

Me deu uma tontura.

Na oralidade, o enunciador dispõe de um arsenal de recursos, como pausas, hesitações, 
alongamentos de vogais, repetições, ênfases e truncamentos que modulam o sentido de seu 
discurso. Além desses recursos, gestos e expressões faciais e corporais somam possibilidades 
de construção de sentidos.
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» Foto de muro em uma rua 
de Lisboa, em Portugal. 

No português europeu há 
predominância da ênclise 
na oralidade e em textos 

escritos informais. CA
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Esse tipo de uso é muito característico do português falado no Brasil. De acordo 
com a norma-padrão, não ocorre próclise (o pronome oblíquo antes do verbo) em 
início de frases. Na oralidade, no entanto, romper essa regra é muito comum. Vale 
ainda ressaltar que, em contextos informais da língua escrita, esse uso também é 
comum: bilhetes com te amo são escritos por muitos apaixonados pelo país afora

No processo de registro da oralidade para a escrita, como já visto, muito se 
perde, dada a impossibilidade de se reproduzirem expressões faciais e corporais 
no texto escrito que, no texto falado, ampliam os sentidos para o interlocutor, 
além da dificuldade de transmitir na língua escrita as diferentes modulações da 
voz e o ritmo da fala. Um recurso que se aproxima desse registro de sentidos não 
linguísticos relacionados às diferentes entonações da fala é a pontuação. Observe.

 e a gente tinha escolhido aquela... Até fosse crime, fabricar dessas, de 
madeira burra!

No exemplo, as reticências indicam uma suspensão, interrupção da fala, 
enquanto a exclamação indica uma entonação diferenciada, mais exaltada, da voz.

Outro recurso muito característico da oralidade é a utilização de alguns conec-
tivos que têm como função indicar para o interlocutor a continuidade do discurso 
e manter sua atenção ao que é dito. Veja o exemplo.

Aí, o desejado, arribamos na outra beira, a de lá. 

Algumas palavras desempenham frequentemente essa função, como aí, daí e
então, bem como o excesso de conectivos como e.

As variações linguísticas relacionadas à oralidade envolvem não só a pronúncia, o ritmo de 
fala e a entonação, mas também aspectos como a supressão de marcas de plural, inclusive 
em desinências verbais, a organização sintática da oração e do período, o uso de conectivos 
e a diversidade de vocabulário.
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Leia a seguir a transcrição de um trecho de entrevista em programa de TV com 
a dupla de música caipira Wilker e Yago. Se possível, também assista ao vídeo.

Estratégias didáticas, respostas e comentários 
nas Orientações para o professor. Não escreva no livroAtividades

Luiz Rocha — Wilker e Yago... Wilker, ocê, durante um bocado de tempo, fez par-
ceria com outro Iago, e como foi que esse apareceu pra juntá c’ocê?

Wilker — Foi numa cantoria que ele apareceu. Em Franca tava teno um almoço lá... 
Vi ele cantano... Falei assim: esse rapaz sabe cantar, esse rapaz. Aí conversei co’ele e fi z 
o convite. E onde a gente foi cantá no primeiro show que a gente fez em Ribeirão Preto, 
na grande festa da... na Queima do Alho que teve, e começamo a cantá e deu certo.

Luiz Rocha — Mas com o outro Iago fi cou tudo diministrado também?
Wilker — Não, fi cou tudo administrado, tudo conversadinho, tudo direitinho.
Luiz Rocha — E eu quero agradecê ocê porque eu dei palpite no Yago, que era com I, 

e na hora da gente lê parecia um L, fi cava complicado. E ocê teve que mexê nesse trem 
também, né?

Wilker — Sim, teve que mexê também. 
Luiz Rocha — E o seu também já tá meio inglesado, o dele também, né?
Wilker — É, já fi ca tudo em casa.
Luiz Rocha — E como é um estudante de direito lá nas Minas Gerais cantano esses 

trem assim... O estado de Minas já gosta mesmo, né?
Yago — É bom demais, né? É a origem da gente, nós que é da roça, nascido e... fui 

nascido e criado na roça, cresci ouvindo essas música junto com meu pai, com meus 
irmão, com a minha mãe, meus avô. Cresci desde criancinha ouvindo isso, então foi o 
que eu aprendi a gostá. 

Luiz Rocha — Então tomara que quando ocê tivé no tribunal e o trem tivé difí cil 
defendê cê canta umas cantiga dilurida aí e tira a tensão dos outro, tá certo?

BRASIL caipira: juventude na viola. 2019. Vídeo (52min41s). Publicado pelo canal TV Brasil. Disponível em: 
https://youtu.be/FatZ6qrcpX0?t=2392. Acesso em: 30 maio 2020.

» Dupla de música caipira Wilker e Yago em apresentação no programa Brasil Caipira da TV Brasil, 
em 2019.
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 1. A conversa entre o apresentador e a dupla musical mostra um falar regional muito 
marcado: o chamado dialeto caipira.
a) Em que regiões se fala desse modo? 
b) Que outros elementos, além da fala, permitem a identificação dessa diversidade 

regional caipira? 
c) Que palavras transcritas representam uma pronúncia característica da oralidade e 

marcam esse dialeto? 

 2. A entrevista apresenta também concordâncias que não seguem a norma-padrão. Elas 
não são exclusivas do falar caipira e podem aparecer na fala cotidiana.
a) Quais expressões apresentam desvios de concordância? 
b) Na fala de Wilker, ocorre um desvio da norma-padrão relacionado ao uso de pronome 

pessoal depois do verbo. Identifique esse desvio e indique como deveria ficar caso 
esse discurso fosse produzido em uma situação formal. 

c) No contexto da entrevista, por que podemos dizer que as escolhas que fogem à nor-
ma-padrão, em vez de serem inadequadas, produzem sentidos positivos e soam 
apropriadas ao programa? 

 3. Com relação às estratégias da oralidade para garantir a continuidade do discurso, 
responda. 
a) Que recurso coesivo foi usado para retomar informações? Dê exemplos. 
b) Que expressão, repetida algumas vezes na entrevista, retoma uma informação dita 

e pede confirmação do interlocutor para garantir sua adesão ao discurso? 
c) Caso você tenha assistido ao vídeo, responda: quais recursos não linguísticos auxiliam 

na continuidade e na produção de sentidos do discurso?  
Agora, leia um trecho de uma crônica de Xico Sá que, embora não seja uma trans-

crição de discurso oral, apresenta muitas marcas de oralidade em sua composição.
Desculpem, amigos, mas quando chove bem no Cariri e arredores não conseguimos 

falar de outro assunto. Coisa de caririense, coisa de cearense, coisa do interior nordes-
tino. Quase uma hora ao telefone com minha mãe esta semana e só tratamos do bom 
inverno – como chamamos a estação das chuvas. Bem que previram os profetas da 
natureza de Quixadá. Os sinais indicavam fartura. João e Joana-de-barro construíram 
seu ninho com a porta da casa virada para o poente, na direção contrária da chuvarada. 
Depois de sete anos de vidas secas, o aguaceiro, com direito a imagem mais bonita da 
existência: alguns açudes sangrando.

1. a) Nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná. 
Professor, caso os estudantes não saibam, pode-se propor uma 
pesquisa para responder.

falar de outro assunto. Coisa de caririense, coisa de cearense, coisa do interior nordes-
tino. Quase uma hora ao telefone com minha mãe esta semana e só tratamos do bom 
inverno – como chamamos a estação das chuvas. Bem que previram os profetas da 
natureza de Quixadá. Os sinais indicavam fartura. João e Joana-de-barro construíram 
seu ninho com a porta da casa virada para o poente, na direção contrária da chuvarada. 
Depois de sete anos de vidas secas, o aguaceiro, com direito a imagem mais bonita da 
existência: alguns açudes sangrando.

FERNANDO CALMON/SHUTTERSTOCK.COM

1. b) A música (moda de 
viola); as roupas (chapéu 
e bota) e os elementos do 
cenário, como o chapéu, o 
café (servido com bule e 
xícaras de ágata), o fi ltro de 
barro para água, o lampião, 
a cabaça comprida, os 
apetrechos que remetem 
às atividades rurais, como 
o machado, o pilão de 
madeira, o laço de corda, 
as peneiras, o berrante etc. 
remetem à cultura caipira.
1. c) Ocê (você), juntá
(juntar), c’ocê (com você) 
teno (tendo), começamo
(começamos), diministrado
(administrado), tivé
(estiver), dilurida
(dolorida), entre outras.
2. a) Esses trem, nós que 
é da roça, essas música, 
meus irmão, meus avô, 
umas cantiga e dos outro.
2. b) O desvio da norma-
-padrão é vi ele, em que se 
usou como complemento do 
verbo o pronome pessoal 
do caso reto em vez do 
pronome pessoal do caso 
oblíquo. De acordo com a 
norma-padrão, seria vi-o
(ou eu o vi). 
2. c) Porque, além de ser 
uma conversa informal, é 
uma entrevista que tem 
como objetivo marcar as 
características da cultura 
caipira e do falar dessa 
cultura. 
3. a) A repetição e a 
reformulação:  “Em Franca 
tava teno um almoço lá”; 
“esse rapaz sabe cantar, 
esse rapaz”; “na grande 
festa da... na Queima do 
Alho”; “teve que mexer... 
teve que mexer também”; 
“nós que é da roça, nascido 
e... fui nascido e criado na 
roça”.
3. b) A expressão né.
3. c) Os olhares que 
direcionam o interlocutor, 
as expressões faciais, os 
movimentos com a cabeça 
e os gestos com as mãos.

» João-de-barro e seu ninho, 
que ele constrói sempre na 
direção contrária à da chuva. 
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Nada mais lindo que um açude sangrando, 
comentou o camarada potiguar Carlão de Souza 
esta semana. Não cabe na vista. A mesma san-
gria, sem nada combinado, foi assunto de 
outro irmão rochedo, Paulo Mota, das ban-
das de Sucesso, área cearense de Tamboril, 

pense na geografia, pense! Não há como não 
se arrupiar todinho diante de tal fenômeno. Levo 

essa ideia da chuva para onde for, só a chuva nos 
importa, mesmo quando estamos nos sítios mais 

chuvosos do universo. A chuva é meu gol, minha Copa 
do Mundo, Deus gozando a glória, meu amor.
[...]

SÁ, X. Chove no sertão e não tem nada mais bonito. El País, São Paulo, 
24 fev. 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/24/

opinion/1519484958_938753.html. Acesso em: 30 jan. 2020.

 4. Assim como na entrevista transcrita anteriormente, nessa crônica temos o registro de 
outra diversidade brasileira bem marcada.
a) Qual é essa diversidade e a que região pertence? 
b) Que aspectos da região são motivo de exaltação do narrador da crônica? 
c) Por que a chuva merece tanto destaque nessa crônica, considerando a região do 

Cariri? 

 5. Embora essa crônica tenha sido originalmente escrita, apresenta algumas marcas pró-
prias da oralidade. 
a) Por que em uma crônica como essa não é inadequado apresentar características do 

discurso oral? 
b) Com base em tudo o que foi discutido sobre a linguagem falada, que recursos presen-

tes no texto são típicos da oralidade? Dê exemplos. 
c) À medida que lembra sua região, o cronista molda a linguagem com palavras como 

arrupiar. O que justificaria a escolha pelo registro dessa variação oral? 

 6. O cronista explica que inverno tem um sentido específico na região Nordeste: é como lá se 
chama a estação das chuvas (que geralmente ocorre no verão e no outono). Outros termos 
da crônica que têm um sentido próprio nessa região são sangrar e rochedo. No texto, o que 
pode significar a expressão açude sangrando e a gíria irmão rochedo?

4. a) É uma das 
diversidades sertanejas 
do Nordeste, da região do 
Cariri (CE).
4. b) A chuva, seus 
sinais prévios e suas 
consequências.
4. c) Por ser uma região 
de sertão, com longos 
períodos de seca, a chuva 
é um grande evento, 
digno de emoção, poesia 
e celebração.
5. a) Porque é uma 
crônica lírica e pessoal, 
de linguagem informal e 
em tom de conversa com 
o leitor (“Desculpem, 
amigos”; “pense na 
geografia, pense!”), que 
quer exaltar a região de 
origem do cronista.
5. b) Repetições (coisa, 
pense) e registro de 
pronúncia de variação 
dialetal (arrupiar).
5. c) A origem 
do cronista, sua 
familiaridade com o 
modo de falar da região e 
as lembranças do Cariri.
6. Açude sangrando: 
"açude transbordando"; 
irmão rochedo: 
"amigo muito legal, 
muito maneiro". Fonte 
dos dados: https://
www20.opovo.com.
br/app/maisnoticias/
curiosidades/2016/05/24/ 
noticiascuriosidades, 
3616807/conheca-o- 
significado-da-expressao- 
nao-vale-um-cibazol-dita-
pelo-f.shtml; https://www.
dicionariopopular.com/
girias-nordestinas (acessos 
em: 15 jun. 2020).
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 » Chapada do Araripe, Santana do 
Cariri (CE). Foto de 2012.

 » Região do Cariri (CE) em dia chuvoso. Foto de 2020.

As muitas belezas das 
expressões nordestinas 
A cultura nordestina tem forte expressão popular e erudita em todas as lin-

guagens. Conhecer algumas dessas expressões, como a música, a xilogravura que 
ilustra a literatura de cordel e a dança da ciranda, é uma oportunidade de viajar por 
paisagens que vão do sertão até o mar.

No balanço do forró
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As muitas belezas das 
expressões nordestinas 
A cultura nordestina tem forte expressão popular e erudita em todas as lin-

guagens. Conhecer algumas dessas expressões, como a música, a xilogravura que 
ilustra a literatura de cordel e a dança da ciranda, é uma oportunidade de viajar por 
paisagens que vão do sertão até o mar.

No balanço do forró
Sentir o mundo

Você vai se juntar a um colega para produzir uma narração de histórias pessoais. 
Ela funcionará da seguinte maneira.

 I. Colega A conta e colega B ouve atentamente.
 II. Colega B reconta de maneira romanceada o que ouviu.
 III. Colega B conta e colega A ouve atentamente. 
 IV. Colega A reconta de maneira romanceada o que ouviu.

 1. Conte ao colega sobre um passeio que tenha feito a um lugar com uma paisagem 
muito impressionante. Descreva o que lhe chamou a atenção: o que tinha no chão, 
o que tinha ao redor, o que tinha em cima etc. Como era a temperatura, o cheiro e 
como era a sensação de estar lá. Que coisas e seres habitavam aquele lugar. O que 
foi fazer lá. 

 2. O colega, que o ouviu atentamente, vai recontar a história, acrescentando aspectos 
levemente fantásticos e exagerados em tudo o que puder, ampliando os detalhes e 
deixando-os engraçados e surreais. Lembre-se sempre de não ultrapassar o limite 
do respeito ao colega na hora de inventar novas feições à história: nunca diga sobre 
o outro o que não gostaria que fosse dito sobre você.

 3. Agora, inverta: o colega que ouviu e recontou a sua história vai contar a história 
dele com todos os detalhes, e você vai recontá-la, acrescentando outros aspectos.

 4. Cada dupla escolhe a história que ficou mais engraçada para contar para toda a 
turma. Os ouvintes podem interromper a narração até três vezes para acrescentar 
outros detalhes engraçados ou exagerados.

Professor, a produção 
deve suscitar a 
imaginação, por isso 
deve ser bastante livre e 
solta. Se possível, gravar 
o reconto das histórias 
escolhidas pelas duplas 
e que poderão ter 
intervenções da turma. 
Como o objetivo é 
explorar a oralidade, 
não é necessário fazer 
anotações no caderno, o 
que cercearia o processo 
de desenvolvimento oral 
dos estudantes.

Canindé é um município do estado do Ceará bastante frequentado por romei-
ros, que ali vão visitar lugares considerados sagrados, como a Basílica de São 
Francisco das Chagas, onde realizam celebrações anuais. 

O município de Canindé figura como destino na canção “Estrada de 
Canindé”, que elogia a simplicidade nordestina e é um dos maiores sucessos 
de Luiz Gonzaga. Ouça a canção na Faixa 10 do CD desta coleção.

Professor, se achar 
importante, explicar 
aos estudantes que São 
Francisco das Chagas é 
São Francisco de Assis. 
A alcunha “das Chagas” 
refere-se a um evento 
ocorrido na Itália, em 
que o santo, ao fi car 
tão ferido quanto Jesus, 
completa sua trajetória 
em direção ao Cristo e 
encontra-se plenamente 
com Deus. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Escutar

 1. Faça uma primeira escuta da canção “Estrada de Canindé”, interpretada por 
Luiz Gonzaga e gravada originalmente em 1950. Acompanhe a letra e observe 
o que ela conta sobre o passeio das personagens pelo sertão nordestino.

Estrada de Canindé
Ai, ai, que bom
Que bom, que bom que é
Uma estrada e uma cabocla
Cum a gente andando a pé

Ai, ai, que bom
Que bom, que bom que é
Uma estrada e a lua branca
No sertão de Canindé

Artomove lá nem se sabe 
Se é home ou se é muié
Quem é rico anda em burrico
Quem é pobre anda a pé

Mas o pobre vê nas estrada
O orvaio beijando as fl ô
Vê de perto o galo campina
Que quando canta muda de cor

Vai moiando os pés no riacho
Que água fresca, nosso Senhor
Vai oiando coisa a grané
Coisas que, pra mode vê
O cristão tem que andá a pé
ESTRADA de Canindé. Intérprete: Luiz Gonzaga. In: [O torrado/
Estrada de Canindé]. Rio de Janeiro: RCA Victor, 1950. Lado B.

Professor, apresentar aos estudantes 
a Faixa 10 do CD desta coleção.

Luiz Gonzaga
O pernambucano Luiz 

Gonzaga (1912-1989) 
foi sanfoneiro, cantor e 
compositor. Considerado 
um dos maiores artistas 
brasileiros de todos os 
tempos, popularizou a 
música e a cultura nor-
destinas por todo o país a 
partir da década de 1940, 
quando fi cou conhecido 
como o Rei do Baião. 
Foi o primeiro artista 
a fazer turnês pelo 
Brasil, popularizando a 
formação instrumental 
de sanfona, zabumba 
e triângulo, caracterís-
tica do forró tradicional, 
ou forró pé de serra. 
Sua composição “Asa 
Branca” (em parceria com 
Humberto Teixeira) é um 
dos maiores clássicos 
do cancioneiro popular 
brasileiro. Em sua longa 
carreira, foi reverenciado 
e regravado por artistas 
de todo o Brasil.

#sobre

» Foto do cantor e 
compositor em 1971.
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Estratégias didáticas, respostas e comentários nas Orientações para o professor.

#saibamais

Forró 
O termo forró deriva da palavra forrobodó, que significa "festa popular". Esse baile típico do 

Nordeste brasileiro, que também faz parte de vários festejos religiosos, é realizado em todo o Brasil, 
em especial nas festas juninas. Não é um gênero musical, e sim uma festa que reúne os principais 
gêneros musicais locais, como xote, baião, coco, xaxado e arrasta-pé. Existem três estilos de forró: 

• Forró pé de serra: é o estilo original difundido a partir de 1940. Os instrumentos utilizados são 
a sanfona, a zabumba e o triângulo. Popularizado por Luiz Gonzaga, o nome se refere à Serra 
do Araripe, região onde ele nasceu. 

• Forró universitário: nasceu nos anos 1990, em São Paulo, cidade com forte presença nordes-
tina por causa da migração. Mais urbano, tem influência de gêneros como o reggae.

• Forró eletrônico: nasceu nos anos 2000, misturando elementos da música pop atual ao estilo tradicio-
nal. Como principais representantes, destacam-se Wesley Safadão, Calcinha Preta e Aviões do Forró.

galo campina: também 
conhecida como cardeal-
-do-nordeste, é uma ave 

comum no Nordeste, 
e possui a cabeça e o 
pescoço vermelhos, o 

abdome branco e as costas 
acinzentadas.

a grané: (a granel) em 
grande quantidade.

pra mode: (por mor de) a 
fim de.
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 2. Aponte os elementos que evidenciam as características da paisagem do sertão nordestino.

 3. Observe a xilogravura, a seguir, e aponte os elementos que também aparecem na música.

» BORGES, J. Céu 
estrelado. [20–?] 
Xilogravura, 
50 cm x 65 cm.

3. A lua branca, as fl ores e os pássaros (embora não se veja o citado galo da campina, vemos a espécie) e “Coisas que, pra mode vê / O cristão tem que andar a pé”.

#paralembrar

Refrão ou estribilho é a parte 
que se repete várias vezes ao longo 
da canção. De fácil memorização, 
reflete a ideia central da letra e, 
além de ser cantado pelo vocalista 
principal, também pode ser acom-
panhado por um coro. É comum 
cantar o seu refrão ao se lembrar 
de uma canção.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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 4. Faça uma segunda escuta da canção, prestando 
atenção nos principais instrumentos e distinguindo 
os grupos dos quais eles fazem parte – há essen-
cialmente os de percussão e de teclado. Tente 
identificá-los, descrevendo que tipo de som fazem 
(grave, médio ou agudo), mesmo que não saiba exa-
tamente o nome deles.

» Identificar

 5. Agora, ouça novamente a canção, acompanhando a 
letra, e identifique seu refrão.
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 6. Observe a gravura O fole roncou, de J. Borges, e responda: que instrumentos musicais 
representados nela foram ouvidos na canção de Luiz Gonzaga? Mencione os que você 
consegue reconhecer.

 7. O que a canção retrata sobre o modo de vida no sertão de Canindé na década de 1950?

 8. As duas últimas estrofes da letra indicam os sentidos da percepção ativados quando se 
caminha pela estrada do sertão de Canindé. Aponte quais sentidos são esses e indique 
os elementos da natureza que os ativam.

6. Espera-se que os 
estudantes identi� quem 
a sanfona ao centro, a 
zabumba à esquerda e o 
triângulo ao lado, no canto 
esquerdo.
7. A letra descreve um 
modo de vida muito 
simples, num lugar em 
que não há automóveis, 
as pessoas mais humildes 
caminham a pé e os que 
têm alguma posse andam 
de burrico.
8. A visão, ativada pelo 
orvalho nas � ores, pelo 
galo que muda de cor 
e pelas coisas a grané; 
a audição, ativada pelo 
canto do galo; o tato, 
ativado pela água fresca 
do riacho molhando os pés 
e também pelo orvalho, já 
que a visão dele remete 
à umidade sentida pelo 
tato. É possível considerar 
ainda o olfato, ativado 
pelo perfume das � ores; e 
o paladar, pela água fresca 
do riacho.

J. Borges
José Francisco 

Borges (1935-),
n a s c i d o  e m 
Bezerros (PE), 
é dos principais 
artistas gravado-
res e cordelistas 
do Nordeste. Filho de agri-
cultores, trabalhou na roça 
quando menino, deixando a 
escola aos 12 anos. Começou 
a escrever cordel aos 20 anos 
e, aos 30, publicou o primeiro 
folheto de sua autoria: “O 
encontro de dois vaquei-
ros no sertão de Petrolina”. 
Atualmente, tem mais de 200 
títulos publicados. Mantém o 
Museu da Xilogravura, em sua 
cidade natal, onde dá ofi cinas 
para crianças e jovens.

#sobre

os elementos da natureza que os ativam.
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» Retrato 
do autor 
em 2012.

» BORGES, J. A vida no sertão. [20–?]. Xilogravura, 66 cm x 48 cm.
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» BORGES, J. O fole roncou. [20–?]. Xilogravura, 66 cm x 48 cm.

Cenas do sertão
Outra expressão da vida sertaneja se manifesta nas 

imagens que ilustram os livretos de cordel, feitas pelos cha-
mados imagineiros.

Observe esta imagem em preto e branco, do cordelista 
J. Borges.

Estratégias didáticas nas
Orientações para o professor.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Que elementos do modo de vida sertanejo expressos na música de Luiz Gonzaga podem 
ser também observados na xilogravura A vida no sertão de J. Borges.? 

» Comparar 

 2. Observe as duas obras a seguir e compare-as.

O andar a pé do casal (à frente e atrás do burrico), a cabocla, o burrico 
e o contato com os animais e com os elementos da natureza.

2. a) Não há, numa 
mesma imagem, 
um pássaro igual 
ao outro; todos 
estão com as asas 
abertas, e a maioria 
está em pleno voo, 
com o bico voltado 
para cima.
2. b) Quase 
todos os pássaros 
da imagem da 
esquerda estão 
virados para a 
direita; os da 
direita, à exceção 
de um, estão 
voltados para a 
esquerda. Os da 
esquerda parecem 
ter sido pintados 
em madeira e 
os da direita, 
impressos em 
papel. A imagem 
da esquerda tem 
várias matrizes de 
gravura, com os 
pássaros isolados 
uns dos outros; a 
imagem da direita 
apresenta uma só 
gravura, com os 
pássaros reunidos. 

» BORGES, J. 
[Sem título]. 

[20–?].Matriz 
de madeira 

esculpida para 
xilogravura.  

50 cm x 65 cm.

» BORGES, J. A 
passarada. 
[20–?]. 
Xilogravura 
impressa,
50 cm x 65 cm. 

a) O que você pode dizer a respeito dos desenhos dos pássaros nas duas imagens?
b) Compare a imagem da esquerda com a da direita. Que diferenças você observa? 

Xilogravura “é um desenho escavado na madeira. O escavado é o branco, o preto é o alto 
relevo”: é assim que o gravador popular João Pedro do Juazeiro descreve seu ofício. 

Usa-se a madeira como matriz (xilo = “madeira”), na qual o artista desenha e cava com fer-
ramentas cortantes (goivas ou facas), entalhando as partes que ficarão brancas. As partes que 
receberão a tinta permanecem intocadas (em relevo), assim, quando gravadas, ficarão desenhadas. 

Em termos técnicos, é uma gravura que usa um rolo de borracha embebido em tinta passado 
sobre a placa cavada. O rolo toca só as partes elevadas do entalhe. A impressão também vem de 
cima para baixo, seja com colher de pau, seja com outros objetos de pressão utilizados pelas mãos 
do impressor. Um detalhe significativo é que em toda gravura a imagem sai invertida, espelhada, 
o que requer atenção especial ao entalhar letras e números, por exemplo.

A origem da impressão em papel remonta à China, no ano de 868. Mas a xilogravura 
tornou-se largamente praticada em todo o Oriente e Ocidente, tendo sido trazida ao Brasil 
apelos portugueses.
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Estratégias didáticas, respostas e comentários 
nas Orientações para o professor.
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» Analisar

 3. Releia a definição de xilogravura, observe novamente as 
imagens das matrizes de xilogravura e da obra A passarada, 
de J. Borges, reproduzidas na questão 2, e responda.
a) Há uma correspondência direta entre as duas imagens: ou 

seja, a primeira serviu de matriz para a segunda?
b) Agora observe atentamente a gravura A passarada e veja 

como o artista produziu os detalhes das caudas dos pás-
saros construindo linhas finas: elas foram esculpidas com 
um objeto cortante numa placa de madeira antes de serem 
impressas no papel. Escolha um dos pássaros, indique sua 
posição na imagem impressa (linha e coluna da esquerda 
para direita, de cima para baixo) e descreva: que áreas foram 
cavadas e recortadas da matriz, por isso protegidas da tinta 
e não impressas na gravura?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

#saibamais

Processo de criação
O artista J. Borges 

tem profunda inti-
midade com o cordel 
e com a xilogravura. 
Além de ter desem-
penhado todas as 
funções relacionadas 
à produção de cordel, 
tem grande familia-
ridade com o sertão 
nordestino: as matri-
zes utilizadas por ele 
são feitas de madeiras escolhidas entre espécies nativas 
de menor resistência ao corte e fidelidade ao traço, sendo 
a imburana a preferida. 

O aproveitamento que ele faz da madeira é quase total. 
Seu uso da linguagem da xilogravura, apesar de parecer 
intuitivo, revela um conhecimento acumulado do ofício, que 
se apresenta no controle de todas as etapas de produção. 
Repare como ele desenha direto na placa de madeira e sua 
maneira de encavar já está calculada no modo de traçar o 
desenho, mostrando pleno domínio sobre a faca de corte. 
O estilo de encavar esses pássaros revela um controle de 
todas as etapas de produção, o que faz de J. Borges um 
artista completo, possivelmente diferenciando-o de um ini-
ciante, que precisa seguir várias etapas e tomar uma série 
de medidas de segurança antes de usar um instrumento 
de corte.

» J. Borges fazendo uma matriz 
de xilogravura em Bezerros (PE). 
Foto de 2012.

#ficaadica

O cordel contemporâneo do 
gravador Vilela no teatro 

Inspirada no premiado livro 
homônimo do escritor e artista 
plástico Fernando Vilela, a peça 
Lampião e Lancelote, adaptada 
por Bráulio Tavares, apresenta 
o duelo entre o mais temido 
cangaceiro nordestino e o mais 
terrível dos cavaleiros da Távola 
Redonda do Rei Artur. Na união 
do cordel (brasileiro) e das 
novelas de cavalaria (europeias), 
o duelo se dá entre duas cultu-
ras, sustentadas por repentistas 
e trovadores. 

Apesar de distantes no 
tempo, o que se assiste são 
semelhanças entre os dois 
mundos, bem ao modo do 
imaginário fantástico caracte-
rístico da literatura de cordel. 

Acesse o endereço eletrô-
nico para conhecer mais sobre 
o trabalho de Vilela.
FERNANDO VILELA. Disponível 
em: http://fernandovilela.com.
br/. Acesso em: 16 jun. 2020.
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» Cena da peça Lampião e 
Lancelote, adaptada por 
Bráulio Tavares. Teatro SESI, 
São Paulo (SP). Foto de 2013.
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A tradição revisitada
No sertão contemporâneo, o olhar para a natureza ainda pauta a experiência 

do nordestino. Seja para falar do ambiente urbano, ainda influenciado pelo rural, 
seja para falar das cidades, onde o mar ainda impõe o seu ritmo e encanto. Pelo 
estudo de algumas canções, é possível observar as mudanças que elas podem 
sugerir na paisagem.

Uma das músicas representativas da inventividade do Cabruêra é 
“Passarada”. Prepare-se para ouvi-la na Faixa 11 do CD desta coleção.

Passarada
Quando é de madrugada a passarada canta
E as meninas se levantam daquele jeitão
Quando é noite de São Pedro eu vejo animação
Vendo as moças cantando o seu samba-canção
É rolinha lambu canção
É asa-branca bem-te-vi
Pelicano jutiri
Pássaro-preto juçião
Só saíra matulão
A noite eu vejo cantar vejo o azulão voar
Trapaceiro dorminhoco
Curuja belisca coco
Remenda meu sabiá

PASSARADA. Intérprete: Cabruêra. In: VISAGEM. [S. I.], Not On Label, 2010. Faixa 6.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Grupo Cabruêra
O grupo musical Cabruêra formou-se em 1998, em Campina 

Grande (PB). Seu nome vem da palavra cabroeira, que pode 
signifi car tanto "rebanho de cabras" (animal símbolo de resis-
tência no semiárido nordestino) quanto bando de “cabra-macho” 
(numa referência aos “cabras” de Lampião).

Considerado representante do movimento Manguebeat, 
o Cabruêra reúne as mais diferentes infl uências musicais, 
misturando rock, recursos tecnológicos e o cancioneiro popular 
nordestino.

#sobre

» Foto do grupo em Campina 
Grande (PB), 2019. 
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Vamos todos cirandar
A ciranda é considerada uma verdadeira joia do cancioneiro pernambucano. 

Tradicional tanto nas praias do norte do estado quanto em regiões interioranas, 
como a Zona da Mata, conta com a participação de adultos, mas crianças também 
podem participar. Os cirandeiros, em sua origem, são basicamente trabalhadores 
rurais e pescadores que dançam e cantam juntos, embalados pelo pulso forte do 
bumbo, do repique da caixa e do chocalho do ganzá. A ciranda não tem figurino 
próprio e é dançada durante todo o ano. 

Você vai conhecer duas cirandas cantadas por Lia de Itamaracá, uma das mais 
importantes cantoras de ciranda do Brasil. Além de ouvi-las, você e seus colegas 
vão cantá-las e dançá-las. A ciranda é uma dança circular simples, na qual se 
dança de mãos dadas para um lado e para o outro e com movimentos que imitam 
o balanço do mar.

Ouça as cirandas “Minha ciranda” e “Moreno cirandeiro”, Faixas 12 e 13
do CD desta coleção. Elas fazem parte do primeiro álbum de Lia de Itamaracá, 
A rainha da ciranda, lançado em 1977.

 1. Em uma primeira escuta, acompanhe a letra na coluna da esquerda. Quantos instru-
mentos você distingue? Descreva os tipos de instrumentos e os tipos de som de cada 
um deles. 

 2. Observe e anote no caderno o trecho da letra da primeira ciranda cantada por Lia e da 
parte que o coro canta. Anote também, da segunda ciranda, os trechos cantados por Lia, 
por outro intérprete e pelo coro. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

1. Espera-se que os 
estudantes identifi quem 
três instrumentos: um 
de percussão e som 
grave, um de percussão 
e som médio e outro de 
sopro e som médio. A 
voz de Lia é aguda.
2. Na primeira ciranda, 
Lia canta a primeira 
estrofe e o coro, a 
segunda. Na segunda 
ciranda, Lia canta o 
primeiro e o terceiro 
versos da primeira 
estrofe; o segundo e 
o quarto versos são 
cantados por um 
intérprete masculino; 
e a segunda estrofe é 
toda cantada por esse 
intérprete masculino e 
depois pelo coro.

3. Sim, pois a canção 
do Cabruêra também 
enaltece o sertão por 
meio dos elementos 
da natureza – no 
caso, as espécies de 
pássaros que cantam 
na madrugada – e 
do modo de viver 
nordestino. Além disso, 
a banda traz elementos 
contemporâneos à sua 
música, misturados 
à tradição do Rei do 
Baião.
Professor, estimular 
uma comparação mais 
profunda entre as duas 
músicas. Destacar, por 
exemplo, que enquanto 
a canção de Gonzaga 
descreve o modo de 
viver de sua época, as 
andanças a pé do eu 
lírico com a cabocla e 
a noite de lua cheia, 
a canção da banda 
Cabruêra fala da noite 
de São Pedro e da 
animação das moças 
nessa festa, sugerindo 
diferenças nos modos 
de se relacionar e se 
divertir, tanto nas festas 
quanto nas relações 
interpessoais. 

» Integrante da banda Cabruêra no 
palco, durante o Sol Music Festival, 

em João Pessoa (PB), em 2018.

explorar
#para

Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Escutar

 1. Quais instrumentos você identifica nessa canção? 

 2. Ouça novamente a canção e identifique que outro som se percebe em seu início?

» Analisar e interpretar

 3. Podemos considerar a banda Cabruêra herdeira da tradição 
sertaneja? Justifique sua resposta comparando as canções 
“Passarada”, de Cabruêra, e “Estrada de Canindé”, de 
Luiz Gonzaga. 

Bateria, baixo, guitarra e escaleta.

O som de pássaros gorjeando, até os 20 segundos.

AUGUSTO PESSOA

Ouça novamente a canção e identifique que outro som se percebe em seu início?

Podemos considerar a banda Cabruêra herdeira da tradição 
sertaneja? Justifique sua resposta comparando as canções 
“Passarada”, de Cabruêra, e “Estrada de Canindé”, de 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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CANTO DANÇA

I. Minha ciranda
Minha ciranda não é minha só
É de todos nós, é de todos nós
A melodia principal quem tira 
É a primeira voz, é a primeira voz

Pra se dançar ciranda
Juntamos mão com mão
Formando uma roda 
Cantando uma canção.

MINHA ciranda. Intérprete: Lia de Itamaracá. In: A RAINHA da ciranda. [S. I.], 
Tapecar, 1977. Lado B, Faixa 4.

II. Moreno cirandeiro
O mar tem um verde louco. 
E eu acho pouco dizer que é beleza
Na praia tem tanto coco
Que eu fi co rouco de gritar riqueza

Sou pescador, sou de água fria
Sou moreno cirandeiro
Sou o chamego de Lia. 

MORENO cirandeiro. Intérprete: Lia de Itamaracá. In: A RAINHA da ciranda.  [S. I.], 
Tapecar, 1977. Lado B, Faixa 5.

 3. Copie as letras das cirandas no caderno, preste atenção ao som grave do 
tambor e anote as sílabas que coincidem com a sua batida.

 4. Agora, você e os colegas vão ensaiar a dança.

Movimentos solo
a) Pise para a frente e para trás com o pé esquerdo (pé de dança). O pé direito 

acompanha o movimento subindo e descendo, mas sem sair do lugar. 
b) Acerte o passo com o bumbo: pise com o pé de dança à frente, junto com o 

toque do bumbo.
c) Ao mesmo tempo em que pisa à frente, levante os braços, erguendo 

as mãos à sua frente na altura dos ombros. Sempre que o pé esquerdo 
estiver na frente, os braços sobem; quando ele estiver atrás do pé direito, 
os braços descem de modo relaxado. O vaivém dos braços e o balanço 
do corpo imitam as ondas do mar. Repita esses movimentos enquanto 
Lia de Itamaracá estiver cantando.

d) Agora, atente-se ao momento em que o coro canta e ensaie o segundo 
movimento solo, invertendo o pé de dança: pise para a frente e para trás 
com o pé direito. O pé esquerdo acompanha o movimento, subindo e 
descendo, mas sem sair do lugar. 

e) Acerte o passo com o bumbo: pise com o pé de dança à frente, junto com 
o toque do bumbo.

MOMENTO RODA 1

MOMENTO RODA 2

MOMENTO RODA 3

As respostas são as sílabas sublinhadas nas letras das cirandas. 
Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.

#saibamais

Lia de Itamaracá
A cirandeira L ia 

de Itamaracá nasceu 
em 1944, na Ilha de 
Itamaracá, região metro-
politana de Recife (PE). 
Cantora e compositora 
desde criança, gravou seu 
primeiro disco em 1977, 
um LP intitulado A rainha 
cirandeira. Durante os 
mais de 60 anos dedicados 
à música, o mar do litoral 
pernambucano foi uma de 
suas maiores inspirações. 
Em 2005, recebeu o título 
de Patrimônio Vivo de 
Pernambuco, concedido 
pelo estado. 

Para saber mais sobre 
Lia de Itamaracá, acesse a 
página dedicada à artista 
no Portal da Cultura 
Pernambucana, disponível 
em: http://www.cultura.
p e . g o v . b r / p a g i n a /
p a t r i m o n i o - c u l t u r a l /
imaterial/patrimonios-
vivos/lia-de-itamaraca/ 
(acesso em: 12 jul. 2020).

» Lia de Itamaracá se apre sen -
ta ndo na tradicional roda 
de ciranda na cidade de 
Guarulhos (SP), em 2019.

CESAR BORGES/FOTOARENA
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f) Ao mesmo tempo em que pisa à frente, levante os braços, erguendo as mãos à sua 
frente na altura dos ombros. Sempre que o pé direito estiver na frente, os braços 
sobem; quando ele estiver atrás do pé esquerdo, os braços descem de modo relaxado. 
Repita esses movimentos enquanto o coro estiver cantando.

Na roda

Dê as mãos aos colegas de ambos os lados para dançar a ciranda em roda.

Momento 1, em sentido anti-horário
a)  Para a roda girar para a direita (sentido 

anti-horário), você e os colegas vão cruzar 
o pé esquerdo na frente do pé direito, junto 
com o toque do bumbo. Erga os braços à 
frente, na altura dos ombros, junto com  
a passada.

b)  Descruze as pernas, pisando com o pé 
direito à direita, de modo que você fique 
com os pés paralelos. Junto com essa 
passada, os braços descem relaxados.

c)  Agora, cruze o pé esquerdo atrás do pé 
direito, junto com o toque do bumbo. 
Lembre-se de erguer os braços à frente, 
ao mesmo tempo que dá a passada.

d)  Você e os colegas seguirão nesse zigue-za-
gue, fazendo a roda girar.

 » SEVERINO, B. 
Ciranda. 2000. 
Xilogravura,  
25 cm x 25 cm. 
Acervo do artista.

Momento 2, em sentido horário, quando começa o coro
e)  Inverta o pé que cruza na frente e atrás, fazendo a roda girar para a esquerda. Para 

girar a roda no sentido horário, o pé direito vai cruzar na frente e atrás do pé esquerdo. 
f) Lembre-se sempre de sincronizar o pé que estiver na frente com o toque do bumbo 

e os braços levantados.
g) Olhe seus colegas nos olhos para dançar com mais leveza e divertir-se com eles.
h) Você pode cantar os trechos da música entoados pelo coro. 

Momento 3, quando começa a segunda canção

Agora, a roda se fecha lentamente em direção ao centro e depois se abre de 
volta para trás.

i) Dançando em roda no mesmo sentido, ande em direção ao centro sem alterar o passo. 
A cada subida de braço, grite “hei!”.

j) Faça isso até que seus braços e os dos colegas se encontrem lá em cima. Então, 
comecem a fazer o movimento inverso, voltando lentamente para trás a cada passo, 
até retornar para a roda aberta, sem perder o movimento lateral.

102
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Gravura
Nesta Sequência, você conheceu e vivenciou um pouco da cultura nordes-

tina, ouvindo, cantando e dançando músicas típicas dessa região do Brasil. 
Conheceu também o trabalho de um grande artista popular, J. Borges, mestre 
do cordel e da xilogravura. 

» O que você vai fazer
Você vai criar uma gravura, que pode ser xilogravura ou linoleogravura – que 

usa uma placa de linóleo como matriz em vez da madeira. A escolha vai depender 
do material disponível na escola. 

O que você vai ilustrar? Escolha uma cena bem visual, com aspectos interes-
santes da natureza, quem sabe inspirada nas gravuras de J. Borges. Outra fonte de 
inspiração pode ser a história que você contou e o colega acrescentou elementos 
fantásticos, na proposta do boxe inicial Sentir o mundo. 

Ao final, você vai expor em um varal a sua gravura, como tradicionalmente 
fazem os cordelistas com seus cordéis.

Materiais

• Pedaço de madeira ou linóleo 
de 15 cm x 15 cm para servir 
de matriz da gravura.

• Papel grosso (cartão ou Kraft) 
de 20 cm x 30 cm.

• Oito folhas de papel de seda 
branco de 20 cm x 30 cm.

• Jogo de goivas com pedra e 
óleo de afiar (uso coletivo).

• Lápis grafite 6B.
• Caneta ponta porosa.
• Caneta esferográfica.
• Colher de pau, de cozinha, 

com as costas bem curvas.
• Rolinho de silicone 

(uso coletivo).
• Tinta para gravura 

(uso coletivo).
• Solvente para tinta de gravura 

– varia de acordo com o tipo 
de tinta (uso coletivo).

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Cordéis expostos em varais. Rio de Janeiro (RJ), 2009.

LUCIANO JOAQUIM/SHUTTERSTOCK.COM
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• Espátula (uso coletivo).
• Placa de vidro ou de acrílico para entintar (uso coletivo).
• Jornal para forrar as mesas (uso coletivo).
• Pregadores de roupa pequenos (dois a quatro por estudante).
• Cordão de varal – preferencialmente barbante grosso de algodão (uso coletivo). 

 » Planejar e criar
Prepare-se para fazer o esboço e marcar a placa.

• A placa da matriz deve ser apoiada com firmeza e bem centralizada sobre seu 
papel de esboço – um papel grosso, como papel cartão ou Kraft. Em seguida, faça 
o contorno da matriz no papel, a lápis e delicadamente, assim você saberá que 
tamanho terá sua imagem final.

• Escreva seu nome e identifique sua turma nas laterais de sua placa, na espes-
sura dela, nos quatro lados.

• Desenhe no papel a cena que você imaginou, sem detalhes excessivos, lembran-
do-se de que as formas na gravura são bastante simplificadas. Escreva seu nome 
e a identificação de sua turma.

• Cubra o verso do papel com lápis grafite 6B ou bastão de carvão mole.
• Vire o desenho do lado direito e coloque-o na placa, fazendo o seu contorno 

coincidir com os limites da matriz. Transfira o desenho para a placa, passando 
uma caneta esferográfica com força por cima dos traços do desenho.

• Planeje a parte que vai receber tinta e a parte que deve ser retirada da placa, 
ou seja, a que vai ficar preta e a que vai ficar branca.

• Marque na matriz, com caneta ponta porosa, a área a ser retirada. Cuidado para 
não marcar a parte errada!

Dicas de ouro em um ateliê de gravura e impressão

• Evite movimentos bruscos e nunca esbarre nos colegas, já que nesta proposta 
lida-se com ferramentas cortantes. É fundamental trabalhar com calma e 
atenção, assumindo a responsabilidade nas questões de segurança.

• Todas as mesas devem ser forradas com jornal (que ao final deve ser descar-
tado de forma adequada). Se possível, use avental para evitar que a roupa se 
suje. Montar e desmontar o ateliê, manter o local de trabalho organizado e 
limpo e cuidar adequadamente dos materiais, das ferramentas e dos trabalhos 
são funções dos artistas/estudantes. 

• Seja solidário com os colegas, ajudando-os no que for necessário. Só não vale 
fazer o trabalho por eles.

• No começo de cada aula, sempre organize em sua pasta a produção da aula 
anterior: em suas gravuras secas, escreva seu nome e a data no canto inferior 
direito de cada uma delas; no canto inferior esquerdo, escreva o número da 
cópia e o total de gravuras que será feito. Para guardar suas cópias, intercale 
a gravura entre duas folhas de jornal. Só então prepare-se para trabalhar de 
novo sua matriz.
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Cavando o desenho
• Antes de trabalhar com a goiva, preste atenção a estas dicas.

 1. Sempre trabalhe o corte na direção oposta ao seu corpo, partindo dele para o centro 
da mesa. Gire a matriz quando necessário, porém em hipótese alguma mude o 
sentido do corte. Veja nas imagens a posição dos estudantes testando o corte em 
placas de linóleo. 

 2. Calcule a potência de sua força, distribuindo-a por igual do começo ao fim do corte.
 3. Se a goiva estiver cortando mal, é hora de afiá-la em pedra com óleo. Peça instruções ao 

professor para aprender a fazê-lo com segurança. 

• Retire com a goiva a parte que você marcou com caneta ponta porosa. Comece 
pelos contornos, sempre com cuidado e atenção.

 » A mão que segura a goiva deve 
ficar sempre à frente da que 
segura a placa, por motivos de 
segurança.
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Entintando e gravando 

• Com a espátula, tire a tinta de impressão da lata, observando a quantidade 
ideal, e coloque-a na placa de vidro/acrílico. Espalhe a tinta uniformemente 
com o rolo até que ele fique totalmente coberto. 

• Espalhe a tinta em todas as direções sobre a matriz, com gestos delicados e 
suaves. Passe mais tinta no rolo se for necessário, com o cuidado de acertar 
na quantidade.

• Coloque o papel na placa, bem centralizado e com muito cuidado para não 
manchar a borda. Passe a mão sobre o papel delicadamente para fixá-lo na 
matriz.

• Depois que o papel estiver fixado sobre a matriz, faça pequenos e lentos movi-
mentos circulares com as costas da colher de pau sobre o papel, para que a 
tinta passe o desenho.

• Retire delicadamente o papel da placa, sempre no mesmo sentido.
• Pendure o papel no varal, para secar, cuidando para que a impressão não 

encoste em nada. Prenda o papel com os pregadores sem amassá-lo.
• Para produzir mais cópias da gravura, repita o processo de entintamento da 

matriz. 

 » Avaliar 

Reúna-se com os colegas para avaliar a proposta, levando em conta que a ava-
liação em Arte é um processo que considera mais a especificidade do fazer de cada 
um do que o talento ou o resultado: cada etapa do processo conta tanto quanto o 
produto final. Assim, faça também uma autoavaliação, considerando quanto você 
se empenhou e se superou, sua inventividade, sua atenção e responsabilidade no 
uso das ferramentas e dos materiais, sua adequação aos combinados com a turma 
e com o professor, seu respeito aos colegas e sua colaboração na manutenção da 
limpeza e da organização do espaço de trabalho.

 » Compartilhar 

Chegou o momento de mostrar para mais pessoas o que você fez. Que tal 
montar com os colegas uma exposição das gravuras em um varal? Juntos, esco-
lham um lugar espaçoso da escola que possa acomodar outras turmas, professores 
e funcionários. Durante a exposição, vocês podem sortear, entre a comunidade 
escolar, cópias das gravuras que tenham sobrado; podem até pensar em fazer 
mais cópias para poder distribuir a um número maior de pessoas. E, para tornar 
a exposição ainda mais animada, seria interessante convidar o público a dançar 
cirandas e outros ritmos que vocês tenham aprendido. 
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Os textos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em geral, discutem ideias, 
conceitos, defendem pontos de vista e tomam como objeto assuntos e temas que 
dizem respeito às pessoas e à vida em sociedade. No entanto, muitas vezes pode 
ser difícil identificar a diferença entre o assunto e o tema de um texto. Esse é um 
dos aspectos que você vai investigar sobre o trecho apresentado a seguir.

[...]
[...] as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas 

são formadas e transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que 
signifi ca ser “inglês” devido ao modo como a “inglesidade” (Englishness) veio a ser 
representada – como um conjunto de signifi cados – pela cultura nacional inglesa. 
Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sen-
tidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs 
legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua 
cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu 
“poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade” (Schwarz, 1986, p. 106).

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e 
a identifi cação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, 
eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram transferidas, gradualmente, 
nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. [...]

Em vez de pensar as culturas nacionais como unifi cadas, deveríamos pensá-
-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como 
unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças 
internas, sendo “unifi cadas” apenas através do exercício de diferentes formas de 
poder cultural. [...]

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva
e Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 48-62.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Leia o boxe sobre a diferença entre assunto e tema. Depois, responda às atividades.

O assunto é mais amplo que o tema. Por exemplo: um artigo jornalístico pode 
falar sobre o basquete brasileiro (assunto) e tratar da importância de determi-
nado técnico e suas estratégias de treinamento para o sucesso da equipe (tema). 
Ou seja, o tema é um recorte específico do assunto.

a) Qual é o assunto do trecho do texto de Stuart Hall que você leu?
b) Qual é o tema desse trecho?

 2. Releia o fragmento e identifique a ideia principal de cada parágrafo, elaborando um 
resumo de seu conteúdo.

 3. Em seu caderno, elabore uma representação gráfica para organizar as ideias do texto de 
modo que as relações de causa e consequência, as sequências de ideias, os contrastes 
e a ideia central sejam visualmente identificados.

Stuart 
Hall

O teórico 
cultural e 
sociólogo-
britânico-
-jamaicano 
Stuart Hall (1932-2014) 
é conhecido internacio-
nalmente por expandir 
os estudos culturais 
para incluir em seu 
escopo temas como 
"raça" e "gênero". É con-
siderado, hoje, uma das 
vozes mais importantes 
do multiculturalismo.

#sobre
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Foto do 
teórico e 
sociólogo 
em 2000.

Estratégias didáticas, respostas e comentários 
nas Orientações para o professor.
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FESTIVAL CULTURAL • Segunda etapa
Nesta Sequência 2, você conheceu um pouco mais sobre como a diversidade 

produz uma grande variação cultural, importante para a construção da identidade 
e de uma ideia de coletividade. 

» O que fazer
Nesta segunda etapa do projeto, você e os colegas vão planejar a parte buro-

crática do Festival Cultural, isto é, pensar nos detalhes práticos e físicos que 
permitirão que ele ocorra.

Para começar, a turma deve se organizar em equipes para pensar a realização 
prática do festival. Trata-se de uma tarefa que exige preparação em diversos setores. 

» Para produzir 
Para fazer a produção do festival, em seus aspectos práticos e técnicos, con-

sidere a proposta de divisão de equipes a seguir e adapte-a àquilo que a turma 
quer como evento. Sugere-se que a turma se organize nas seguintes equipes: 
coordenação geral, infraestrutura, cerimonial. 

Antes de organizar os grupos de trabalho, convém que todos leiam estas suges-
tões. Elas podem ajudar a dimensionar as equipes e ainda sugerir a necessidade 
de subequipes em certos itens. Por exemplo, infraestrutura pode ser dividida em 
pré-evento, evento e pós-evento.

Coordenação geral
A equipe da coordenação geral deve liderar uma discussão com a turma, que 

irá definir o contorno geral do evento. 
• Que manifestações efetivamente serão exibidas no festival? Como serão 

expostas? Haverá apresentações? Palestras? Exposição de fotos? Preparação 
e oferta de comidas? Exibição de produtos? Exibição de vídeos? Apresentação 
musical? 

• Dependendo do que for decidido, será importante elaborar uma programação com 
os horários de eventos como palestras, apresentações musicais e de vídeos etc.

• O festival se dará em um único dia ou mais?
• Como será a organização do espaço? Essa organização deve ser pensada em 

função do que será exibido e de como será a exibição. 
É preciso prever possíveis danos em equipamentos e materiais usados no 

evento. A equipe de coordenação geral deve mediar uma discussão sobre reparos 
e como podem ser cobertos eventuais custos. A coordenação geral deve também 
apoiar e acompanhar as atividades das outras equipes de trabalho.

Infraestrutura 
A equipe de infraestrutura deve pensar na realização do evento considerando 

o que foi decidido pela coordenação geral e pela turma sobre o que será exibido 
no festival e de que forma. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Pré-evento: Antes da realização do festival, a equipe deve levantar, junto à direção 
e coordenação da escola, as possibilidades de espaço físico e a disponibilidade de 
data e horário para o evento. Deve também pensar nos equipamentos que podem 
ser necessários; por exemplo: vídeos, telão, microfones, amplificador, mesas, bancas 
para exposição, painéis etc., dependendo do que será exibido no festival.

Evento: Durante a realização do festival, a equipe de infraestrutura deve ficar 
de prontidão para atender às necessidades dos convidados e para resolver even-
tuais problemas, como falhas em equipamentos, por exemplo.

Pós-evento: Depois da realização do festival e contando com o apoio dos outros 
grupos, a equipe de infraestrutura deve coordenar os trabalhos de desmontagem 
do evento e pensar nos seguintes aspectos.

• Equipamentos: quem devolve a aparelhagem e todo o material usado no evento? 
• Limpeza: é preciso deixar o espaço organizado e limpo. Separar o lixo orgânico 

do lixo reciclável e descartá-los adequadamente.
• Danos aos equipamentos: é preciso verificar se houve estragos na aparelhagem 

e nos outros materiais utilizados no evento. Caso tenha havido, será necessário 
repará-los. A equipe de coordenação geral deve ter mediado uma discussão 
sobre cobertura de eventuais danos.

Cerimonial
Essa equipe fica responsável por convidar alguma pessoa ou grupo para se 

apresentar no festival, caso isso esteja previsto. Deverá entrar em contato com 
a(s) pessoa(s) e fazer um convite formal. Pode, para isso, enviar carta ou e-mail, 
cujo texto deve ser avaliado e aprovado pelo professor.

A equipe responsável pelo cerimonial deve cuidar também da divulgação do 
evento para o público previsto. Depois de definido o dia, o horário, o local e a progra-
mação do festival, a equipe deve elaborar um plano de divulgação e discuti-lo com as 
equipes de coordenação geral e de infraestrutura, considerando os pontos a seguir. 

• Como o evento será divulgado? O convite seguirá apenas em formato eletrô-
nico? Os e-mails de todos os convidados estão disponíveis e organizados? 

• Haverá convite impresso? Quantos serão necessários? Serão feitos cartazes? 
Onde serão afixados? Quem fará a arte dos convites impressos e dos cartazes?

• O que será informado nesses veículos de divulgação? Como essas informações 
serão organizadas? 

• Quem serão os convidados? Outras turmas e funcionários da escola? Pais ou 
responsáveis? Pessoas do entorno da escola? 
A definição do público e da forma de fazer o convite deve ser discutida com a 

turma, o professor e a direção da escola. Uma vez aprovada, a equipe do cerimonial 
executa todo o plano de divulgação do evento. 

Agora tudo deve estar previsto! Toda a documentação produzida e entregue 
nesta etapa do projeto deve ser guardada. Ao entregar autorizações e documentos 
para a escola, requisite sempre assinatura, data de recebimento e algum carimbo 
para garantir todo o processo. Toda etapa deve ser registrada em documentos 
escritos para minimizar possíveis imprevistos.

109Sequência 2 • A diversidade cultural como patrimônio
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Você vai ler a seguir uma crônica sobre a participação do Brasil no 
encerramento das Olimpíadas de Londres, Inglaterra, em 2012. Sede 
da competição em 2016, coube ao nosso país fechar o evento fazendo 
uma breve apresentação da cidade que receberia a edição seguinte dos 
jogos, o Rio de Janeiro (RJ).

Somos um,
somos muitos

Competências gerais da 
BNCC
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10

Competências específi cas
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Habilidades de Linguagens 
e suas Tecnologias 
EM13LGG101

EM13LGG102

EM13LGG103

EM13LGG104

EM13LGG201

EM13LGG202

EM13LGG203

EM13LGG204

EM13LGG301

EM13LGG302

EM13LGG303

EM13LGG305

EM13LGG401

EM13LGG402

EM13LGG501

EM13LGG502

EM13LGG503

EM13LGG601

EM13LGG602

EM13LGG603

EM13LGG604

EM13LGG701

EM13LGG702

EM13LGG703

EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01

EM13LP02

EM13LP03

EM13LP04

EM13LP05

EM13LP06

EM13LP07

EM13LP11

EM13LP12

EM13LP15

EM13LP16

EM13LP18

EM13LP24

EM13LP25

EM13LP26

EM13LP27

EM13LP29

EM13LP38

EM13LP39

EM13LP43

EM13LP45

EM13LP47

O texto integral das 
competências gerais, 
específi cas e das habilidades 
citadas encontra-se no fi nal 
deste livro do estudante.
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Ao longo deste volume, você tem refletido e conversado com os 
colegas sobre a diversidade cultural, linguística e social do Brasil, existente 
também, nas mais variadas formas, em todas as partes do mundo. Essa 
pluralidade, no entanto, pode ser interpretada equivocadamente como 
uma representação hierárquica que coloca algumas culturas como supe-
riores ou inferiores a outras.

Contudo, é justamente nessa diversidade e na variedade de olhares 
que diferentes povos e culturas lançam sobre a realidade que reside a 
grande riqueza das relações humanas. Valorizar nossos traços histórico-
-culturais e identitários é o que nos fortalece na troca social.

Somos todos 
diversos

Com base em seu conhecimento de mundo e no que foi discutido 
nas Sequências anteriores, reflita com seus colegas sobre as questões 
a seguir. 
 1. De que maneira o Brasil e o povo brasileiro são geralmente represen-

tados pela óptica de outros países? Dê exemplos.
 2. Quais são os estereótipos associados à sua região?
 3. Em sua opinião, que fatores levam à reprodução de estereótipos sobre 

outros povos e culturas?
 4. A autopercepção de sua comunidade ou região é afetada pelo este-

reótipo construído e reproduzido sobre ela? Justifique sua resposta.

Ler o mundo

3. Resposta pessoal. Os estudantes poderão citar o desconhecimento sobre outras 
culturas e o preconceito como principais fatores para a reprodução de estereótipos.

Estratégias didáticas e respostas 
e comentários nas Orientações 
para o professor.
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O vira-latismo do brasileiro

Madson Moraes  15/08/2014

[...]
O  Antonio Prata deu a ideia na coluna da Folha de S. Paulo e eu fecho com ele. O 

cronista propôs a criação do Ministério da Psicanálise para sanearmos os subterrâ-
neos da alma nacional. Mais à frente, Prata completa o raciocínio: “O Ministério da 
Psicanálise vai descobrir as raízes profundas de nossa viralatência”. Antes, deixe-me 
explicar de onde saiu o conceito. Foi Nelson Rodrigues quem cunhou a expressão numa 
crônica publicada antes da fi nal contra a Suécia na Copa do Mundo de 1958. O drama-
turgo explicou que, por complexo de vira-lata, “entendo eu a inferioridade em que o 
brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo”.

Explodiram nas redes sociais comentários sobre a participação (de apenas 8 minu-
tos) do Brasil (que, diga-se, tem mais de 500 anos) no encerramento das Olimpíadas 
de Londres. Para o leitor mais desavisado ou que pouco acompanhou, atletas e delega-
ções olímpicas desembarcam no Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. Pois nosso 
“vira-latismo” pipocou em posts reproduzidos nas redes sociais. A cerimônia trouxe 
Marisa Monte vestida de Iemanjá, Seu Jorge, o gari Sorriso, o rei Pelé, a canção “Aquele 
abraço” de Gilberto Gil. Índios, Iemanjá, o malandro da Lapa, maracatu, o calçadão de 
Copacabana, Villa-Lobos, entre poucos elementos na apresentação que demonstraram 
a complexidade da cultura tupiniquim. Estava solta, então, a ala dos brasileiros biolo-
gicamente mestiços, mas caucasianos de alma. [...]

[...] Para os xiitas contrários à cultura nacional, temos de nos preocupar porque os 
estrangeiros veem o Brasil ainda como pessoas que andam por aí, todos nus, sem coisa 
alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, como relatou Pero Vaz de Caminha. Percebo 
que o problema dessas pessoas é que leram apenas a carta de Caminha nas obrigações 
didáticas e escolares da infância.

O Brasil é um país dentro de vários Brasis, me perdoem o clichê. Brasis 
que gostaríamos que existissem. Há toda a complexidade cultural e his-
tórica. Uns dizem ser fruto de nossa colonização de exploração. Outros 
reclamam da alta carga de impostos e o dinheiro mal aplicado. As ide-
alizações sobre essas observações e outras deixo para sociólogos que 
possuem um pensamento mais analítico e organizado.

O que acontece é que, em alguns brasileiros, esse vira-latismo provoca 
o sentimento séptico de sermos brasileiros. São os brasileiros sépticos. 
Somos samba, carnaval e futebol? Somos, mas somos Villa-Lobos, somos a 
coxinha do bar, somos a grandiosidade de Parintins, somos os estalinhos 
das bombinhas de São João, somos as manifestações folclóricas, a música 
de Tom Jobim, os sambas de Cartola, a batida do violão de João Gilberto, 
somos o frevo de Recife, somos o bumba meu boi do Maranhão, somos 
os pampas, somos a Orquestra de São Paulo, somos Joelma e Ximbinha, 

Leitura Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Madson 
Moraes

O mara-
nhense Madson 
Moraes (1986-) 
é poeta, jor-
nalista e co-
mentarista. 
Além da publicação do livro 
de poesias Terra descascada, 
contribui em diversos veículos 
impressos e digitais, como as 
revistas Zingu e Trip.

nhense Madson 
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» Fotografia 
do escritor 
em 2018.

111Sequência 3 • Somos um, somos muitos

D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   111D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   111 17/09/20   22:5217/09/20   22:52



somos Gaby Amarantos, somos Racionais MC’s, somos um bocado de coisas 
disseminadas neste país de dimensões colossais. Somos essa infi nidade de 
gêneros musicais e culturais e qualquer comparação entre países, seja de 
qualquer continente, soa tola e ingênua.

Nelson ainda arrematou dizendo que “o brasileiro é um narciso às 
avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos 
pretextos pessoais ou históricos para a autoestima”. Dessa forma, os 
puristas da cultura nacional devem ter tido um siricutico ao ver, des-
temido, o gari Sorriso sambando alegremente do alto de sua vassoura, 
bem diante dos olhos, fraques e costumes britânicos. Já não há mais 
Colônia, Corte Imperial, já não há mais Casa-grande e Senzala. Há, sim, 
uma república repleta de lindezas que muitas vezes entram em confl ito 
com suas contradições sociais. 

Na apresentação em 2016, o grande desafi o será como apresentar 
nosso RG ao mundo com nossos estereótipos culturais e nossos hábitos 
folclóricos sem deixar de levar em conta tudo o que faz parte do DNA 
brasileiro.

MORAES, M. O vira-latismo do brasileiro. MSN, [s. l.], 15 ago. 2014. Disponível em: https://www.msn.
com/pt-br/estilo-de-vida/other/o-vira-latismo-do-brasileiro/ar-AAiDbQ. Acesso em: 1º jun. 2020.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. A crônica de Madson Moraes, como toda crônica, busca flagrar no coti-
diano algo que valha uma história, uma reflexão. Aqui, a crônica se vale do 
encerramento das Olimpíadas para discutir as visões que os brasileiros 
têm de si mesmos.
a) De acordo com o texto, como foi a participação do Brasil na cerimônia 

de encerramento das Olimpíadas de 2012?
b) Que fato motivou o autor a escrever sobre a autoimagem do brasileiro?
c) Identifique o trecho que caracteriza os autores dos comentários sobre 

a participação do Brasil no evento e explique o sentido que produz.
d) Considere agora o quadro de medalhas final dos Jogos Olímpicos

de Londres:

Ordem País

1 USA Estados Unidos 46 28 30 104

2 CHN China 38 31 22 91

3 GBR Grã-Bretanha 29 17 19 65

4 RUS Rússia 19 21 28 68

5 KOR Coreia do Sul 13 9 8 30

22 BRA Brasil 3 5 9 17

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadro_de_medalhas_dos_Jogos_
Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2012. Acesso em: 15 set. 2020.

� Como você avalia a participação do Brasil nessas Olimpíadas?

Estratégias didáticas e respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

Psicanálise: abordagem 
da Psicologia 

realizada com base na 
interpretação de padrões 

e do inconsciente de 
seus pacientes.

cunhar: criar, inventar.
caucasiano: com 

características físicas 
associadas a populações 

europeias; de pele clara 
(branca).

fraque: casaco 
masculino com longas 
abas na parte de trás.
costume: conjunto de 

calça social e paletó.

1. a) Foi uma apresentação que destacou 
a diversidade e a complexidade culturais 
do povo brasileiro, com apresentações 
musicais, de dança e de elementos da 
cultura do Rio de Janeiro.
1. b) Os comentários críticos feitos nas 
redes sociais após a apresentação do Brasil 
no evento de encerramento dos Jogos 
Olímpicos de 2012.
1. c) O trecho “Estava solta, então, 
a ala dos brasileiros biologicamente 
mestiços, mas caucasianos de alma”. O 
fragmento sugere que muitos brasileiros 
desconsideram a miscigenação do seu povo 
e a diversidade cultural, enquanto valorizam 
exclusivamente as referências próximas às 
culturas europeias.

#paralembrar

A crônica é um gênero 
que tem como base a 
relação com fatos do 
cotidiano. Embora apre-
sente características 
muito fluidas, em geral 
esse gênero pode incluir 
sequências tipológicas 
narrativas, expositivas 
ou argumentativas. Sua 
linguagem é simples, a 
fim de aproximar o leitor 
e, com isso, descontrair e 
romper o fluxo da infor-
mação, da opinião ou das 
“verdades”.

1. d) Resposta pessoal. Professor, destacar para os alunos que essa participação não foi ruim, considerando o número de participantes e nossas condições esportivas 
e sociais. Pode-se ainda destacar o posicionamento do Brasil nas Olimpíadas do Rio, que saltou para o 13º lugar, com 7-6-6 medalhas de ouro, prata e bronze, 
respectivamente. Pode-se ainda considerar o resultado das Olimpíadas mais recentes.
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 2. No texto, o autor faz referência à crônica “Complexo de vira-latas”, escrita 
por Nelson Rodrigues às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo 
de 1958. Até então, a seleção brasileira não tinha ganhado nenhuma 
Copa e já havia sofrido uma derrota em casa na final da Copa de 1950, 
fato que ficou conhecido como Maracanazzo.
a) Leia da crônica publicada em Mundo Esportivo após a final de 1950.

Drama, tragédia e ridículo!
[...]
6 – ENDEUSAMENTO DOS NOSSOS CRAQUES: Deplorável a con-

duta da quase totalidade da imprensa carioca, que a priori considerou 
o onze uruguaio derrotado. Nas vésperas do jogo lemos manchetes 
dando os brasileiros como campeões do mundo, no mais condenável 
desprezo ao valor do adversário. [...]

10 – SUPERSTIÇÃO E FEITIÇO: É doloroso confessar, mas pare-
cemos um povo tristemente atrasado. Parece incrível que ainda se 
acredite em superstição e feitiço, em pleno século XX. [...]

BRAZ, O. C. Drama, tragédia e ridículo! Mundo Esportivo, São Paulo, ano 4, n. 204, p. 7-9, 21 
jul. 1950. p. 7. Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/119598/per119598_1950_00204.pdf. 

Acesso em: 3 jun. 2020.

� O que causou a derrota da seleção brasileira na Copa de 1950?

b) Agora, leia este trecho da crônica de Nelson Rodrigues citada no texto.

Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que 
o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. 
Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos 
julgamos “os maiores” é uma cínica inverdade. [...] 

Eu vos digo: — o problema do escrete não é mais de 
futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. 
É um problema de fé em si mesmo. [...]

RODRIGUES, N. Complexo de vira-latas. In: SANTOS, J. F. dos (org.). As cem melhores crônicas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 118-119.

� Depois da frustração de 1950, a população perdeu suas esperanças 
de vitória da seleção brasileira. De acordo com Nelson Rodrigues, 
como seria possível superar esse complexo?

c) Explique o sentido que se produz com a escolha do termo vira-latas
para se referir à inferioridade do brasileiro.

d) De que modo discursos como o reproduzido na notícia de 1950 contri-
buíram para a construção desse complexo no brasileiro?

e) Por que o termo complexo de vira-latas, cunhado por Nelson Rodrigues, 
ainda é utilizado em referência ao povo brasileiro?

A subestimação dos adversários e a superstição dos brasileiros.

A seleção (e o povo brasileiro) deveria começar a 
ter fé em si mesma, sem se considerar inferior ao resto do mundo.

#saibamais

O Maracanazo e o 7 a 1
No dia 16 de julho de 

1950, na primeira Copa do 
Mundo depois da Segunda 
Guerra Mundial, o futebol 
brasileiro sofreu uma das 
derrotas mais marcantes 
de sua história. A seleção 
brasileira era a favorita e só 
precisava de um empate para 
conquistar, no Maracanã, o 
primeiro título do Brasil em 
uma Copa do Mundo. Durante 
o jogo, no entanto, a seleção 
do Uruguai virou o placar e o 
Brasil perdeu de 2 a 1. Essa 
derrota gerou um trauma 
para os brasileiros e ficou 
conhecida como Maracanazo.

Sensação parecida 
ocorreu na Copa de 2014, 
quando o Brasil amargou 
uma de suas maiores der-
rotas, dessa vez para a 
seleção alemã, por 7 a 1, 
na semifinal.

» Fotografia do momento 
em que o Uruguai marca 
o segundo gol, vencendo 
o Brasil na final da Copa 
do Mundo de Futebol 
realizada no Estádio 
do Maracanã, no Rio de 
Janeiro (RJ), em 16 de 
julho de 1950.
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Algumas crônicas, dada sua relação com fatos do cotidiano, podem depender do conhe-
cimento de um contexto específico para serem compreendidas. Também pode ser importante 
conhecer outros textos aos quais se referem, como nesse caso, em que se estabelece uma relação 
intertextual entre três crônicas de autores e de épocas diferentes. Por meio desse recurso, pode-se 
ampliar ou refutar discursos estabelecidos.

escrete: 
equipe de 
atletas; 
seleção.

2. c) O vira-lata é o cachorro que não tem raça defi nida, fruto de 
cruzamento de raças diferentes. Transpor essa ideia para a população 
brasileira produz o sentido de que ela se sente inferior por ser miscigenada.

2. d) Discursos críticos às tradições culturais do brasileiro, bem como 
a situações de eventuais derrotas, reforçam a ideia de inferioridade do 
brasileiro.

2. e) Resposta pessoal. Os estudantes poderão dizer que o 
povo brasileiro ainda tem o hábito de comparar sua cultura e 
suas práticas com as de outros países, sempre se colocando 
em uma posição inferior aos demais.

113Sequência 3 • Somos um, somos muitos
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 3. O cronista Antonio Prata, dois anos antes da publicação do texto de Madson Moraes, 
escreveu a crônica “Pras cabeças”, motivado pelos resultados das Olimpíadas de 2012. 
Leia-a a seguir e responda ao que se pede.

Pras cabeças
Não adianta gastar bilhões em infraestrutura sem sanear os subterrâneos de 
nossa alma

"Nunca tantos deveram tanto a tão poucos", disse Winston Churchill sobre os 
pilotos ingleses, na Segunda Guerra Mundial. "Nunca tantos perderam tanto por tão 
pouco", digo eu, sobre os bravos guerreiros brasileiros que nos representaram nesta 
Olimpíada.

Foi um tal de ouro virando prata, prata virando bronze e bronze virando nada, 
na última hora, que é o caso de nos perguntarmos se não há, por trás de todas essas 
frustrações, um traço comum. Seria apenas azar ou sadismo dos deuses a queda de 
Diego Hypólito, o vento de Fabiana Murer, o bronze do Cielo, o apagón diante do 
México e a perestroikada que os russos nos deram no vôlei, quando ganhávamos 
por dois a zero e já tinha brasileiro (eu) gritando “é glas’nós’t na fita!”?

Só Nelson explica, meus caros, Nelson Rodrigues e seu imorredouro diagnóstico 
do nosso complexo de vira-lata.

O patrício pode ser alto, forte, rico, talentoso, pode ter treinado como um chinês 
e ter médias de americano, mas na hora do vamos ver, quando o juiz apita, quando 
corre em direção à linha, quando flexiona as pernas para dar o salto, [...] ele fraqueja.

É por isso que, pensando na Copa de 2014, na Olimpíada de 2016 e no futuro da 
nação, venho aqui propor ao governo a criação do Ministério da Psicanálise: pois 
de nada adianta gastarmos bilhões em infraestrutura se não sanearmos os subter-
râneos da alma nacional.

[...]
Na chefia, sugiro uma mulher, porque elas não são frouxas, como nós -basta ver 

de que maneira o time de Neymar digeriu o gol do México e de que forma a equipe 
de Jaqueline reagiu ao set perdido pros Estados Unidos. Indico, como ministra, a 
psicanalista e colunista deste jornal, Ana Verônica Mautner, que além de mulher é 
húngara, povo que pode ser acusado de muitas coisas (não sei quais, essa é só uma 
frase de efeito), menos de refugar na hora do salto.

O Ministério da Psicanálise vai descobrir as raízes profundas de nossa viralatên-
cia. Vai fazer com que o brasileiro e, mais ainda, o atleta brasileiro, que é antes de 
tudo um forte, enxergue no espelho uma imagem digna de sua grandeza.

Ele merece, nós também. Afinal, pode ser doce morrer no mar, Caymmi, mas 
morrer na praia é amargo pra caramba.

PRATA, A. Pras cabeças. Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 ago. 2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
esporte/60571-pras-cabecas.shtml. Acesso em: 3 jun. 2020.

a) No texto, Prata lembra algumas modalidades olímpicas para se referir ao vira-latismo 
do brasileiro. Que relação o autor estabelece entre os atletas citados e o famoso 
“complexo de vira-latas”?

b) Considere as manchetes de jornais a seguir, que se referem às modalidades citadas 
por Antonio Prata, e responda ao que se pede.

Prata questiona se a atuação dos atletas nas Olimpíadas, dos quais se esperavam 
melhores resultados, foi consequência do "complexo de vira-latas".

imorredouro: 
eterno, imortal.

patrício: 
compatriota.
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FABIANA Murer fala pela 1a vez após fiasco: ‘Com tudo que lia, eu chorava’. Esporte Espetacular, São Paulo, 21 out. 
2012. Disponível em: http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/10/fabiana-murer-

fala-pela-1-vez-apos-fiasco-com-tudo-que-lia-eu-chorava.html. Acesso em: 4 jun. 2020.

tie-break sets

SILVEIRA, L. Brasil tem ‘apagão’ e deixa escapar o ouro olímpico contra a Rússia. Estadão, São Paulo, 12 ago. 2012. 
Disponível em: https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-apagao-e-deixa-escapar-o-ouro-olimpico-

contra-a-russia,915454. Acesso em: 4 jun. 2020.

DIEGO Hypolito cai de novo no solo, está fora de Londres-2012 e pede desculpas pelo ‘fracasso’. ESPN, [s. l.], 28 jul. 
2012. Disponível em: http://www.espn.com.br/noticia/271636_diego-hypolito-cai-de-novo-no-solo-esta-fora-de-

londres-2012-e-pede-desculpas-pelo-fracasso. Acesso em: 4 jun. 2020.

 � Que expressões usadas nessas manchetes reforçam a associação entre o “com-
plexo de vira-latas” e as derrotas esportivas? De que maneira isso acontece?

c) Em sua crônica, Antonio Prata propõe a criação de um Ministério da Psicanálise. De 
acordo com o autor, qual seria a atribuição desse órgão?

 4. Os críticos da participação brasileira na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2012 
basearam suas avaliações em uma certa imagem do Brasil que circula pelo mundo.
a) O cronista Madson Moraes concorda com essas avaliações? Explique.
b) Com base na descrição da participação do Brasil nesse encerramento, explique qual 

seria essa imagem.
c) Por que essa representação pode reforçar estereótipos relacionados ao Brasil e ao 

povo brasileiro?
d) O autor se refere a uma suposta origem da imagem que muitos estrangeiros têm do 

brasileiro como povo primitivo e selvagem. Qual seria essa suposta origem? Por que 
ela perdura? Formule uma hipótese.

e) Que elementos você acrescentaria à exibição em Londres para apresentar ao mundo 
o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro?

 5. Embora Madson Moraes critique o modo como o uso de estereótipos reduz ou apaga 
parte da identidade cultural de um grupo, ele mesmo acaba por reforçar alguns ao 
longo da crônica.
a) Pesquise o que quer dizer a palavra xiita, amplamente utilizada na mídia como sinô-

nimo de "radical", "extremista".
b) Por que a utilização dessa palavra, nesse contexto, reforça estereótipos?

Uma imagem estereotipada que relaciona o Brasil apenas a samba, futebol, praias, indígenas 
e malandragem.

Resposta pessoal.

Expressões como 
fiasco, apagão, deixa 
escapar e fracasso 
destacam as derrotas 
de maneira crítica e não 
valorizam a participação 
do Brasil nem o esforço 
dos atletas durante as 
competições.
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tie-break sets

3. c) Sanear “os 
subterrâneos da alma 
nacional”, ou seja, 
investir na melhoria 
da autoestima dos 
brasileiros para 
resolver o problema 
de seu complexo de 
inferioridade.
4. a) Em parte. Ele 
acredita que as 
imagens cristalizadas 
no imaginário brasileiro 
e internacional sobre 
o Brasil também 
fazem parte de nossa 
identidade, mas acha 
que uma representação 
do país não deve se 
limitar a elas. Por isso, 
afirma ser um desafio 
apresentar nosso RG 
com nossos estereótipos 
culturais e hábitos 
folclóricos “sem deixar 
de levar em conta tudo 
o que faz parte do DNA 
brasileiro”.
4. c) Porque ela ainda 
aposta apenas em 
ícones consagrados 
e estereotipados 
que representam 
exclusivamente uma 
face alegre, folclórica e 
primitiva das tradições e 
do povo brasileiro, o que 
reforça a disseminação 
de símbolos que 
desconsideram a 
diversidade cultural, 
histórica e social do 
Brasil.
4. d) A origem seria a 
carta de Pero Vaz de 
Caminha a Dom Manuel, 
em 1500, contendo os 
registros das primeiras 
impressões sobre a terra 
que viria a ser o Brasil.
A resposta à segunda 
pergunta é pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes identifiquem 
que as representações 
citadas na carta de 
1500 perduram porque 
ainda são utilizadas 
na atualidade para 
descrever o povo 
brasileiro.

5. a) Xiita é o termo usado para indicar os seguidores de um grupo religioso pertencente à religião muçulmana e partidário das convicções do xiismo, que 
acredita na conservação das antigas interpretações do Alcorão e da lei islâmica.
5. b) A utilização dessa palavra reforça o estereótipo e a ideia preconceituosa, sobretudo do Ocidente, que associam os seguidores do Islamismo a ações 
radicais em prol de ideais religiosos ou políticos. 115Sequência 3 • Somos um, somos muitos
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6. Para se opor à imagem estereotipada do Brasil, o autor de “O vira-latismo do brasileiro” 
enumera alguns elementos de nossa cultura. Copie o quadro a seguir no caderno e 
preencha-o com os exemplos referentes a cada critério indicado.

Critério Exemplos da crônica

Música

Festividade brasileira

Alimentação

Representação cultural

Representação da natureza

 7. Considere o trecho “O Brasil é um país dentro de vários Brasis”.
a) Que sentido é produzido por essa reflexão, indicada pelo autor como um clichê?
b) O que, segundo o autor, pode justificar essa característica?

 8. Considere a seleção lexical e a produção de sentido neste trecho: “esse vira-latismo 
provoca o sentimento séptico de sermos brasileiros”.
a) Pesquise no dicionário o significado da palavra séptico.
b) Considerando o significado dessa palavra, que sentido se produz com a expressão 

brasileiros sépticos, relacionada ao vira-latismo?
c) O “complexo de vira-latas” de Nelson Rodrigues é referenciado no texto por meio de 

duas expressões: viralatênciae vira-latismo. Quais sentidos essas palavras produzem?
 9. A expressão do penúltimo parágrafo, “o brasileiro é um narciso às avessas”, também 

se refere ao “complexo de vira-latas”.
a) Pesquise sobre quem foi Narciso, de acordo com a mitologia grega.
b) Explique por que o brasileiro seria um narciso às avessas.

 10. Em sua crônica, Madson Moraes afirma que não há mais Colônia, Império, casa-grande 
e senzala.
a) Casa grande e senzala é o título de um importante livro do sociólogo Gilberto Freyre. 

Os termos se referem à divisão na sociedade escravocrata: patrões e escravizados. 
Ao dizer que acabou “casa grande” e “senzala” – assim como Colônia e Império, que 
ideia o autor quer defender?

b) Apesar dessa negação, o cronista afirma que os conflitos ainda existem. Copie, no 
caderno, um trecho da conclusão que mostre esse apontamento do autor.

c) Identifique, na construção da argumentação desse último parágrafo, uma incoerência, 
uma contradição. 

d) Embora a escravatura tenha sido oficialmente abolida, ainda hoje é possível identificar 
conflitos sociais associados à divisão entre casa-grande e senzala. Você identifica 
esse tipo de conflito no seu cotidiano? Se sim, de que modo ele aparece?

Como gênero híbrido, a crônica pode dedicar-se à defesa de ideias, mesmo 
se essa defesa se expressa em linguagem mais informal. Os argumentos, porém, 
devem seguir uma lógica, se sustentarem sem apresentar incoerências, inconsis-
tências, contradições. Cabe ao leitor a verificação da validade da argumentação.

 11. A crônica de Madson Moraes termina com um desafio: as Olimpíadas de 2016 deveriam 
representar nosso país com toda a sua riqueza e diversidade. Pesquise na internet vídeos da 
abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, e opine se esse desafio foi cumprido.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

7. a) O de que o Brasil é um 
país tão diverso em suas 
manifestações culturais e 
realidades, que é possível 
falar da existência de 
“países” diferentes dentro de 
um mesmo país.
7. b) O processo de 
colonização e de exploração 
pelo qual o Brasil passou 
ao longo dos séculos e a 
diferença na distribuição dos 
impostos e na aplicação do 
dinheiro.
8. a) Séptico é o adjetivo 
relativo àquilo que causa 
infecção ou putrefação ou 
que contém germes que 
podem provocar doenças.
8. b) Seriam sépticos os 
brasileiros que contaminam 
os demais com baixa 
autoestima sobre a 
capacidade e a importância 
do povo e do país.
8. c) Viralatência designa 
ações ou qualidades 
relacionadas ao “complexo 
de vira-latas”; vira-latismo
sugere o “complexo de 
vira-latas” como uma espécie 
de doença que acomete o 
brasileiro.
9. a) Segundo a mitologia 
grega, Narciso foi um jovem 
muito bonito e arrogante 
que desprezava todos que 
se apaixonavam por ele, 
por acreditar que ninguém 
era digno de seu amor. 
Um dia sua beleza atraiu 
a atenção da ninfa Eco, 
mas seu amor também não 
foi correspondido. Como 
vingança, a ninfa pede 
ajuda à deusa da vingança, 
Nêmesis, que lança uma 
maldição sobre Narciso que 
o faz se apaixonar por quem 
não pode ter: seu próprio 
re� exo, visto em um lago. 
Algumas versões apontam 
que, apaixonado pelo seu 
re� exo e buscando-o na 
água, Narciso se lança no 
lago e morre afogado; outras 
contam que ele se manteve 
hipnotizado e admirando 
sua imagem até de� nhar e 
morrer às margens do lago.
9. b) O brasileiro seria um 
narciso às avessas porque, 
em vez de se apaixonar por 
ela, rejeitaria sua própria 
imagem.
10. a) Que os con� itos 
sugeridos pela oposição 
“casa grande” e “senzala” 
estariam superados e, assim, 
podemos olhar e exaltar as 
“lindezas” da República. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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explorar
#para

O Brasil em destaque internacional
Embora o “complexo de vira-latas” ainda possa ser identificado em algumas prá-

ticas cotidianas, os brasileiros têm muitas razões para questionar essa autoimagem 
negativa e ter orgulho de sua cultura e sua história.

Para conhecer alguns exemplos de produções brasileiras que tiveram destaque 
internacional, pesquise textos, vídeos, filmes de cinema, músicas, artes plásticas, 
pesquisas científicas ou outras referências do Brasil reconhecidas e/ou premiadas 
mundialmente.

Você poderá pesquisar sobre filmes brasileiros aclamados pela mídia internacio-
nal, músicos reconhecidos também fora de nosso país ou nomes das ciências e das 
artes cujos trabalhos contribuem para a exaltação do legado brasileiro em sua área.

Com um colega, selecione uma das indicações de pesquisa apresentadas abaixo, 
ou, caso você conheça outra produção ou brasileiro que teve destaque ou alguma 
premiação mundial de renome, inclua-o como possibilidade. 

Assista ao filme indicado, ouça os músicos elencados ou pesquise sobre a pro-
dução de alguns dos brasileiros destacados e, depois, em uma roda de conversa 
informal, apresente para seus colegas o que descobriu. 

Considere na sua apresentação as seguintes orientações.
 1. Apresente o que pesquisou da maneira que considerar mais adequada a sua classe e 

aos seus colegas.

 2. Caso você tenha pesquisado sobre um filme ou uma obra musical, pode apresentar 
exemplos de cenas ou músicas em sala para os colegas.

 3. Caso tenha pesquisado sobre um intelectual ou cientista, você pode falar de sua impor-
tância ou mesmo apresentar alguma reportagem ou entrevista sobre sua obra.
Em seguida, organize com os colegas uma roda de conversa para refletir sobre 

as questões a seguir.
 1. O brasileiro tem mais motivos para se sentir um vira-lata ou para ter orgulho de suas 

origens e de sua cultura?

 2. De que maneira você pode contribuir para a extinção do “complexo de vira-latas” do povo 
brasileiro?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes comentem que podem contribuir disseminando as informações 
que descobriram durante suas pesquisas e na roda de conversa com os colegas.

DA
NI

EL
 B

UE
NO

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Modalização: os verbos epistêmicos e deônticos
O texto a seguir é um trecho de uma reportagem sobre o economista e filósofo 

brasileiro Eduardo Giannetti. Leia-o e perceba a sua visão sobre o “complexo de 
vira-latas”.

Lançamento

Filósofo Eduardo Giannetti diz que complexo de vira-lata do 
brasileiro é positivo

domingo 17 junho 2018 0:00 ... Por Euler de França Belém ... Edição 2240

[...]
Aos poucos, com um olhar, digamos, mais 

leve, possivelmente o do antropólogo pers-
picaz, Giannetti relata que percebeu “que 
o Brasil é portador de coisas muito belas e 
valiosas, das quais nós não deveríamos abrir 
mão no afã de nos tornarmos um país de 
Primeiro Mundo”.

Entre as “coisas muito belas e valiosas”, 
Giannetti apresenta: “A espontaneidade, 
a vitalidade das relações pessoais, certa 
disposição para desfrutar o momento. 
O dom da vida como celebração imotivada, 
que é uma característica brasileira. E o modo 
peculiaríssimo e extraordinário de como 
diferentes matrizes culturais se fundiram 
na cultura brasileira. A matriz ameríndia, 
a matriz africana e a matriz da imigração 
europeia — portuguesa e de outras nacio-
nalidades. Acho que isso dá ao Brasil uma 
singularidade, algo que precisamos apren-
der a cultivar, preservar e engrandecer. É 
daí que pode surgir nossa originalidade. (…) 
Devemos ter o cuidado de não abrir mão 
daquilo que nós também temos, que nos 
diferencia”.

BELÉM, E. de F. Filósofo Eduardo Giannetti diz que complexo 
de vira-lata do brasileiro é positivo. Opção, Goiânia, 

7 jun. 2018. Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/
colunas-e-blogs/imprensa/filosofo-eduardo-giannetti-diz-

que-complexo-de-vira-lata-do-brasileiro-e-positivo-128222/. 
Acesso em: 8 jun. 2020.

 2 No período destacado, 
as características 
brasileiras citadas
pelo filósofo são bons 
argumentos para 
questionar o complexo 
de vira-latas ou ainda 
se sustentam em 
alguns estereótipos? 
Explique.

 3 No primeiro pará-
grafo, que sentido 
tem o verbo 
destacado?

 4 Os verbos poder
e dever podem se 
comportar como 
auxiliares para 
modalizar algumas 
informações.
a) Que informações 
são modalizadas por 
esses verbos nas 
duas últimas frases 
do trecho?
b) Quais sentidos 
essa modalização 
dos verbos produz?

 1 No trecho repro-
duzido, não é 
mencionado o “com-
plexo de vira-latas” 
de forma explícita; no 
entanto, é possível 
identificá-lo. Que 
prática indicada por 
Giannetti pode se 
relacionar a esse 
complexo?

 5 Reescreva essas 
duas últimas frases 
no caderno sem 
os verbos modali-
zadores e com as 
alterações causadas 
por essa retirada. 
Como o sentido do 
trecho é alterado por 
essas mudanças?

 6 Na penúltima frase, 
se fosse utilizado o 
verbo dever no lugar
de poder, o sentido 
do trecho seria preju-
dicado? Explique.

Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Ao longo do Ensino Fundamental, você deve ter estudado vários aspectos do 
verbo: estrutura, flexão nas diferentes pessoas do discurso, tempos e modos. 
Agora, você vai aprofundar o estudo dessa classe gramatical observando como 
os verbos podem modalizar, graduar e indicar a manifestação de posicionamentos 
em um enunciado.

Os verbos auxiliares modais são usados para exprimir a atitude do enunciador 
em relação ao que se diz. São considerados auxiliares modais verbos como poder, 
dever, querer e ter, sempre acompanhados de verbos principais no infinitivo.

Retome estes trechos.
[...] É daí que pode surgir nossa originalidade. [...]

[...] Devemos ter o cuidado de não abrir mão daquilo que nós também temos [...].
No primeiro caso, o verbo poder expressa uma possibilidade com relação à 

fonte da originalidade brasileira. Nesse caso, diz-se que o verbo expressa uma 
modalidade epistêmica.

No segundo caso, o verbo dever indica uma obrigação com relação ao cuidado 
com a escolha daquilo de que se deve abrir mão. Por esse sentido, esse tipo de 
construção é expresso na modalidade deôntica.

Modalidade epistêmica expressa o entendimento do enunciador com relação 
à verdade ou à falsidade de um enunciado, podendo indicar ou negar uma certeza, 
uma possibilidade ou uma probabilidade.

Modalidade deôntica expressa obrigação, permissão ou proibição. Em geral, 
afirma leis, normas morais ou sociais de conduta. Inclui-se também nessa moda-
lidade a habilidade ou capacidade de realizar uma ação.

Embora as modalidades fiquem bem evidentes nesses exemplos com os verbos 
dever (obrigação deôntica) e poder (possibilidade epistêmica), nem sempre a 
análise é tão clara. Observe as frases a seguir.

Não podemos abrir mão daquilo que temos.

O filósofo Eduardo Giannetti pode apresentar uma boa análise do vira-latismo.

No primeiro exemplo, o verbo poder, que, em geral, indica possibilidade e é 
associado à modalidade epistêmica, impõe uma obrigação ou sugere uma proibi-
ção, características da modalidade deôntica: “temos a obrigação de não abrir mão” 
ou “não nos é permitido abrir mão”.

No segundo exemplo, de acordo com o contexto do uso da frase, o verbo poder
não expressa uma possibilidade, mas um fato tido como certeza ou verdade: dada 
a sua formação, o filósofo tem capacidade e autoridade para analisar esse aspecto 
de nossa sociedade.

119Sequência 3 • Somos um, somos muitos
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Considere o exemplo a seguir.

 Abandonar o vira-latismo deve gerar uma melhora na 
autoestima do brasileiro.

Nesse caso, o verbo dever, relacionado geralmente à 
expressão de uma obrigação, assume valor de possibili-
dade: o abandono do vira-latismo não vai obrigatoriamente 
gerar uma melhora na autoestima, mas acredita-se que 
tenha esse efeito. Ao empregar um verbo auxiliar modal, 
o autor do enunciado atenua a afirmação, não se compro-
metendo com a ideia de que ela seja uma verdade absoluta, 
mas sugerindo-a como uma consequência provável.

#ficaadica

O economista e filósofo Eduardo 
Giannetti (1957-), no ensaio "O elogio do 
vira-lata", busca reverter a concepção do 
“complexo de vira-latas”, para levar o leitor 
a ver essa característica representativa do 
povo brasileiro como uma virtude. Além 
desse ensaio, o livro conta com outros 
textos sobre identidade, cultura e economia.
GIANNETTI, E. O elogio do vira-lata e 
outros ensaios. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2018.

Não escreva no livroAtividades

O estudo das modalidades epistêmicas e deônticas é fundamental para enten-
der a produção de sentidos na construção de textos de leis e outros documentos 
reguladores, em que a utilização de verbos auxiliares modais é frequente. Leia a 
seguir alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, depois, 
responda às atividades de 1 a 4.
Artigo I 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dota-
dos de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade.

[...]
Artigo XXIX 

1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas 
às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fi m de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contra-
riamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: UNIC Rio, 2009. 
p. 4, 15-16. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 11 jun. 2020.

 1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento usado como 
guia para as práticas sociais e para a elaboração de leis de países em todo o mundo.
a) De acordo com os artigos citados, para que todos possam exercer plenamente sua 

liberdade e seus direitos, o que todo ser humano tem de respeitar?
b) Apesar de não ter um efeito legal e punitivo, a DUDH representa um consenso que 

guia as práticas dos governos. Considerando que não há nenhuma medida restritiva 
sobre aqueles que se desviam das propostas da declaração, que estratégias você julga 
necessárias para que ela se cumpra?

1. a) Todo ser humano 
tem de respeitar seus 
deveres sociais e os 
direitos e liberdades de 
outrem, agindo com um 
espírito de fraternidade.
1. b) Resposta pessoal.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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 2. O Artigo I propõe que os seres humanos “devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade”. 
a) A expressão dessa proposta é feita por meio de uma modalização deôntica. Explique 

o sentido que essa construção sugere nesse contexto.
b) Quais seriam as implicações de uma modalização epistêmica na escrita desse artigo?

 3. Releia: “No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas 
às limitações determinadas pela lei [...]”.
a) Ocorre alguma modalização nesse enunciado? Justifique.
b) Por que se pode dizer que a afirmação de que “todo ser humano estará sujeito apenas 

às limitações determinadas pela lei” é uma generalização incorreta?
c) Como a modalização deôntica poderia evitar essa generalização?

 4. Considere agora o último parágrafo do trecho citado. Qual sentido é produzido pela 
junção do verbo auxiliar modal poder com a expressão em hipótese alguma?

Leia este outro texto de um resumo feito com base no relatório da Unesco 
“Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural”.

Nas sociedades multiculturais, um dos principais problemas a que tem que fazer 
frente a educação durante toda a vida reside na nossa capacidade para aprender a 
conviver. Por esse motivo, a educação multicultural deve ser complementada com uma 
educação intercultural. [...]

[...] As humanidades e as ciências sociais incitam os educandos a dar-se conta dos 
seus próprios preconceitos e a reconsiderar ideias preconcebidas. Por esse motivo, a 
inclusão do estudo das religiões e crenças nos programas de ensino pode contribuir 
para dissipar muitos dos mal-entendidos que transformam a convivência em algo 
problemático. As artes são um instrumento universal eficaz para promover a com-
preensão mútua e a paz, e a sua prática é um modo poderoso de socialização. O ensino 
das artes ajuda a restabelecer a relação entre os processos científicos e emocionais, e 
a intuição, que é um elemento-chave para cultivar atitudes que promovam a abertura 
intercultural. A educação artística também pode servir para abordar o etnocentrismo, 
os preconceitos culturais, os estereótipos, a discriminação e o racismo.

UNESCO. Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. [s.l.], 2009. p. 17. Resumo do relatório mundial. 
Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184755_por. Acesso em: 11 jun. 2020.

 5. O trecho resume algumas determinações propostas no relatório da Unesco. Por isso 
apresenta um tom propositivo, que indica práticas para garantir a diversidade cultural e o 
respeito a outras culturas. Para garantir esse tom propositivo, os dois primeiros períodos 
são modalizados. Quais construções verbais são responsáveis por essa modalização e 
que sentido produzem?

 6. Explique por que o trecho “Por esse motivo, a inclusão do estudo das religiões e crenças 
nos programas de ensino pode contribuir para dissipar muitos dos mal-entendidos que 
transformam a convivência em algo problemático” é modalizado de forma epistêmica, 
e não deôntica.

 7. Ao referir-se ao estudo de Arte, o resumo destaca sua importância para cultivar atitudes 
que promovam a abertura intercultural. Que efeito de sentido a modalização do último 
período produz?

5. As construções tem 
que fazer e deve ser 
complementada, que 
exprimem obrigação 
de ação.
6. Porque expressa 
uma avaliação sobre 
a situação por meio 
da indicação de uma 
possibilidade: não é 
possível garantir que 
a inclusão dos estudos 
das religiões e crenças 
vá dissipar os mal- 
-entendidos.
7. Produz o efeito 
epistêmico de 
possibilidade, indicando 
alguns dos caminhos 
que podem ser traçados 
pela educação artística.

2. a) O uso do verbo 
auxiliar modal dever em 
“devem agir” exprime a 
obrigação pressuposta 
nesse fragmento, 
reforçando o papel 
desse documento como 
acordo internacional a 
ser seguido por todas as 
nações. 
2. b) Ao modalizar a ação 
como possibilidade ou 
sugestão, ela seria vista 
como optativa e não teria 
caráter de norma.
3. a) Não, ele constitui- 
-se apenas como uma 
afirmação, uma verdade 
universal.
3. b) Porque não há como 
garantir essa informação 
em todos os países e para 
todos os seres humanos.
3. c) Ao dizer que todo 
ser humano deverá 
estar sujeito apenas às 
limitações determinadas 
pela lei, o texto indicaria 
a obrigação dessa prática 
sem deixar de prever 
que ela pode ou não ser 
respeitada.
4. Essa junção reforça a 
proibição apresentada no 
parágrafo.

etnocentrismo: 
visão que 
considera 
determinado 
grupo étnico, 
cultura 
ou nação 
como mais 
importante que 
os demais.
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Rivalidade e o
respeito pelo outro
O conceito de rivalidade existe desde o início da história dos seres humanos na Terra, 

seja baseada na busca pela sobrevivência de seus grupos, seja baseada no controle de 
um território. No entanto, a competição relacionada à prática de esportes trouxe novas 
motivações para a definição de um povo ou uma nação como rivais: muitas vezes, as 
disputas por uma medalha ou um título não começam nem terminam nos ambientes 
esportivos, mas criam uma competitividade que extrapola o cenário cultural e incentiva 
o preconceito, o desrespeito e a violência em âmbitos políticos e sociais.

Fugindo do estereótipo da rivalidade no esporte, cada vez mais as competições 
e os atletas de renome internacional têm sido usados como plataforma para disse-
minar mensagens que pregam o respeito, a igualdade e a união. Veja a seguir uma 
imagem que representa um desses casos. Ela mostra uma campanha da Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) contra o racismo em uma partida da Copa do Mundo 
de 2014. Na faixa, lê-se #SayNoToRacism (#DigaNãoAoRacismo).

Leitura 1

Considere seus conhecimentos de mundo para responder às questões a seguir.
 1. Qual é a diferença entre adversário e inimigo?
 2. Você conhece exemplos de rivalidades no esporte que ultrapassam o contexto 

esportivo e incentivam a inimizade entre times ou grupos sociais? Se sim, com-
partilhe seus conhecimentos com os colegas.

 3. Em sua opinião, de que maneira podemos respeitar e valorizar as diferenças no 
esporte? 

1. Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes respondam 
que adversários, assim 
como inimigos, são 
aqueles que estão 
em lados opostos em 
uma disputa. Mas, ao 
contrário do inimigo, 
o adversário não 
tem necessariamente 
uma relação hostil, 
mantendo a oposição 
apenas no contexto da 
disputa, seja no esporte, 
seja na política, seja em 
qualquer outra situação 
de competição.
2. Resposta pessoal. 
Os estudantes poderão 
citar, por exemplo, a 
rivalidade entre torcidas 
organizadas de times 
de futebol brasileiros 
e práticas violentas 
realizadas em nome 
dessa competição.
3. Resposta pessoal.

Ler o mundo

» Jogadores das 
duas equipes 

exibem a faixa de 
campanha contra 

o racismo antes 
da partida entre 

Brasil e Colômbia 
na Arena Castelão 
em Fortaleza (CE), 

pelas quartas de 
final da Copa do 
Mundo de 2014. M

AR
CE

LO
 M
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E 
M
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Leitura 2

TIAGO LEIFERT

Evento esportivo não é lugar de 
manifestação política

Um evento como um jogo de futebol serve a manifestações políticas? 
Eu acho que não

  2 min de leitura

TIAGO LEIFERT
26 FEV 2018 - 09H30 | ATUALIZADO EM 26 FEV 2018 - 09H33

» Montagem com a imagem 
de Colin Kaepernick, jogador 
estadunidense que se 
ajoelhou em protesto contra 
o racismo nos Estados 
Unidos, em 2016, durante 
uma partida de futebol 
americano da National 
Football League (NFL) – 
liga nacional de futebol 
americano.

Tiago 
Leifert

T i a g o 
Leifert (1980-) 
é formado em 
Jornalismo e
 Psicologia pela Universidade 
de Miami (EUA). Atuou como 
repórter esportivo, editor e 
apresentador de programas 
esportivos e atualmente se 
dedica a programas de entrete-
nimento na televisão brasileira.

#sobre

E u não gosto da obrigação de tocar o Hino Nacional antes de even-
tos esportivos. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês passado, os 
caras tocavam o hino inteiro antes do jogo. Tipo cinco minutos de música. 
Não vejo necessidade, não acho que patriotismo funciona enfi ando um 
hino goela abaixo de torcedores. Me incomoda também saber que o hino 
é uma lei estadual, uma interferência da Assembleia Legislativa no rito 
esportivo.

Quando política e esporte se misturam dá ruim. Vou poupá-los dos 
detalhes, mas basta olhar nossos últimos grandes eventos para entender 
que essas duas substâncias não devem ser consumidas ao mesmo tempo. 
[...]
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» Foto do 
apresentador 
em 2015.
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Nos Estados Unidos, Colin Kaepernick, jogador da NFL, a liga de futebol 
americano, resolveu se ajoelhar durante o hino americano para protestar 
contra a forma como a polícia trata os negros. [...] Independentemente do 
que você, leitor, ache, Kaepernick está desempregado. Nenhum time quis 
esse “troublemaker” no elenco. Como eu estava dizendo, quando esporte 
e política se misturam…

Será que o evento esportivo é um local apropriado para manifestações 
políticas? Eu acho que não. Olhando por todos os lados, não vejo motivos 
para politizar o esporte.

Do ponto de vista do atleta: ele veste uma camisa que não é dele (que, 
aliás, ele largará por um salário melhor), uma camisa que representa tor-
cedores que caem por todo o espectro político. A câmera e o microfone 
só estão apontados para aquele jogador por causa da camisa que ele está 
vestindo e de sua performance esportiva.

Não acho justo ele hackear esse momento, pelo qual está sendo pago, 
para levar adiante causas pessoais. É para isso que existe a rede social: ali, 
o jogador faz o que quiser. No campo? Ele está para entreter e representar 
até mesmo os torcedores que votam e pensam diferente.

Acho também que temos de respeitar os espaços destinados à diversão, 
senão nosso mundo vai fi car ainda mais maluco. [...] Você liga no basquete, 
no vôlei, no futebol para ter umas duas horas de paixão, suspense, humor.

Do mesmo jeito que você escolhe uma série [...] ou assiste a uma novela. 
É um desligamento da realidade; nosso cérebro precisa dessa quase medi-
tação para aguentar o dia seguinte. E aí você senta para ver um jogo e 
esfregam um hino na sua cara, como se aqui fosse uma “república popu-
lar”, e seu jogador favorito resolve lacrar na hora de comemorar o gol do 
título do seu time. É justo? Não. 

Tem muita coisa contaminada por aí. Precisamos imunizar o pouco 
espaço que ainda temos de diversão. [...] Deixem o esporte em paz.

LEIFERT, T. Evento esportivo não é lugar de manifestação política. GQ Brasil, Rio de Janeiro, 26 fev. 
2018. Disponível em: https://gq.globo.com/Colunas/Tiago-Leifert/noticia/2018/02/evento-esportivo-

nao-e-lugar-de-manifestacao-politica.html. Acesso em: 15 jun. 2020.

troublemaker: pessoa 
que causa problemas, 

desordeiro.
hackear: aproveitar-se 

de brechas ou desdobrar 
regras para alcançar um 

objetivo.
lacrar: fazer um 

comentário ou agir de 
maneira contundente e 

bem-sucedida.

#saibamais

Colin Kaepernick
Em 2016, Colin Kaepernick (1987-), jogador do time de futebol americano San Francisco 49ers, 

chamou a atenção da mídia ao se posicionar publicamente durante um jogo da pré-temporada da 
National Football League – Liga Nacional de Futebol (NFL), ajoelhando-se durante o hino nacional e 
se recusando a cantá-lo, em sinal de protesto contra o racismo nos Estados Unidos, especialmente 
associado à violência e ao abuso praticados por policiais contra a população negra. Na época, a NFL 
e o 49ers se posicionaram contrários aos protestos de Kaepernick, que teve seu contrato rescindido 
com a equipe. As ações do atleta, no entanto, continuaram ecoando pelo esporte e pelo mundo, 
inspirando outros jogadores e personalidades a se posicionarem publicamente contra o racismo.

» Colin Kaepernick em 
estádio na cidade de 
Los Angeles, Califórnia 
(EUA), em 2016.

SEAN M. HAFFEY / EQUIPE/GETTY IMAGES
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. No futebol, as faltas podem compor grande parte do jogo, determinando a posse de 
bola e as oportunidades de chute a gol. Essa característica do esporte contribui para 
uma visão, principalmente por parte dos torcedores, de que os adversários são inimi-
gos que devem ser tratados com hostilidade dentro e fora do campo.
a) Em alguns momentos, a disputa de bola pode levar a desentendimentos entre os 

jogadores e a atos violentos durante o jogo. De que maneira esse tipo de atitude 
pode ser evitado?

b) Pesquise quais são as infrações associadas a práticas violentas reconhecidas nas 
regras do futebol e as possibilidades de punição associadas a elas.

c) Há alguma prática violenta de rivalidade que você identifica no futebol, mas que ainda 
não é identificada como infração? Se sim, qual?

 2. Na Leitura 1, você viu que o esporte pode acirrar as rivalidades, mas também pode 
apresentar exemplos de tolerância e respeito para a comunidade. Converse com um 
colega sobre atitudes de rivalidade que vão além do campo esportivo. Você é contra 
ou a favor desse tipo de conflito? Explique sua opinião.

O fragmento a seguir é de uma notícia sobre a campanha #SayNoToRacism, destacada 
na imagem da Leitura 1. Leia-o e responda às atividades 3 e 4.

Fifa lança nova campanha contra
racismo com Neymar, Rooney e Eto’o

Os avanços da Fifa para acabar com o racismo no futebol mundial é um dos temas 
tratados pela entidade máxima do futebol na edição de 2014 de seu Congresso, que 
está sendo realizado nesta quarta-feira, em São Paulo, sede da abertura da Copa do 
Mundo. Além disso, também foi lançada uma campanha nas redes sociais, que pre-
tende usar a moda das selfi es para ganhar o apoio de torcedores de todos os países.

Ao falar sobre a novidade na campanha contra o racismo, a Fifa utilizou desta-
ques da Copa do Mundo que começa nesta quinta-feira. Oito jogadores apareceram 
no site da entidade com a mensagem “diga não ao racismo”, sendo três brasilei-
ros: Neymar, David Luiz e Dante. Os ingleses Sturridge, Rooney e Gerrard também 
endossam a campanha, ao lado do holandês Van Persie e do camaronês Eto’o.

Nesta quinta-feira, a entidade lançou uma novidade para contar com a partici-
pação de cidadãos comuns. O objetivo é fazer com que torcedores de todos os países 
tirem fotos sozinhos ou acompanhados com a mensagem #SayNoToRacism. Desta 
forma, a Fifa realizará uma seleção aleatória do material enviado e o exibirá nos 
telões dos estádios da Copa antes do apito inicial.

ESPN. AGÊNCIA GAZETA PRESS. Fifa lança campanha contra racismo com Neymar, Rooney e Eto’o.
ESPN, [s. l.], 11 jun. 2014. Disponível em: http://www.espn.com.br/noticia/417336_

fifa-lanca-nova-campanha-contra-racismo-com-neymar-rooney-e-etoo. Acesso em: 16 jun. 2020.

1. a) Resposta pessoal. 
Os estudantes poderão 
citar a importância de 
desenvolver um trabalho 
socioemocional com 
os jogadores fora do 
campo, incentivando 
o respeito aos colegas 
e aos adversários 
e a identifi cação e 
a compreensão de 
seus sentimentos, 
principalmente os 
relacionados à raiva e à 
frustração.
1. b) A resposta poderá 
variar de acordo com 
as regras vigentes no 
momento da elaboração 
da atividade. Ver 
Orientações para o 
professor para sugestão 
de resposta.

Respostas pessoais.

Resposta pessoal.

Estratégias didáticas e comentários nas Orientações para o professor.
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 3. Considere as informações compartilhadas na notícia sobre a campanha e o uso da 
hashtag #SayNoToRacism.
a) Em sua opinião, por que a organização escolheu os jogos da Copa do Mundo para 

promover essa campanha?
b) De acordo com a notícia, a campanha usando a hashtag buscou contar com a par-

ticipação de cidadãos comuns por meio de fotos que poderiam ser exibidas nos 
telões dos estádios da Copa antes do apito inicial dos jogos. De que maneira essa 
participação dos torcedores incentiva o debate proposto pela campanha?

 4. A mensagem reproduzida na faixa e na campanha on-line não está diretamente asso-
ciada ao futebol, podendo ser interpretada como uma mensagem social e política.
a) Que relação pode ser estabelecida entre o futebol e a luta contra o racismo, principal-

mente nos dias atuais? Se necessário, realize uma pesquisa sobre esse assunto.
b) De que maneira a mensagem da campanha busca influenciar os fãs do esporte?
c) Por que a união dos atletas em prol da campanha, se posicionando com a faixa nos 

jogos e estampando a campanha no site da Fifa, tem grande apelo?
d) Apesar de a Copa do Mundo de 2014 ter ocorrido no Brasil, a faixa levantada pelos 

atletas contava com a mensagem da hashtag em inglês. Da mesma forma, a cam-
panha on-line propunha que o texto fosse compartilhado nesse idioma, e não em 
português ou na língua local de cada país representado nos jogos. Por que o inglês 
foi a língua usada na campanha?

 5. Um gesto de protesto no mundo dos esportes que ficou famoso antes do de Kaepernick 
foi o de Tommie Smith e John Carlos, respectivamente medalhistas de ouro e de bronze 
na prova de 200 m na Olimpíada de 1968, na Cidade do México. Durante o pódio, ambos 
levantaram um braço com o punho cerrado, uma saudação do movimento Panteras 
Negras, que lutava contra o racismo nos EUA.
a) Em sua opinião, por que o esporte é escolhido por alguns movimentos como oportu-

nidade de expor afirmações políticas e sociais?
b) Após seus atos de protesto, Tommie Smith e John Carlos foram punidos por suas 

manifestações: autoridades do atletismo dos EUA tentaram tirar suas medalhas e 
a mídia repreendeu seus atos. Apesar dessas represálias, outros atletas que vieram 
depois deles, como Kaepernick, continuaram a expor suas opiniões políticas e sociais 
em eventos esportivos. Por que você acha que isso acontece?

 6. Leia a manchete a seguir e a linha-fina que a acompanha e responda ao que se pede.

Colin Kaepernick é eleito “cidadão do ano” 
pela GQ USA
Boicotado após protestar contra a violência policial contra negros, ex-quarterback 
do San Francisco 49ers é enaltecido pela sua luta em edição especial da revista

COLIN Kaepernick é eleito “cidadão do ano” pela GQ USA. GQ Brasil, Rio de Janeiro, 13 nov. 2017. Disponível em: 
https://gq.globo.com/Corpo/Esportes/noticia/2017/11/colin-kaepernick-e-eleito-cidadao-do-ano-pela-gq-usa.

html. Acesso em: 16 jun. 2020.

� O texto de Tiago Leifert, assim como a notícia correspondente a essa manchete, foi 
publicado no site da revista GQ brasileira. A edição estadunidense da revista está 
alinhada com as opiniões pessoais de Leifert sobre o protesto de Colin Kaepernick?

Resposta pessoal.

3. a) Resposta pessoal. 
Espera-se que os estudantes 
percebam que a Copa 
do Mundo é um evento 
televisionado e noticiado 
em diversas plataformas 
para milhões de pessoas 
ao redor do mundo, sendo 
uma oportunidade de levar a 
mensagem da campanha a um 
grande público em diversos 
países.
3. b) A campanha incentivava 
os torcedores a tirar 
fotos usando a hashtag e 
compartilhá-las em suas 
redes sociais, assim poderiam 
aparecer nos telões dos 
estádios. Dessa forma, a 
organização conseguiu 
disseminar a hashtag pelo 
atrativo de colocar o torcedor 
“dentro do gramado”.
4. a) Espera-se que os 
estudantes relembrem 
casos recentes de racismo 
e preconceito em partidas 
de futebol em diversos 
campeonatos pelo mundo, em 
que jogadores são ofendidos 
e/ou agredidos verbal e 
fisicamente por outros 
jogadores ou por torcedores, 
muitas vezes de seu próprio 
time.
4. b) A campanha pretende 
deixar claro para todos os 
fãs de futebol que o racismo 
não é tolerado no esporte, 
buscando coibir quaisquer 
práticas preconceituosas.
4. c) A participação de 
jogadores de vários países 
mostra que os atletas, apesar 
de adversários no campo, 
deixam suas diferenças de 
lado para defender uma causa 
maior e mais importante: o fim 
do racismo.
4. d) Espera-se que os 
estudantes reconheçam 
que o inglês foi usado na 
campanha por ser considerado 
uma língua global, com 
grande número de falantes 
em todo o mundo. Dessa 
forma, foi possível unificar a 
mensagem por meio de uma 
única hashtag e ainda incluir 
um número expressivo de 
participantes na campanha.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

5. b) Resposta pessoal. 
Espera-se que os estudantes 
comentem que, apesar das 
represálias e de possíveis 
danos a suas carreiras, esses 
atletas ainda consideram 
que a visibilidade de seus 
atos é mais importante e 
que o sacrifício é necessário.
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 7. Na Leitura 2, o articulista defende também que não se toque o hino nacional antes das 
partidas de futebol.
a) Qual é a função da execução do hino nacional antes de jogos internacionais?
b) Você concorda com o autor do artigo de opinião sobre essa questão? Justifique.

 8. Em seu texto, Tiago Leifert defende que não se deve misturar esporte e política.
a) Qual ou quais argumentos sustentam sua ideia?
b) Considerando os argumentos apresentados por Leifert e as reflexões propostas até 

agora, reflita e responda: em sua opinião, os esportes devem andar separadamente 
das discussões políticas? Explique. Resposta pessoal.

7. a) O hino é um 
símbolo de exaltação à 
pátria. É componente 
importante da 
identidade de uma 
sociedade ou nação e 
tem a função de 
(re)afi rmar essa 
identidade coletiva e de 
animar os esportistas, 
reforçando que sua 
atuação no esporte 
refl ete em todas as 
pessoas de seu país.
7. b) Resposta pessoal.
8. a) Sobre a 
reprodução do hino em 
eventos esportivos, o 
autor do texto alega 
que não é efi caz para 
despertar o patriotismo. 
Ele dá o exemplo de 
Colin Kaepernick, que 
fi cou desempregado 
depois de se manifestar 
contra o racismo. Leifert 
afi rma também que o 
jogador é contratado 
por um time e, portanto, 
não representa a si 
mesmo, mas a um clube, 
e se dirige a torcedores 
de todo o espectro 
político. Segundo ele, é 
preciso “imunizar” os 
espaços de diversão.

O esporte como provação
Historicamente, muitos foram os exemplos em que líderes usaram competi-

ções internacionais para exaltar seus ideais. Na Guerra Fria, por exemplo, a corrida 
tecnológica e a frequente demonstração de poder alcançaram o esporte. Muitas 
nações transformaram seus métodos de treinamento esportivo para alcançar 
melhores resultados, enquanto outras fizeram boicotes nos Jogos Olímpicos de 
Moscou (1980) e de Los Angeles (1984). Atitudes como essas foram usadas como 
instrumento de propaganda, fazendo de cada medalha uma vitória política e de 
cada boicote, uma ferramenta para fortalecer a soberania dos regimes.

Outro exemplo marcante foi o de Nelson Mandela (1918-2013), que usou o 
esporte para unir negros e brancos, na África do Sul, na Copa do Mundo de Rugby 
(1995) realizada em seu país.

No Brasil, em 1982, um movimento político ficou 
conhecido como “Democracia Corinthiana”. Esse foi 
um dos maiores movimentos políticos realizados 
por atletas no país. O Sport Club Corinthians Paulista 
mostrou, durante a ditadura civil-militar, que liber-
dade e democracia deveriam ser discutidas.

Com um colega, realize uma pesquisa e encontre 
outro exemplo sobre como o esporte, ou uma prática 
corporal, foi usado para reforçar, nacional ou inter-
nacionalmente, ideais políticos, étnicos, religiosos, 
culturais e econômicos.

explorar
#para

» Nelson Mandela cumprimentando o capitão do time 
sul-africano François Pienaar na entrega do troféu da 

Copa do Mundo de Rugby, em Joanesburgo, em 1995.
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Campeonato esportivo
Você viu que, apesar da rivalidade entre clubes, times e até entre países quando 

o assunto é esporte, é importante identificar a diferença entre adversário e inimigo
e saber colocar a competição de lado quando se está fora dos campos e das quadras. 
Agora, você e seus colegas vão propor uma maneira de unir rivais no esporte em 
defesa de um objetivo coletivo.

» O que você vai fazer
Para incentivar o respeito e a união entre torcidas rivais, você vai pesquisar sobre 

rivalidade na sua região e organizar um campeonato esportivo interclasses, ou seja, 
com estudantes do Ensino Médio de sua escola, para promover a união entre todos 
por meio do esporte, em prol de uma campanha solidária: as inscrições dos atletas 
e os ingressos do público podem ser substituídos por contribuições para uma causa 
local que precise de apoio.

Inicialmente, a pesquisa deve encontrar uma rivalidade esportiva em sua escola e 
descobrir as origens dessa disputa para pensar em como essas diferenças poderiam 
ser trabalhadas ou diminuídas. Em seguida, você entrará em contato com os outros 
estudantes e os convidará a participar do campeonato e a contribuir com a causa 
selecionada pela turma.

Conforme o combinado com a turma e o professor, a pesquisa sobre rivalidade 
pode ser ampliada para os âmbitos estadual ou nacional.

Materiais

• Computador com acesso à internet.
• Jornais e revistas locais.
• Área pública para a prática de esportes ou quadra esportiva da escola.
• Câmera fotográfica ou celular com câmera.
• Materiais específicos para a prática dos esportes selecionados.

» Planejar
Após compreender o que será feito e garantir quais materiais serão necessários 

para a proposta desta atividade, é preciso seguir as etapas para que o campeonato 
esportivo seja, de fato, organizado e bem-sucedido.

Para planejar e organizar o campeonato, será necessário dividir esse momento 
em duas etapas: 

• a pesquisa sobre rivalidade; 
• a organização do campeonato esportivo com a participação desses rivais e suas 

torcidas.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

128

#nósnaprática

D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   128D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   128 17/09/20   22:5317/09/20   22:53



Pesquisa

Inicie com uma pesquisa sobre a existência de alguma 
rivalidade esportiva conhecida em sua região, podendo ser 
referente a qualquer modalidade esportiva e de qualquer 
nível, desde um campeonato interescolar até um dérbi de 
seu município. A pesquisa deverá apontar:

•  os fatos históricos relevantes que deram origem à 
rivalidade esportiva;

• as diferenças culturais entre as partes envolvidas;
• momentos importantes que contribuíram para o acir-

ramento da rivalidade;
• a modalidade esportiva na qual essa competição é 

manifestada;
•  consequências dessa rivalidade.

Para a realização da pesquisa, a turma deverá ser orga-
nizada em grupos de quatro ou cinco integrantes, de modo 
que cada grupo possa pesquisar um exemplo de rivalidade 
em um esporte diferente. 

Finalize esta etapa elaborando uma campanha para 
incentivar que a rivalidade identificada na pesquisa gere 
uma competição saudável e respeitosa. Considere os itens 
a seguir.

• Compartilhe com os demais grupos as informações 
levantadas sobre a rivalidade no esporte pesquisado 
e promova uma roda de conversa para troca de expe-
riências e impressões sobre o assunto.

• Com os colegas, defina os elementos necessários para 
a elaboração da campanha com base nos problemas 
encontrados pela pesquisa de cada grupo.

•  Verifique as melhores estratégias para atingir atletas 
e torcedores e compartilhar informações sobre a 
campanha. Algumas possibilidades são a elaboração 
de cartazes, postagens em redes sociais e em grupos 
de mensagem, compartilhamento de gifs e memes, 
produção de vídeos etc. Após as definições da turma, 
elabore a campanha de conscientização pautada em 
tudo o que o grupo pesquisou.

•  Concomitantemente à produção da campanha, comece 
a organizar com os colegas o campeonato esportivo 
para promover a união e o respeito entre as torcidas.

#ficaadica

Esta obra, do jornalista Mauricio 
Murad, permite uma imersão no 
universo das torcidas organiza-
das brasileiras, destacando os 
pequenos núcleos violentos que as 
integram e como esses indivíduos, 
muitas vezes, prejudicam a imagem 
de algumas agremiações. O autor 
também propõe algumas ações 
para tornar o futebol um ambiente 
menos violento.
MURAD, M. A violência no futebol: 
novas pesquisas, novas ideias, 
novas propostas. 2 ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Benvirá, 2018.
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Campeonato esportivo

Para organizar o campeonato esportivo, retome as modalidades que geram 
a rivalidade em sua região, conforme as informações levantadas nas pesquisas 
da turma.

Nesta etapa da atividade, organizem-se em três grupos, de modo que um 
grupo seja responsável pela organização do espaço de competição e dos mate-
riais; o outro, pelo contato com os estudantes das outras turmas e as torcidas; e o 
terceiro deve se dedicar à seleção da instituição ou do projeto que será beneficiado 
com o campeonato. 

Com os colegas, desenvolva o projeto seguindo estes passos.
• Faça uma lista dos esportes pesquisados pelos grupos e os fatores associados 

à rivalidade entre jogadores e torcidas.
• I dentifique os materiais necessários para a prática de cada uma dessas modali-

dades e verifique a possibilidade de reproduzi-las, ainda que utilizando recursos 
simplificados, em um espaço público na comunidade ou na quadra da escola. 
Lembre-se de pesquisar as regras de cada esporte para poder auxiliar os par-
ticipantes durante o evento.

• E scolha uma instituição, um projeto ou uma causa social próximos a toda a 
comunidade que possam ser usados como elo incentivador de paz e união 
entre os rivais. Entre em contato com os responsáveis e verifique como o cam-
peonato pode ser utilizado para auxiliá-los.

• U tilizando o material de campanha produzido pelos grupos de pesquisa, entre 
em contato com os estudantes das outras turmas para convidá-los a participar 
do campeonato, tanto como atletas quanto como torcida, e apoiar o projeto ou 
a instituição selecionados.

• Em um dia definido com a direção da escola e compartilhado com a comunidade 
escolar, realize o evento propondo a contribuição dos participantes da maneira 
escolhida. Pode ser, por exemplo, por meio de doações de alimentos ou roupas.escolhida. Pode ser, por exemplo, por meio de doações de alimentos ou roupas.escolhida. Pode ser, por exemplo, por meio de doações de alimentos ou roupas.

IVECTOR/SHUTTERSTOCK.COM

130

D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   130D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   130 17/09/20   22:5317/09/20   22:53



 » Praticar
• No dia do campeonato, o grupo responsável deverá garantir a organização do 

espaço para que todas as modalidades elegidas possam ser praticadas con-
forme as suas necessidades e com segurança e conforto para jogadores e 
torcedores.

• Conforme os interesses e gostos pessoais, os estudantes podem participar do 
campeonato como atleta, juiz ou auxiliar.

• Se possível, registre o campeonato em fotos e vídeos.
• Após o evento, reúnam todas as doações e as contribuições dos participantes 

e organizem uma forma de entregá-las aos responsáveis pelo projeto sele-
cionado pela turma. Caso realizem uma visita para a entrega, registrem esse 
momento para poder compartilhá-lo com a comunidade.

 » Compartilhar
O compartilhamento de imagens e vídeos do campeonato e do projeto apoiado 

pelo evento poderá ocorrer em plataformas disponibilizadas pela escola ou pela 
comunidade. Outra possibilidade de compartilhamento pode ser a elaboração de 
uma notícia, escrita coletivamente, para ser publicada em um jornal da escola ou 
do bairro ou em página oficial da turma, da escola ou, se houver, da associação de 
moradores do bairro.

Os atletas, times e organizações de torcida convidados para o campeonato 
poderão auxiliar no compartilhamento da mensagem sobre o evento e para divul-
gar como a união dos adversários pôde contribuir para a melhoria das relações na  
comunidade.

Não se esqueça de incluir no material compartilhado com a comunidade ele-
mentos da campanha elaborada pela turma e as informações encontradas durante 
as pesquisas sobre rivalidades.

 » Avaliar
Após o campeonato e o compartilhamento das informações, converse com os 

colegas sobre as questões a seguir.
 1. Todos os grupos contribuíram com informações levantadas nas pesquisas 

sobre rivalidades?
 2. Caso tenha havido limitações de estrutura e de materiais para a prática dos 

esportes selecionados para o campeonato, como a turma lidou com elas?
 3. Todos os estudantes contribuíram para o sucesso do evento?
 4. Como a comunidade recebeu essa iniciativa da turma? Foi possível perceber 

alguma reação? Houve demonstrações de acolhimento ou indiferença?
 5. A campanha sobre rivalidades alcançou os objetivos esperados? Se não, o que 

poderia ter sido feito para melhorá-la?
 6. Com o que você aprendeu nessa campanha, você se sentiu motivado a tomar 

parte em outros projeto desse tipo? Comente com os colegas.
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Que espelho me reflete 
como brasileiro?
Nosso olhar sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre nossa realidade muitas 

vezes é orientado por ideias preconcebidas, de origem incerta, e resulta em imagens 
parciais, frequentemente distorcidas e carregadas de preconceitos.

As diversas visões sobre a realidade brasileira podem ocorrer entre pessoas que 
vivem em contextos sociais e econômicos similares. Verifique se esse é o caso de sua 
turma com a elaboração da seguinte atividade: em uma folha de papel avulsa, anoni-
mamente, responda às questões a seguir.
 1. De cada 100 presos no Brasil, quantos você acha que são estrangeiros?
 2. Qual é o percentual de meninas entre 15 e 19 anos que dão à luz a cada ano no 

Brasil?
 3. Qual é o percentual de brasileiros que possuem smartphone?
 4. De cada 100 pessoas que vivem em nosso país, quantas têm conta em alguma rede 

social?

Depois de verificar as hipóteses da turma, discuta com seus colegas: qual é a origem 
de suas respostas? Que critério você utilizou para indicar uma porcentagem?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Respostas pessoais.

Ler o mundo

Para continuar a refletir sobre visões da realidade, você vai ler trechos de 
duas notícias diferentes que se referem a um mesmo estudo, intitulado “Perigos 
da Percepção 2017”, que analisa como os cidadãos de vários países veem a sua 
própria realidade.

Leitura 1

Brasil fica em 2º em ranking de ignorância 
sobre a realidade
Pesquisa do Ipsos mostra que os brasileiros só perdem para sul-africanos em per-
cepção distorcida sobre a realidade

Por Luiza Calegari
Publicado em: 06/12/2017 às 11h35 – Alterado em: 06/12/2017 às 12h10

São Pa ulo – Quantas garotas de 15 a 19 anos você acha que dão à luz no país? A taxa 
de homicídios hoje é mais alta ou mais baixa que no ano 2000? A cada cem presos no 
país, quantos são imigrantes?

As respostas dos brasileiros a perguntas como essas estão entre as mais distantes 
da realidade do mundo.

Respostas e comentários nas Orientações para 
o professor.

Professor, caso haja 
possibilidade, essas 
questões podem 
ser respondidas 
utilizando algum 
recurso tecnológico 
que possibilite uma 
resposta imediata a 
todos, como sites que 
permitam a criação 
de apresentações e 
quadros com feedback
imediato e interativo 
ou de formulários que 
facilitem o recolhimento 
de dados.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Na verdade, poucas adolescentes dão à luz no Brasil, cerca de 6,7%, mas a resposta 
média foi de 48%. A taxa de homicídios desde o ano 2000 continuou a mesma, apesar 
da percepção de alta, e só 0,4% dos presos são imigrantes, embora os entrevistados 
tenham respondido, em média, 18%.

Essas distorções fazem com que o país tenha fi cado em segundo lugar no ranking
Ipsos Mori de “Percepção errada da realidade”, atrás apenas da África do Sul. Os dados 
estão disponíveis na pesquisa “Perigos da Percepção 2017”.

Mesmo em relação a questões mais amplas, como religião, as respostas dos brasi-
leiros fi cam longe da realidade: os entrevistados estimaram que 80% do país declara 
acreditar em Deus; o índice real é de 98%.

Outros dados que têm distorção são os relacionados à internet: os entrevistados 
acham que 85% dos brasileiros têm smartphone, quando na verdade são 38%, segundo 
a Ipsos; e acham que 83% têm perfi l no Facebook, quando na realidade são 47%.

Em alguns assuntos nos saímos melhor: só 10% dos brasileiros acreditam na ideia 
de que vacinas causam autismo, um índice baixo se comparado a países como a Índia, 
onde a crença é disseminada entre 44% da população.

CALEGARI, L. Brasil fica em 2º em ranking de ignorância sobre a realidade. Exame, 6 dez. 2017. Disponível em: https://
exame.com/brasil/brasil-fica-em-2o-em-ranking-de-ignorancia-sobre-a-realidade/. Acesso em: 30 abr. 2020.

Leitura 2

Brasil é 2º país com menos noção da própria 
realidade, aponta pesquisa
DANIEL BUARQUE
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, DE LONDRES

06/12/2017 02H00

O Brasil é o segundo país do mundo em que as pessoas mais têm a percepção equi-
vocada sobre a realidade.

Segundo pesquisa realizada em 38 nações para avaliar o conhecimento geral e a 
interpretação que as pessoas fazem sobre o país em que vivem, os brasileiros só fi ca-
ram à frente dos sul-africanos.

» Manifestantes 
protestam 
contra a 
corrupção no 
Rio de Janeiro 
(RJ), em 2016.
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A informação faz parte da pesquisa Perigos da Percepção 2017, realizada pelo ins-
tituto Ipsos Mori e divulgada nesta quarta (6). O estudo apresentou aos entrevistados 
perguntas sobre a realidade de seus países e em seguida comparou a percepção das 
pessoas com dados oficiais.

O resultado indica que, por todo o mundo, há pouca familiaridade com temas de 
segurança, imigração, saúde, religião e mesmo tecnologia. Os países que lideram o cha-
mado Índice de Percepção Equivocada são África do Sul, Brasil, Filipinas, Peru e Índia.

O ranking é o equivalente ao que, na mesma pesquisa realizada no ano passado, foi 
chamado de Índice de Ignorância, uma média computada a partir da diferença entre 
as respostas fornecidas pelos participantes do estudo (percepções) e os dados oficiais 
de cada país (realidade).

Naquela ocasião, o Brasil havia ficado em sexto lugar — por mais que não seja possí-
vel comparar diretamente os dois levantamentos, já que as perguntas eram diferentes.

Questionado pela Folha, o Ipsos Mori não apresentou justificativa para ter abando-
nado o termo usado no ano passado. Disse apenas que mudou o nome do ranking.
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MUNDO EQU IVOCADO

“Em todos os 38 países analisados, cada população erra muito em sua percepção. 
Temos percepção mais equivocada em relação ao que é amplamente discutido pela 
mídia, como mortes por terrorismo, taxas de homicídios, imigração e gravidez de ado-
lescentes”, disse o diretor de pesquisas do Ipsos Mori, Bobby Duff y.

Em escala global, apenas 7% das pessoas acham que a taxa de homicídios em seus 
países é menor do que a registrada no ano 2000, por mais que a maioria dos países 
tenha reduzido a quantidade de mortes desse tipo e apesar do fato de que o total de 
assassinatos caiu 29% nos locais pesquisados.

No Brasil, 76% dos entrevistados disseram achar que a taxa de homicídios é mais 
alta hoje do que era no ano 2000, por mais que o Ipsos indique que a taxa atual seja a 
mesma daquele ano.

De forma semelhante, apenas 19% dos entrevistados de forma global disseram achar 
que o número de mortes por ataques terroristas foi menor nos últimos 15 anos do que 
nos 15 anos anteriores, por mais que esta rubrica também tenha registrado queda.

Internacionalmente, as pessoas superestimam a quantidade de imigrantes que estão 
presos em cada um dos países. A percepção média é de que 28% da população carcerá-
ria é formada por imigrantes, quando o número real nos países em que a pesquisa foi 
feita é de 15%.

Além de tratar de dados sobre segurança, a pesquisa também testou a percepção 
internacional a respeito de alguns comportamentos.

[...]
BUARQUE, D. Brasil é 2º país com menos noção da própria realidade, aponta pesquisa.

Folha de S.Paulo, São Paulo, 6 dez. 2017. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/
1941021-brasil-e-2-pais-com-menos-nocao-da-propria-realidade-aponta-pesquisa.shtml.

Acesso em: 19 jun. 2020.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. A pesquisa “Perigos da Percepção 2017”, do instituto Ipsos MORI, criou o ranking
Índice da Percepção Equivocada, no qual o Brasil se insere na segunda posição. Isso 
quer dizer que o país tem uma das piores percepções da realidade entre os 38 países 
avaliados.
a) Retome as suas respostas às perguntas do boxe Ler o mundo. Suas percepções estão 

próximas da realidade apontada pela pesquisa de 2017? E do restante da turma?
b) Depois de ler as notícias e os tópicos pesquisados, como você avalia a relevância dessa 

pesquisa?
c) O que o ranking dessa pesquisa indica sobre os critérios de análise que os brasileiros 

utilizam para interpretar sua própria realidade?
d) Que estratégias poderiam ser desenvolvidas para que o Brasil ficasse em melhor 

posição nesse ranking?
e) Em sua opinão, qual é a consequência de as percepções que temos da realidade serem 

equivocadas?

Respostas pessoais.

Respostas pessoal.

Os critérios não se embasam em dados objetivos 
e verifi cados, mas em impressões subjetivas.

1. d) Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes reconheçam 
que deveriam ser feitos 
mais investimentos em 
educação, com mais 
estímulo à leitura, 
à pesquisa e a uma 
postura crítica diante 
da realidade. Também 
é preciso investir mais 
nas áreas de ciência e 
pesquisa.

Respostas pessoal.

Estratégias didáticas e respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.
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 2. A manchete da primeira notícia que você leu emprega a palavra ignorância, e a da 
segunda, a expressão menos noção.
a) Que diferença de sentido essas escolhas linguísticas produzem?
b) O que poderia justificar a escolha do termo ignorância na primeira manchete?

 3. As duas notícias têm como função principal apresentar os dados relacionados à 
pesquisa de um instituto. No entanto, acabam por emitir opinião perante os dados 
divulgados.
a) Que argumentos justificam essa afirmativa?
b) Qual notícia sugere uma crítica mais direta ao resultado da pesquisa e tem um apelo 

mais sensacionalista?
c) Qual notícia apresenta as informações de forma mais equilibrada e com uma visão 

mais completa dos resultados da pesquisa?

 4. Apesar de apresentarem praticamente os mesmos dados, as notícias têm diferenças 
em seus conteúdos. 
a) Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o com os dados da pesquisa apresen-

tados exclusivamente pela notícia da Leitura 1 ou da Leitura 2.

Leitura 1 Leitura 2

b) Que critério pode ter guiado os jornalistas na seleção dos dados destacados em cada 
notícia? Formule uma hipótese.

c) Identifique os diferentes recursos utilizados pelas notícias para apresentar esses 
dados.

A primeira notícia.

A segunda notícia.

Resposta pessoal.

3. a) As duas notícias 
destacam a posição do 
Brasil no ranking em 
comparação com outros 
países (“só fi caram à 
frente dos sul-africanos”, 
no segundo texto, e 
“atrás apenas da África 
do Sul”, no primeiro), 
fazendo disso o assunto 
da manchete em ambos 
os casos. O fato de 
chamarem a atenção 
para as distorções da 
percepção no Brasil 
sugere uma crítica à 
falta de noção dos 
brasileiros sobre a 
própria realidade. 
4. c) Enquanto a 
primeira notícia 
apresenta os dados 
no corpo do texto, a 
segunda, além de utilizar 
esse recurso, recorre a 
gráfi cos para facilitar 
a visualização dos 
resultados da pesquisa.

2. a) A palavra 
ignorância traz uma 
carga negativa maior 
que a expressão menos 
noção, podendo ser 
interpretada como uma 
crítica ou ofensa ao 
povo brasileiro.
2. b) O segundo texto 
informa que, na edição 
do ano anterior, o 
ranking foi chamado de 
índice de ignorância, o 
que pode ter motivado o 
autor da notícia a utilizar 
o termo na manchete.

#ficaadica

A série documental O povo brasileiro, baseada no livro 
homônimo do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997), 
percorre os caminhos de formação e diversidade do povo 
brasileiro. Em cada episódio, apresenta uma discussão 
sobre o processo de formação histórica e social, a origem 
mestiça e a consequente diversidade cultural do Brasil. 
Baseada em depoimentos de grandes personalidades e 
em imagens de arquivos raros, é uma maneira educativa 
de conhecer alguns problemas de nosso país para formular 
novas perspectivas de futuro.
O POVO brasileiro. Direção: Isa Grinspum Ferraz. Brasil: 
Superfilmes, 2000. Série (10 episódios).
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“[...] os entrevistados estimaram que 80% do 
país declara acreditar em Deus; o índice real é de 
98%.”; “[...] só 10% dos brasileiros acreditam 
na ideia de que vacinas causam autismo, um 
índice baixo se comparado a países como a 
Índia, onde a crença é disseminada entre 44% da 
população.”

“[...] Os países que lideram o chamado Índice de Percepção 
Equivocada são África do Sul, Brasil, Filipinas, Peru e Índia.”; 
“Em escala global, apenas 7% das pessoas acham que a taxa 
de homicídios em seus países é menor do que a registrada no 
ano 2000, por mais que a maioria dos países tenha reduzido 
a quantidade de mortes desse tipo e apesar do fato de que 
o total de assassinatos caiu 29% nos locais pesquisados.”; 
“[...] 19% dos entrevistados de forma global disseram achar 
que o número de mortes por ataques terroristas foi menor 
nos últimos 15 anos do que nos 15 anos anteriores, por mais 
que esta rubrica também tenha registrado queda.”; “[...] A 
percepção média é de que 28% da população carcerária é 
formada por imigrantes, quando o número real nos países em 
que a pesquisa foi feita é de 15%.”
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Colômbia
África do Sul
Peru
Brasil
Argentina
Chile
Malásia
Turquia
México
Tailândia
Índia
Romênia
Espanha
Canadá
Itália
Bélgica
Rússia
França
Alemanha
China
Estados Unidos
Holanda
Polônia
Suécia
Sérvia
Austrália
Japão
Coreia do Sul
Grã-Bretanha
Hungria
Dinamarca
Nova Zelândia
Montenegro
Suíça
Hong Kong
Singapura
Arábia Saudita

+34%
+31%
+30%

+30%
+28%

+28%
+27%

+26%
+25%

+24%
+23%

+22%
+21%

+19%
+18%
+18%

+17%
+15%
+15%
+14%

+14%
+14%
+14%

+12%
+12%
+12%
+12%
+12%

+11%
+10%
+10%

+9%
+7%

+5%
-2%

-5%
-10%

34

(28) (12)

38
30
30
33
31
36
32
26
29
24
23
31
40
28
29
25
27
30
14
29
26
16
30
21
41
14
14
24
15
22
32
18
35
37
41
27

0,3
7

0,3
0,4

5
3
9
6
1
5

0,4
1

10
21
10
11

8
12
15

0,1
15
12

2
18

9
29

2
2

13
5

12
23
11
30
39
46
37

País Muito abaixo % Diferença entre Percepção & Realidade Muito acima
Percepção Realidade

De cada 100 pessoas 
em seu país, quantas 
você acha que são 
imigrantes (ou seja, 
têm residência fixa, 
mas não nasceram 
em seu país)?

Seguindo o que já 
acompanhamos em 
resultados anteriores 
na pesquisa Perigos da 
Percepção, quase todos 
os países superestimam a 
proporção de imigrantes 
no seu país. Vários países 
da América do Sul chegam 
perto de 30% quando o 
número da Realidade está 
abaixo de 1% – como o 
Brasil, por exemplo.

Fonte: INSTITUTO IPSOS. Perigos da Percepção 2018. [São Paulo, 2018]. p. 27. Disponível em: https://www.ipsos.com/sites/default/files/
ct/publication/documents/2019-01/perigos_da_percepcao_2018.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020.

 5. Com base nas notícias lidas e nas reflexões feitas, organize um debate com 
a sua turma sobre as percepções dos brasileiros a respeito de aspectos 
da realidade, visando propor estratégias para combater essa visão detur-
pada dos fatos. Ao longo desta atividade, é importante anotar todos os 
argumentos utilizados e as propostas de intervenção formuladas, pois, 
na próxima seção #nósnaprática desta Sequência, você irá elaborar um 
resumo com base nos debates realizados pela turma.
Os gráficos apresentados, a seguir, reproduzem os resultados da pesquisa 
“Perigos da Percepção 2018”, disponível em: https://www.ipsos.com/sites/
default/files/ct/publication/documents/2019-01/perigos_da_percepcao
_2018.pdf (acesso em: 30 maio 2020) e serão o ponto de partida do debate. 
Caso exista uma pesquisa mais recente, você poderá utilizá-la também.

Por meio da análise dos dados dos gráficos, é possível identificar alguns 
problemas de percepção do brasileiro em relação à própria realidade, então, 
você e seus colegas vão realizar um debate regrado para entender os motivos 
e as implicações dessas percepções.

O debate regrado não tem a estrutura de um debate de tema polêmico, 
no qual um grupo se posiciona contrário ao outro e cada um defende pontos 
de vista opostos. Aqui, os grupos, em conjunto, tentarão chegar a uma con-
clusão sobre as causas e as consequências dessas percepções equivocadas 
dos brasileiros. Por isso, esse modelo de discussão pode ser classificado 
como debate para a resolução de problemas.
Leia os gráficos com atenção.

#saibamais

Você viu que o bra-
sileiro pode ter uma 
percepção equivocada de 
sua realidade. Um jeito 
de diminuir as visões 
equivocadas sobre os 
assuntos que afetam 
o cotidiano de todos é 
ir atrás de informações 
e dados sobre o seu 
país. Para tanto, vale 
ficar atento a pesqui-
sas desenvolvidas por 
órgãos oficiais, como o 
IBGE, e por institutos 
e Organizações Não 
Governamentais (ONGs) 
com credibilidade para 
realizar pesquisas.
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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África do Sul
Chile
Holanda
Montenegro
Suécia
Hong Kong
Bélgica
Canadá
Hungria
Coreia do Sul
Dinamarca
França
Austrália
Singapura
Grã-Bretanha
Espanha
Itália
Malásia
Argentina
Romênia
Estados Unidos
Peru
Sérvia
Polônia
Nova Zelândia
Rússia
Brasil
Colômbia
Alemanha
Suíça
Tailândia
Turquia
Arábia Saudita
Japão
China
México
Índia

-9%
-13%
-13%

-14%
-15%
-15%
-15%

-16%
-16%

-17%
-18%

-18%
-19%
-19%

-20%
-20%

-21%
-21%
-21%

-22%
-22%
-22%
-22%
-22%
-22%
-22%
-23%
-23%
-23%

-24%
-25%

-26%
-27%

-27%
-29%
-29%

-30%

57

(73) (94)

80
81
73
82
84
83
75
83
81
80
78
76
77
74
78
73
78
65
60
73
61
73
76
72
75
66
69
72
73
74
70
71
72
70
68
58

66
93
94
87
97
99
98
91
99
98
98
96
95
96
94
98
94
99
86
82
95
83
95
98
94
97
89
92
95
97
99
96
98
99
99
97
88

País Muito abaixo % Diferença entre Percepção & Realidade Muito acima
Percepção Realidade

De cada 100 crianças com menos de 12 meses em seu 
país, quantas você acha que receberam toda a vacinação 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde para difteria, 
tétano, coqueluche, poliomielite e sarampo?

Todos os países subestimam a cobertura das vacinas de crianças em seu país, 
que em muitos casos é quase universal.

Fonte: INSTITUTO IPSOS.. 
Perigos da Percepção 

2018. [São Paulo, 2018]. p. 
21. Disponível em: https://

www.ipsos.com/sites/
default/files/ct/publication/

documents/2019-01/
perigos_da_

percepcao_2018.pdf. 
Acesso em: 20 jun. 2020. ED

IT
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#paralembrar

Debate regrado
Podemos classificar os debates regrados em três tipos.

• Debate de opinião de fundo controverso: diz respeito à colocação de posições sobre crenças 
e opiniões sem a busca por uma conclusão definitiva, mas pela apresentação e comparação 
de posições diversas.

• Debate deliberativo: objetiva a tomada de decisão por consenso com base na apresentação 
e na defesa de pontos de vista.

• Debate para a resolução de problemas: mobiliza os saberes relacionados a algum tema e 
pressupõe uma solução que possa ser construída coletivamente.
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Para construir o debate em sala, considere as seguintes etapas.

a) A  turma deve se organizar em seis grupos. Os dois temas que deram origem aos gráficos 
devem ser distribuídos por sorteio entre os grupos, ou seja, três grupos por tema. 

b) D epois de divididos os temas, cada grupo deve discutir quais seriam as causas que 
levaram a essa percepção dos brasileiros, o que isso revela e quais seriam as con-
sequências disso para a sociedade. Se necessário, o grupo pode pesquisar artigos 
acadêmicos ou de divulgação científica, reportagens e entrevistas com especialistas 
para buscar dados e fundamentos plausíveis que justifiquem a discussão. O objetivo 
é encontrar argumentos que deem suporte consistente aos pontos de vista do grupo.

c) A organização da sala favorece o debate. Sugere-se que a mesa do moderador 
ocupe o centro da sala e os grupos responsáveis pelo mesmo tema fiquem nos 
lados esquerdo e direito. Os grupos podem selecionar um estudante de outro grupo 
para ser o moderador. Seu papel será fazer a apresentação da proposta do debate 
e contextualizar a discussão, assim como controlar o tempo e os turnos de fala.

d) O moderador, depois de apresentar o debate, deve sortear qual grupo vai iniciar a dis-
cussão. Cada grupo terá até cinco minutos para apresentar suas considerações iniciais 
sobre o tema. Caberá ao moderador controlar o tempo do grupo que possui o turno de 
fala. O segundo grupo, ao apresentar suas considerações iniciais, não pode se referir 
ao que o outro grupo disse. Isso será feito na fase das réplicas. Durante essa fase, o 
grupo ouvinte deverá anotar o que o outro grupo diz para retomar essas informações 
no turno da réplica.

e) Ao longo de todo o debate, caberá ao grupo se organizar para selecionar aquele que 
vai falar. Essa organização é importante, bem como a estruturação do que será dito. 
Um grupo não pode se contradizer internamente nem ser redundante.

f) N a fase das réplicas, cada grupo terá até três minutos para apresentar suas consi-
derações sobre a fala do outro grupo, reforçando os argumentos apresentados ou 
questionando-os.

RAWPIXEL
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g) F inalizada a fase das réplicas, os grupos poderão, nas trépli-
cas, apresentar suas conclusões finais. Essas considerações 
devem direcionar o debate, obrigatoriamente, a uma proposta 
de intervenção que tenha como objetivo minimizar a percep-
ção equivocada do brasileiro com relação a sua realidade. Essa 
proposta de intervenção não precisa dar conta de resolver o pro-
blema, mas apontar os caminhos possíveis.

139Sequência 3 •Sequência 3 • Somos um, somos muitosSomos um, somos muitos

D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   139D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   139 17/09/20   22:5317/09/20   22:53



Resum o
Durante o debate, os seis grupos puderam construir seus argumentos, trocar 

opiniões com os colegas e trabalhar para propor soluções ou sugestões de melho-
rias e ações para alterar a percepção da realidade dos brasileiros. Agora, para 
sintetizar o debate da atividade 5 da subseção Pensar e compartilhar, produza 
um resumo escrito.

» O que você vai fazer
Você deverá identificar o tema discutido, os posicionamentos, os argumentos 

e a proposta de intervenção elaborada coletivamente pela turma.
Antes da produção, leia a seguir um resumo que antecede um artigo científico 

sobre a diversidade cultural e educação, do pedagogo Natalino Neves da Silva.

Resumo
Neste artigo, refl ete-se, de maneira geral, sobre algumas possibilidades teóricas e 

práticas de abordagem da diversidade cultural e, em específi co, sobre a diversidade 
étnico-racial relacionada com as situações de aprendizagem no âmbito da educação 
escolar. O que se ensina, assim como a seleção do que é ensinado, não se dá de forma 
neutra nem desvinculada de certas concepções sociais e políticas. A aprendizagem cul-
tural transmitida por meio da educação escolar suscita, então, muitas indagações e 
provocações e, ao mesmo tempo, merece ser concebida como uma fronteira de disputa 
de quais saberes sociais, históricos, políticos e culturais devem fazer parte do conheci-
mento dito universal da humanidade. Como princípio educativo, a diversidade cultural 
leva-nos a rever constantemente os valores políticos, sociais e culturais de compreensão 
do outro. Lançar mão desse princípio signifi ca, ao mesmo tempo, entender o saber e a 
cultura como parte da produção sócio-histórica de determinada sociedade e também 
problematizar os ditos valores sociais e culturais universais. 

SILVA, N. N. da. A diversidade cultural como princípio educativo. Paidéia: revista do curso de Pedagogia da Universidade 
Fumec, Belo Horizonte, ano VIII, n. 11, p. 13-29, jul./dez. 2011. Disponível em: http://www.fumec.br/revistas/paideia/

article/view/1307. Acesso em: 20 jun. 2020.

 1. Qual é a função de um resumo incluído antes de um artigo científico?

 2. O resumo apresenta a tese e a linha argumentativa que o artigo segue. Por que isso é 
importante para o leitor?

 3. Identifique, no resumo, quais períodos se referem à introdução, que apresenta o tema 
do artigo, quais se referem aos argumentos que foram utilizados e quais se referem à 
conclusão proposta.

» Planejar
Entre as orientações do debate, incluiu-se a necessidade de você anotar as 

ideias, os argumentos e os encaminhamentos da discussão de que participou. Para 
a produção do resumo, retome suas anotações e identifique:

• o tema discutido;
• os argumentos apresentados pelos dois grupos;

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

1. Tem a função de 
apresentar o que será 
discutido para que o 
leitor decida se lerá ou 
não o artigo completo.
2. Porque constitui 
o núcleo do artigo; 
é com base nessas 
informações que o leitor 
vai avaliar seu interesse 
na leitura.
3. O primeiro período 
apresenta o tema, 
o último período 
apresenta a conclusão e 
os demais apresentam 
os argumentos 
utilizados.
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• a proposta de intervenção.
Com as anotações organizadas, elabore seu resumo de acordo com as seguintes etapas.

• Escreva uma introdução informando que o resumo reproduz as ideias desenvolvidas em 
um debate sobre uma pesquisa que investiga as percepções que diversos povos têm de 
sua realidade. 

• Destaque dois ou três argumentos que cada grupo apresentou em suas falas iniciais, as 
réplicas e as tréplicas que receberam.

• No último período de seu resumo, apresente qual foi a proposta de intervenção formulada 
pelos grupos.

» Produzir
A linguagem utilizada na escrita do resumo deve ser formal e concisa, garantindo que o 

texto não tenha informações repetidas ou redundantes e que mantenha a coesão e a coerência 
entre as partes que o compõem. 

» Revisar e editar
Para essa etapa, forme uma dupla com um colega de outro grupo de debate. Isso é impor-

tante para que você tenha mais um ponto de vista sobre o que foi discutido em sala. 
Vocês devem trocar os resumos produzidos para que sejam revisados. Leia com atenção 

o texto do colega, marcando a lápis o que identificar como incoerências no texto e eventuais 
problemas ortográficos. Se achar conveniente, faça sugestões respeitando a produção de sua 
dupla.

Após a leitura e as anotações, destroque o texto e observe os apontamentos que o colega 
fez no que você escreveu. Se sentir necessidade, converse com ele sobre as anotações e sobre 
as partes em que ele sentiu dificuldade.

Se concordar com os apontamentos, faça a edição e a reescrita do texto.

» Avaliar
Ao finalizar o resumo, avalie o seu texto com base nos seguintes critérios.

 1. Houve dificuldade para entender a proposta do resumo?

 2. O período introdutório esclarece a origem do resumo?

 3. Foram apresentados argumentos com as réplicas e as 
tréplicas?

 4. O resumo contempla a proposta de interven-
ção para minimizar ou corrigir o problema?

» Compartilhar
Depoi s que todos os estudantes fina-

lizarem suas produções, com a ajuda do 
professor, selecione os resumos que melhor 
representam cada debate e que podem ser 
compartilhados em uma página oficial da 
escola ou no blogue da turma. 

AL
EX

DN
DZ

/S
HU

TT
ER

ST
OC

K.
CO

M

141Sequência 3 • Somos um, somos muitos

D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   141D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   141 17/09/20   22:5317/09/20   22:53



A multiplicidade das
culturas indígenas
Grande parte da cultura brasileira se deu, em sua formação, pela influência dos povos origi-

nários, que habitavam esta terra antes mesmo de se tornar o território do Brasil. Apesar dessas 
heranças culturais, é comum o brasileiro não indígena ter dificuldade em entender que se trata de 
culturas múltiplas: cada povo indígena tem seu modo particular de conceber, viver e expressar sua 
própria cultura e história. Por isso, fala-se em culturas indígenas. Haja pluralidade!

A arte nas sociedades indígenas
1. Conhecer o passado é fundamental para seguir adiante: é por meio do conhecimento de sua história e suas tradições 
que um povo pode assegurar sua identidade como grupo e entender as melhores formas de criar novos caminhos.
2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que não; o que defi ne a cultura de um povo é o contato 
com sua tradição e as práticas internas de sua comunidade. O acesso à tecnologia permite que um grupo étnico entre 
em contato com outros grupos e se aproxime deles, mas esse contato por si só não gera diminuição de seu valor cultural.

Sentir o mundo

Assim como outras culturas, a indígena também está sempre se adaptando, inclusive às novas 
demandas tecnológicas da sociedade moderna: como nos lembra o antropólogo Darcy Ribeiro, “o 
índio não é um fóssil vivo”. Considere seus conhecimentos sobre esse assunto e responda com um 
colega às questões a seguir.
 1. Qual é a importância do contato com a tradição herdada dos ancestrais?
 2. Em sua opinião, o acesso a informações de todas as partes do mundo, proporcionado pela tecnologia, 

teria o poder de diminuir o valor cultural de um grupo étnico? Justifique.
 3. Agora, pense em suas vivências: que heranças e tradições culturais você aprendeu com seus 

familiares?
 4. Você é indígena ou sabe se há, em sua família, alguma ancestralidade indígena? Se necessário, 

peça ajuda de seus familiares para responder a essa questão.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Resposta pessoal.

#saibamais

Claudia Andujar e a fotografi a do povo yanomami
A causa indígena atrai olhares de pesquisadores e artistas de todo o mundo, como aconteceu com 

a fotógrafa suíça Claudia Andujar (1931-), que dedicou grande parte de sua vida à fotografia do povo 
yanomami, com quem morou e conviveu por décadas. O registro do cotidiano indígena e o olhar sin-
gular para o povo yanomami se tornou o fio condutor da obra da fotógrafa e ativista. Na retrospectiva 
"A luta yanomami", realizada pelo Instituto Moreira Salles em 2019, diversas fotografias e vídeos da 
artista foram reunidos e você pode conferi-los em: https://ims.com.br/exposicao/claudia-andujar-a-
-luta-yanomami-ims-paulista/ (acesso em: 6 set. 2020).

Assim como as etnias e a culturas indígenas são plurais, as artes indígenas também expressam 
toda a riqueza e diversidade dos povos.  Os indígenas encontram na natureza a inspiração e os 
elementos utilizados em suas criações. 

Entre as manifestações artísticas indígenas mais conhecidas, destacam-se: a arte plumária, a 
pintura corporal, os desenhos, os trançados, a cerâmica, a dança, a música, entre outros.
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Cosmogonia indígena
Para os povos indígenas, a cosmogonia, ou seja, o conjunto de mitos sobre a 

criação do Universo, está diretamente associada ao dia a dia da comunidade, além 
de estar atrelada às ações e às consequências que afetam toda a sociedade. Essa 
cosmogonia, particular de cada povo, está inserida na organização dos espaços 
da aldeia e determina as funções sociais, como a distribuição das tarefas – como 
preparação de alimentos, confecção de utensílios domésticos, caça, entre outras 
–, e demais práticas e valores que regem toda a estrutura da comunidade. Desse 
modo, a cosmogonia indígena permite que toda a sua cultura esteja interligada.

Os desenhos indígenas representam o mundo natural ou sobrenatural, tornam 
presentes as diferentes realidades vividas por cada um desses povos e podem apa-
recer em diversos suportes: cestaria, cerâmica, tecelagem, plumas, 
corpo, papel ou tela. Seja qual for o formato, os desenhos 
expressam uma unidade cultural.

Para conhecer um pouco sobre a importância 
do desenho no contexto de uma cultura indí-
gena e de suas tradições, observe ao lado 
uma representação do trançado simbólico 
dos Baniwa. Toda a tradição desse povo 
está concentrada nesta peneira, e só os 
homens da comunidade baniwa, que vive 
nas fronteiras entre Brasil, Colômbia e 
Venezuela, sabem fazê-la.

» Exemplar de peneira baniwa. Os homens 
dessa comunidade indígena são conhecidos 
internacionalmente por seu exímio trabalho 
de trançado, e exemplares de suas peneiras 
podem ser encontrados em museus de 
Antropologia do mundo inteiro.

#saibamais

Peneiras baniwas
Quando uma mulher baniwa exibe sua peneira com orgulho, ela exibe também a habilidade de 

seu marido, que permite que ela transporte e prepare os alimentos diariamente sem desperdício. 
Além disso, a peneira carrega um significado muito anterior, representando também a perícia arte-
sanal de toda a linhagem desse povo. Por meio desse objeto, é possível mostrar toda uma rede de 
conhecimentos a que só um verdadeiro Baniwa tem acesso: a escolha da planta certa colhida na 
época certa, o corte adequado, a poda correta, o jeito de transportar a planta, o preparo indicado, a 
preparação e o tingimento, a fixação, a preparação das talas, o trançado, as tramas, a diversidade e 
a aplicação dos padrões geométricos e suas sílabas gráficas e os tipos de peneira para cada utensílio 
doméstico – tudo isso ensinado ao homem baniwa pelos mais velhos para que sua mulher possa 
preparar seu beiju.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Observe a imagem da peneira baniwa, apresentada na página anterior, e descreva as 
formas geométricas e as cores presentes em seu trançado.

 2. Agora, observe a imagem do desenho digital a seguir, inspirado em um dos padrões 
tradicionais do povo baniwa, e descreva suas formas e cores.

A peneira é composta por tramas que se distinguem em linhas amarelas, pretas e vermelhas. Os desenhos são 
dispostos de tal modo a formar a fi gura de quatro grandes triângulos, posicionados lado a lado, cujos vértices se 
encontram no centro da peneira.

2. As formas geométricas 
são retas, concêntricas e de 
dois tipos: uma cresce em 
volta de um traço preto; 
e a outra, em volta de um 
losango vermelho.

» Detalhe de 
obra digital 
de Denilson 
Baniwa.

» Trançado 
de cestaria 
baniwa, 2015.

» Ver

 3. Considere a imagem digital da atividade anterior e compare-a com a foto a seguir.

3. Ambas representam 
fi guras geométricas, usam 
três cores e são compostas 
por formas concêntricas que 
se repetem.

� Quais são as semelhanças entre os desenhos da figura trançada e os da figura dese-
nhada digitalmente?
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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» Analisar

 4. As duas imagens que você observou são inspiradas no casco 
do jabuti. A da cestaria é o tradicional trançado Itsidawhi, que, 
pelo menos desde os anos 1970, vem sendo feito da mesma 
maneira na etnia baniwa. Já o desenho digital é um fragmento 
da obra Yautí -Piranga (Geochelone carbonaria), reproduzida 
novamente abaixo, agora em sua completude. Nesta recriação 
de Denilson, o que você não reconhece dos elementos visuais 
da cultura tradicional da etnia baniwa?

 5. Leia agora a transcrição do trecho de uma entrevista com o 
artista Denilson Baniwa.

A arte, ela sempre esteve junto a mim, desde o nascimento, 
por causa dessa cultura indígena e tudo que envolve a vivência 
indígena, mas só nos anos 2000 é que eu pude ter um parâ-
metro, digamos assim, para saber a força que tem a arte no 
mundo não indígena […].

PIPA 2019 | Denilson Baniwa. 2019. Vídeo (3min05s). Publicado pelo canal Prêmio 
PIPA. Transcrição do trecho 1:07-1:26. Disponível em: https://www.youtube.com/

watch?v=nHuOCOettCc&feature=youtu.be.
Acesso em: 15 jul. 2020.

» BANIWA, D. Yautí -Piranga (Geochelone carbonaria). 2015. Impressão 
digital , dimensões variáveis. Niterói. Acervo do artista.

� Com base nos textos lidos até agora e no depoimento do 
artista, descreva como está inserida a produção artística na 
cultura indígena.

» Interpretar

 6. Agora, voltando para as duas imagens: em sua opinião, ambas 
são ou não exemplos da arte indígena? Justifique sua opinião.
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Denilson 
Baniwa

Denilson Baniwa 
(1984-) nasceu na 
cultura baniwa, no 
Rio Negro (AM). 
Hoje, vive em Niterói (RJ). Artista visual, 
curador, ilustrador e designer, seus tra-
balhos mesclam elementos da cultura 
indígena tradicional e da cultura oci-
dental contemporânea para comunicar 
a luta e o pensamento de seu povo. 
Começou a desenhar e pintar ainda 
na infância, antes de se unir à militân-
cia pelos direitos dos povos indígenas 
em sua juventude. Utilizando-se de 
suportes e linguagens variados, como 
pintura, instalações, meios digitais 
e performances, já teve suas obras 
expostas no Museu de Arte do Rio de 
Janeiro, em 2017 e 2018, e ganhou o 
importante Prêmio PIPA Online, de arte 
contemporânea brasileira, em 2019.

#sobre

» Foto do artista, 
em 2019. 

4. Nesta imagem, a foto do jabuti aparece como 
um elemento não tradicional da cultura baniwa. 
O contorno branco e limpo como um papel sulfi te 
industrial, os traçados perfeitos que os processos 
digitais de computador permitem (como esferas e 
quadrados), bem como suas repetições regulares 
também são elementos não tradicionais. Além disso, 
a textura da impressão digital não é da cultura 
tradicional baniwa, que usa elementos orgânicos para 
fazer a cestaria. Mesmo que o artista busque certa 
irregularidade nas linhas traçadas, a repetição dos 
processos de copiar e a precisão no colar digitais são 
perfeitos, o que não acontece com tanta exatidão na 
cestaria. 
5. Na cultura indígena, a produção artística faz parte 
da vivência cotidiana e pode até ser compartilhada por 
várias pessoas da comunidade. Essa produção não é 
exclusivamente artística, mas utilitária e cosmológica, ou 
seja, os objetos têm múltiplas funções e não apenas a 
função estética, como no mundo ocidental não indígena.
6. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes 
respondam que ambas são exemplares da arte 
indígena não só por terem sido feitas por membros 
de um mesmo povo indígena, mas também por seguir 
o mesmo motivo inspirado no casco do jabuti e por 
ter como inspiração as mesmas tradições culturais 
dos Baniwa, utilizando apenas recursos diferentes. 
Denilson Baniwa recria, utilizando outras ferramentas 
– nesse caso, as digitais – para construir padrões 
geométricos tal qual seus ancestrais faziam e seus 
contemporâneos continuam fazendo na padronagem 
das cestarias.
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Pintura corporal: um mapa na pele
A pintura corporal faz parte das culturas dos povos indígenas, e suas padrona-

gens, seus usos e suas especificidades variam significativamente de acordo com 
cada etnia. Para conhecer um pouco sobre essa característica cultural, observe 
alguns exemplos de padrões da tradição dos Kayapó -Xikrin, cujos traços delicados 
e complexos vêm sendo estudados há décadas pelos antropólogos.

» Padrões de pintura corporal feminina e masculina do povo kayapó-xikrin. 
Desenhos de Odilon João Souza Filho recolhidos por Berta Ribeiro e reunidos 
em Grafismo indígena, livro organizado por Lux Vidal (São Paulo: Studio Nobel: 
FAPESP: Edusp, 2000).
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

#saibamais

Pintura corporal e comunicação
Assim como o tipo de roupa que se usa pode passar uma mensagem ou sugerir em que fase da 

vida uma pessoa está, a pintura corporal, para os povos indígenas, constitui um sistema de comu-
nicação visual rigidamente estruturado. Esse sistema de pintura corporal, independente do uso 
de roupa sobre a pele, simboliza em quais estágios e processos de vida cada indivíduo está. Desse 
modo, nas sociedades indígenas, pintar o corpo é uma forma de comunicação: os padrões pintados 
e os adornos corporais sinalizam para o resto do grupo o que se passa na vida daquela pessoa.
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» Olhar

 1. Observe o desenho a seguir, feito pelas mulheres do povo kayapó-xikrin no corpo mas-
culino para indicar o período de resguardo do pai de um recém-nascido.

#saibamais

Pintura e pertencimento
A mãe kayapó-xikrin pode ficar horas pintando seu bebê, e essa prática vai além 

da relação de carinho entre mãe e filho. Ela faz parte do processo de socialização, 
de afirmação do novo integrante na comunidade como alguém que se identifica 
visualmente pela pele com o grupo; é a pintura em seu corpo que o faz pertencer.

» Padrão de pintura kayapó-xikrin recolhido por Berta Ribeiro 
e reunidos em Grafismo indígena, livro organizado por Lux 
Vidal (São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Edusp, 2000).

Não escreva no livroPensar e compartilhar

a) Como você caracteriza essas formas?
b) Compare esse desenho corporal masculino com os padrões de pintura corporal para 

mulheres e homens kayapó-xikrins, na página anterior. Que características dessas repre-
sentações são semelhantes entre si?
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Araruna
Assim como o artesanato e a pintura corporal, os povos indígenas 

brasileiros podem expressar sua cultura e sua identidade de diversas 
outras formas, como, por exemplo, a música. Para explorar um pouco 
dessa manifestação cultural, ouça este canto indígena dos Parakanã, 
interpretado pela cantora Marlui Miranda, e acompanhe a letra da 
canção. Em seguida, responda às atividades propostas.

explorar
#para

#saibamais

Memória e resistência
A artista Arissana Pataxó (1983-) retrata em suas obras cenas do cotidiano de uma comunidade 

indígena, especificamente da pataxó. Seu trabalho remete a uma das formas de resistência dos 
povos originários: as memórias que são passadas de geração a geração.

A artista reside no território pataxó Coroa Vermelha (BA), estudou Artes Plásticas na Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, a partir de 2007, começou a participar de 
exposições. Arissana fala que sua produção artística é uma forma de representar seu povo para 
que outras pessoas possam conhecer a cultura pataxó. Acesse a página a seguir para saber mais 
sobre as relações entre o trabalho da artista e sua etnia. 

ARISSANA Pataxó. Prêmio PIPA, 2016. Disponível em: https://www.premiopipa.com/pag/
arissana-pataxo/. Acesso em: 16 jul. 2020.

» Identificar

 2. Considere o padrão observado na cultura baniwa e nos primeiros desenhos de pintura corporal femi-
nina e masculina da página anterior. Que tipo de organização formal você enxerga nessas imagens?

» Analisar

 3. Veja a seguir os instrumentos utilizados para a pintura corporal kayapó-xikrin. Observe-os aten-
tamente e tente imaginar para que eles servem.

� Considere as ilustrações dos ins-
trumentos e levante hipóteses de 
como ocorre o trabalho de pintura 
corporal sobre a pele humana uti-
lizando esses materiais. Observe 
novamente o desenho da ativi-
dade 1 , tome-o como referência 
e indique também, em sua res-
posta, quais instrumentos, entre 
os mostrados nesta atividade, 
possivelmente foram utilizados 
com base nos traços feitos pelo 
artista. Respostas pessoais.

» Representação de instrumentos da pintura 
corporal kayapó-xikrin: feixes de estilete feitos com 
nervura de folha de babaçu, recipiente de ouriço 
de coco inajá com jenipapo misturado com água e 
carvão, pentes riscadores e carimbos. Desenhos 
elaborados por Odilon João Souza Filho recolhidos 
por Berta Ribeiro e reunidos em Grafismo indígena, 
livro organizado por Lux Vidal (São Paulo: Studio 
Nobel: FAPESP: Edusp, 2000).
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Ouça a can-
ção intitulada 
“Araruna”, na 
Faixa 14 do CD 
desta coleção. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Estratégias didáticas e respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Araruna
Araruna anarê ê
Araruna anarê
Araruna anarê
In’y keu’y köwaná
Araruna anarê (bis)

Araruna barsare nikãre
Araruna mã dare wüsare
Aeore mã waiá
Mã dare wüsare
Aeore mã waiá

Iwadjuwé araruna
Iwadjuwe araruna
Araruna mã waiá
Iñi keu’y köwaná
Araruna mã waiá

Mã torí yü tutigü
Mã ürsá perkámen pü
Mã tori yü tutigü
Mã ürsá perkámen pü
Mã tori yü tutigü (bis)

Araruna anarê ê
Araruna anarê
Araruna anarê
In’y keu’y köwaná
Araruna anarê

 1. Ouça novamente a canção e responda: que tipos de instrumento você iden-
tifica nela?

 2. Acompanhe novamente a canção, agora com a tradução da letra para o 
portugu ês.

Os instrumentos são piano e contrabaixo acústico/cordas juntos com a voz.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

ARARUNA. Intérprete: Marlui Miranda. In: 
IHU: todos os sons. São Paulo:

Pau Brasil, 1995. Faixa 6.

Araruna, arara-azul, voa
Será que essa arara-azul é minha?
É minha ou sua?
Araruna canta agora, araruna vamos 
trabalhar.

Aeore vai, nós vamos trabalhar,
Aeore vai, araruna, arara-azul, voa.
Será que é minha ou sua arara-azul?

ARARUNA, canto indígena do povo parakanã. Adaptação de Marlui Miranda.

Marlui 
Miranda

Marlui Miranda 
(1 9 4 9 - )  n a s ce u 
em Fortaleza (CE). 
É  co m p o s i t o r a , 
cantora e uma das 
maiores pesquisado-
ras da cultura indígena brasileira, 
com destaque no campo musical.

(1 9 4 9 - )  n a s ce u 

#sobre
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» Fotografia 
da cantora e 
compositora 
em 2016.

� Como você descreveria o voo de uma ave como a arara-azul? Você acha 
que o clima inspirado pela música combina com o tema?

 3. Os elementos da música (etapas da música, instrumentos escolhidos, 
ritmo, clima geral) combinam ou não com o tema da música? Justifique 
sua resposta. 

 4. Em 1995, quando foi lançado o disco Ihu: todos os sons, de Marlui Miranda, 
era raro encontrar onde ouvir música indígena. Atualmente, a Rádio Yandê 
concentra o top 10  da música indígena contemporânea brasileira. Pesquise 
na internet e registre no caderno o nome de dois artistas representantes 
da música indígena contemporânea brasileira que você não conhecia. 
Escolha aquele de que mais gostou e  apresente para a turma, mostrando 
também um exemplo das composições do artista escolhido. Resposta pessoal.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Pintura corporal
Você estudou sobre a importância da pintura corporal como traço cultural e 

comunicacional de alguns povos indígenas. Cada grupo étnico utiliza padrões e 
desenhos únicos em determinados eventos, momentos da vida e para passar men-
sagens específicas ao restante da aldeia.

» O que você vai fazer
Agora, trabalhando em dupla com um colega, você vai produzir uma tinta 

orgânica para pintar seu corpo com traços e padronagens que comuniquem e 
simbolizem algo para você e para sua identidade. Para isso, explore desenhos 
geométricos utilizando como suporte seus braços, pés ou mãos. Caso haja alguma 
restrição ao uso da tinta diretamente em seu corpo, você poderá usar como suporte 
uma folha de papel-cartão.

Você pode se inspirar nos exemplos apresentados nesta Sequência, como os 
desenhos realizados com varetas pelo povo kayapó-xikrin, ou buscar outras refe-
rências para criar os seus grafismos. Observe mais algumas possibilidades a seguir. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Imagens de motivos decorativos: borboleta, caixinha de fósforo, espinho de peixe e casco de 
jabuti (da esquerda para a direita, em sentido horário). Desenhos elaborados por Odilon João 
Souza Filho recolhidos por Berta Ribeiro e reunidos em Grafismo indígena, livro organizado por 
Lux Vidal (São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Edusp, 2000).

Materiais
• Cinco urucuns maduros/secos (por dupla).
• Duas colheres de sopa de  óleo.
• Uma colher ou pilão.
• Uma vasilha pequena ou pote com tampa.

• Duas varetas de fazer pipa ou 
palito de churrasco flexível.

• Folha de papel-cartão.
• Caderno.

» Planejar e criar

Fazendo a tinta

Para a realização das pinturas corporais, você irá produzir e utilizar uma tinta 
natural, lavável e atóxica feita de urucum. Veja como:

• Selecione o urucum: o ma is trabalhoso pode ser encontrar o urucum. Procure 
em feiras livres, floriculturas, no mercado municipal ou em áreas verdes na sua 
região. Para a pintura dar certo, a semente precisa estar madura, com a casca 
marrom e bem seca.

Professor, caso esteja 
difícil de  encontrar o 
urucum, pode ser usado 
o colorau, que nada 
mais é que as sementes 
de urucum já moídas, 
facilmente encontrado em 
feiras e supermercados.
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• Misture os ingredientes: com a colher ou o pilão, misture na vasilha as sementes verme-
lhas do urucum e acrescente uma colher de óleo de cada vez. Misture os ingredientes até 
alcançar um líquido homogêneo. Reserve e tampe o recipiente.

Planejando os desenhos
Após a preparação da tinta, chegou o momento de pensar em desenhos e padrões que 

possam representar sua identidade cultural.
• Em seu caderno, registre algumas características que compõem a sua identidade: fase da 

vida, traços de sua personalidade, momentos importantes de sua história etc.
• Pense em linhas, figuras e padronagens que possam ser associadas a cada característica 

incluída em sua lista. Para essa definição, considere a viabilidade de reprodução desses 
desenhos em sua pele com o uso da tinta.

• Desenhe uma figura simplificada do corpo humano, como os exemplos vistos no subtema 
Pintura corporal: um mapa na pele, e tente reproduzir nela os desenhos planejados. Caso 
perceba alguma dificuldade durante a realização desse teste, reveja os padrões definidos.

Criando os desenhos
Quando o planejamento dos desenhos e os testes no caderno estiverem finalizados, chegou 

o momento de transferir esses padrões e desenhos para a sua pele. Para isso, passe a vareta na 
mistura da tinta de urucum e aplique-a sobre os braços, as mãos e os pés. Se for preciso, peça ajuda 
a um colega, compartilhando com ele os desenhos feitos em seu caderno. A tinta deve ser passada 
na pele delicadamente, curvando a vareta e puxando-a para espalhar a tinta em linha reta. Tome 
cuidado com a roupa. Considere, nesse dia, usar roupas mais velhas, pois a tinta pode manchá-las. 

 » Compartilhar
Com a finalização das pinturas, cada estudante deverá se apresentar aos demais e expli-

car alguns padrões utilizados em sua pele. Esse momento permitirá que a turma conheça um 
pouco mais da identidade e da história de cada um.

Se possível, monte um vídeo ou fotografe o resultado das pinturas. Os vídeos podem ser 
compartilhados na internet, em um canal oficial da escola, e as fotos podem ser expostas em 
um varal, em alguma área comum da escola.

 » Avaliar
Após a finalização da atividade, reflita sobre os questionamentos a seguir.

 1. O que você achou do resultado da sua pintura? O que foi mais desafiador para você na atividade? O 
que foi mais agradável de fazer?

Respostas pessoais.

 2. Como essa atividade fez você refletir sobre a sua cultura e sobre a prática que você experimentou? 
Resposta pessoal. É possível que o estudante mencione práticas de tatuagem da cultura não indígena ou faça paralelos com brincar de desenhar na 
pele com canetinha, diferenciando essas práticas das praticadas pelas culturas indígenas, que têm propósitos de comunicação e identificação bastante 
precisos.

 » Urucum, fruto do 
urucuzeiro, muito 
utilizado pelos indígenas.

 » Urucum aberto, 
mostrando suas 
sementes.

 » Pó de urucum, 
extraído das 
sementes maduras.

IL
YA

S 
KA

LI
M

UL
LI

N/
SH

UT
TE

RS
TO

CK
.C

OM

ST
UD

IO
TS

/S
HU

TT
ER

ST
OC

K.
CO

M

M
SP

OL
I/S

HU
TT

ER
ST

OC
K.

CO
M

151Sequência 3 • Somos um, somos muitos

D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   151D3-LING-EM-3087-V3-S3-110-153-LA-G21-AV.indd   151 17/09/20   22:5317/09/20   22:53



FESTIVAL CULTURAL • Etapa fi nal
Nesta Sequência, você pôde refletir sobre a relação entre cultura e identidade 

e sobre a construção deturpada de uma autoimagem nacional que, muitas vezes, 
deprecia a identidade de um povo. Esses conhecimentos reforçam a importância 
do Festival Cultural que você e seus colegas estão organizando, pois o evento 
permitirá mostrar ao público a riqueza de sua região e de sua cultura.

Estratégias didáticas nas Orientações 
para o professor.

» O trabalho 
em grupo é 
essencial para 
a organização e 
a execução do 
Festival Cultural.

» Para produzir

Organizando o espaço

• Todos os estudantes da turma devem se juntar à equipe de infraestrutura, defi-
nida na segunda etapa, para organizar o espaço escolhido para a realização do 
evento. Para isso, considere as decisões tomadas pelas equipes, mas também 
avalie a necessidade de ajustes de última hora, conforme o ambiente.

• As exibições de música, dança e palestras exigem ambientes específicos; assim 
como a exibição de produtos, que podem ser organizados e apresentados em 
bancadas e barracas; e a oferta de comidas, que exigem os devidos cuidados de 
higiene no preparo e armazenamento. Considere essas especificidades durante 
a organização do espaço.

• Todos os equipamentos eletrôn icos e de comunicação que serão utilizados 
durante o evento devem ser testados previamente. Verifique também se não 
há riscos de acidentes no lugar, considerando o público esperado e as normas 
de segurança.

• Considere, ainda, algumas necessidades básicas dos participantes do evento, 
como a disponibilização de água e o acesso a banheiros.

» O que fazer
Nesta etapa final, você e seus colegas vão realizar o Festival conforme 

planejado nas etapas anteriores. Para isso, retome todas as definições 
feitas sobre as manifestações artísticas da região e as decisões tomadas 
pelas equipes de coordenação geral, infraestrutura e cerimonial.
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Nesta etapa final, você e seus colegas vão realizar o Festival conforme 
planejado nas etapas anteriores. Para isso, retome todas as definições 
feitas sobre as manifestações artísticas da região e as decisões tomadas 
pelas equipes de coordenação geral, infraestrutura e cerimonial.
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Durante o evento

• Após o momento de organização, todos os estudantes deverão auxiliar a equipe 
do cerimonial. Para isso, combine com os colegas de modo que todos possam 
contribuir em papéis essenciais durante o evento: dividam-se na apresentação 
das diferentes atrações, no auxílio nas barracas de exibição de produtos ou 
oferta de comidas, no contato com o público durante as exibições de vídeos e 
fotos, na recepção dos palestrantes etc.

• Se necessário, faça um rodízio de funções com seus colegas para que todos 
possam ter momentos de descanso e aproveitar o evento.

• No dia do Festival, alguns estudantes devem ficar responsáveis por registrar 
o evento em fotos e vídeos. 

• Lembre-se: imprevistos no dia, como desistências, falhas técnicas ou mesmo 
condições climáticas adversas, são normais e devem ser vistos como parte 
integrante do projeto.

Após o evento

• Após o encerramento do Festival, não se esqueça de dar especial atenção ao 
espaço onde foi realizado o evento, deixando o lugar limpo e verificando even-
tuais danos causados pelo público. Se necessário, a turma deve discutir com 
a direção da escola como realizar os reparos ou substituições de materiais.

• Caso algum equipamento tenha sido emprestado ou alugado para o evento, 
verifiquem se houve alguma avaria e faça a devolução a seu dono original con-
forme o combinado.

• Se o Festival teve convidados, a equipe do cerimonial pode encaminhar, em 
nome de toda a turma, um agradecimento.

 » Compartilhar
• As fotos e os vídeos registrados ao longo do evento poderão ser disponibiliza-

dos em sites de compartilhamento de vídeo ou em redes sociais da escola ou 
da turma. Se possível, organize também uma exposição na escola com algumas 
das imagens registradas e produza, com a ajuda dos colegas, um texto sobre 
o evento que possa ser divulgado nessa exposição ou em um meio de comu-
nicação da escola ou da comunidade.

 » Avaliar
Depois da realização do Festival, converse com os colegas sobre os questio-

namentos a seguir.
 1. O que vocês aprenderam com a atividade?

 2. Como foi o trabalho de cada equipe e a participação dos estudantes dentro das equipes?

 3. Quais foram as principais dificuldades da turma durante o planejamento e a execução 
do evento?

 4. O que vocês fariam igual em uma próxima oportunidade? E o que fariam diferente?
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Competências e habilidades da BNCC citadas neste volume

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Competências 
são identificadas por números (de 1 a 10) e as habilidades, por 
códigos alfanuméricos, por exemplo, EM13LGG101, cuja com-
posição é explicada da seguinte maneira:

• as duas primeiras letras indicam a etapa da Educação 
Básica – no caso, Ensino Médio (EM);

• o primeiro par de números indica que as habilidades 
descritas podem ser desenvolvidas em qualquer ano do 
Ensino Médio (13);

• a segunda sequência de letras indica, no Ensino Médio,
a área de conhecimento (três letras) ou o compo-
nente curricular (duas letras): LGG = Linguagens e suas 
Tecnologias; LP = Língua Portuguesa; MAT = Matemática 
e suas Tecnologias; CNT = Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; CHS = Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;

• os três números finais indicam a Competência específica 
(primeiro número) e a habilidade relativa a essa compe-
tência (dois últimos números).

No caso de Língua Portuguesa, as habilidades específicas 
estão organizadas em campos de atuação social. A seguir, 
apresentamos os textos na íntegra das competências gerais, 
competências e habilidades relativa a essa competência tra-
balhadas neste volume.

Competências gerais da Educação Básica

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente cons-
truídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade justa, democrática 
e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver pro-
blemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e cul-
turais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-mo-
tora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –,
bem como conhecimentos das linguagens artística, matemá-
tica e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escola-
res) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer pro-
tagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possi-
bilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações con-
fiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e 
a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito 
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valori-
zação da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem precon-
ceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsa-
bilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 
decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclu-
sivos, sustentáveis e solidários.

Competências específicas e habilidades de 
Linguagens e suas Tecnologias do Ensino Médio

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e 
práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar 
esses conhecimentos na recepção e produção de discursos 
nos diferentes campos de atuação social e nas diversas 
mídias, para ampliar as formas de participação social, o 
entendimento e as possibilidades de explicação e interpreta-
ção crítica da realidade e para continuar aprendendo.

(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de pro-
dução e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, 
para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses 
pessoais e coletivos.

(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de inte-
resse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibi-
lidades de explicação, interpretação e intervenção crítica 
da/na realidade.

(EM13LGG103) Analisar o funcionamento das linguagens, para 
interpretar e produzir criticamente discursos em textos de 
diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).
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(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em 
conta seus funcionamentos, para a compreensão e produção 
de textos e discursos em diversos campos de atuação social.

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações 
de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, res-
peitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, 
e atuar socialmente com base em princípios e valores assen-
tados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, 
exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a reso-
lução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos 
de qualquer natureza.

(EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, 
corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogê-
neo e sensível aos contextos de uso.

(EM13LGG202) Analisar interesses, relações de poder e pers-
pectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de 
linguagem (artísticas, corporais e verbais), compreendendo 
criticamente o modo como circulam, constituem-se e (re)pro-
duzem significação e ideologias.

(EM13LGG203) Analisar os diálogos e os processos de disputa 
por legitimidade nas práticas de linguagem e em suas produ-
ções (artísticas, corporais e verbais).

(EM13LGG204) Dialogar e produzir entendimento mútuo, 
nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), com 
vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores de 
equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos.

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e 
verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, prota-
gonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, 
criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que 
respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a cons-
ciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito 
local, regional e global.

(EM13LGG301) Participar de processos de produção individual 
e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais 
e verbais), levando em conta suas formas e seus funciona-
mentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.

(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente diante de diversas 
visões de mundo presentes nos discursos em diferentes lin-
guagens, levando em conta seus contextos de produção e de 
circulação.

(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância 
social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de 
perspectivas distintas.

(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar decisões 
que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, 

a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global.

(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de lin-
guagem, possibilidades de atuação social, política, artística e 
cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo 
princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, cria-
tiva, solidária e ética.

4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, his-
tórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, reconhecendo suas variedades e viven-
ciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais 
e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de precon-
ceitos de qualquer natureza.

(EM13LGG401) Analisar criticamente textos de modo a compre-
ender e caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, 
histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso.

(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a varie-
dade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, 
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando 
os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem pre-
conceito linguístico.

(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua de comu-
nicação global, levando em conta a multiplicidade e 
variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo.

5. Compreender os processos de produção e negociação de 
sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivencian-
do-as como formas de expressão de valores e identidades, 
em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de 
forma consciente e intencional para interagir socialmente em 
práticas corporais, de modo a estabelecer relações construti-
vas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças.

(EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, estereó-
tipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, 
adotando posicionamento contrário a qualquer manifesta-
ção de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores 
democráticos.

(EM13LGG503) Vivenciar práticas corporais e significá-las 
em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e 
entretenimento.

6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artís-
ticas e culturais, considerando suas características locais, 
regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre 
as linguagens artísticas para dar significado e (re)cons-
truir produções autorais individuais e coletivas, exercendo 
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protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas.

(EM13LGG601) Apropriar-se do patrimônio artístico de diferen-
tes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem 
como os processos de legitimação das manifestações artísticas 
na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica.

(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas mani-
festações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim 
como delas participar, de modo a aguçar continuamente a 
sensibilidade, a imaginação e a criatividade.

(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos de criação 
autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens 
artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) 
e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências 
estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas 
(artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências indi-
viduais e coletivas.

(EM13LGG604) Relacionar as práticas artísticas às diferen-
tes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e 
identificar o processo de construção histórica dessas práticas.

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, con-
siderando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e 
estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de 
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a 
aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação 
e vida pessoal e coletiva.

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcio-
nalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e 
adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.

(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da 
informação e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em 
suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em 
práticas de seleção, compreensão e produção de discursos 
em ambiente digital.

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e 
ferramentas digitais em processos de produção coletiva, cola-
borativa e projetos autorais em ambientes digitais.

(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de 
pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e 
dos novos formatos de produção e distribuição do conheci-
mento na cultura de rede.

Habilidades de Língua Portuguesa

Todos os campos de atuação social

(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na 
leitura/escuta, com suas condições de produção e seu con-
texto sócio-histórico de circulação (leitor/audiência previstos, 

objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do 
autor, época, gênero do discurso etc.), de forma a ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica 
e produzir textos adequados a diferentes situações.

(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, 
tanto na produção como na leitura/escuta, considerando a 
construção composicional e o estilo do gênero, usando/reco-
nhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos 
diversos que contribuam para a coerência, a continuidade 
do texto e sua progressão temática, e organizando infor-
mações, tendo em vista as condições de produção e as 
relações lógico-discursivas envolvidas (causa/efeito ou con-
sequência; tese/argumentos; problema/solução; definição/
exemplos etc.).

(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e inter-
discursividade que permitam a explicitação de relações 
dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspec-
tivas, a compreensão de paráfrases, paródias e estilizações, 
entre outras possibilidades.

(EM13LP04) Estabelecer relações de interdiscursividade e 
intertextualidade para explicitar, sustentar e conferir con-
sistência a posicionamentos e para construir e corroborar 
explicações e relatos, fazendo uso de citações e paráfrases 
devidamente marcadas.

(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posi-
cionamentos assumidos, os movimentos argumentativos 
(sustentação, refutação/contra-argumentação e negociação) 
e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar 
sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da 
questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo 
aos mecanismos linguísticos necessários.

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de 
usos expressivos da linguagem, da escolha de determina-
das palavras ou expressões e da ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico 
da língua.

(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, 
marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo 
que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôn-
tica e apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais que 
operam como modalizadores (verbos modais, tempos e 
modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou 
orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adver-
biais, entonação etc.), uso de estratégias de impessoalização 
(uso de terceira pessoa e de voz passiva etc.), com vistas ao 
incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo 
adequado desses elementos nos textos produzidos, consi-
derando os contextos de produção.
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(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos da sintaxe do 
português, como a ordem dos constituintes da sentença (e 
os efeito que causam sua inversão), a estrutura dos sintag-
mas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e 
subordinação (e os efeitos de seus usos) e a sintaxe de con-
cordância e de regência, de modo a potencializar os processos 
de compreensão e produção de textos e a possibilitar esco-
lhas adequadas à situação comunicativa.

(EM13LP09) Comparar o tratamento dado pela gramática 
tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em 
relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perce-
ber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação 
linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do 
ensino da norma-padrão na escola.

(EM13LP10) Analisar o fenômeno da variação linguística, em 
seus diferentes níveis (variações fonético-fonológica, lexical, 
sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas 
diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional, 
ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão 
sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenô-
meno da constituição de variedades linguísticas de prestígio 
e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades 
linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos.

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista 
diferentes propósitos e projetos discursivos.

(EM13LP12) Selecionar informações, dados e argumentos em 
fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma 
referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível 
de aprofundamento adequado (para além do senso comum) e 
contemple a sustentação das posições defendidas.

(EM13LP13) Analisar, a partir de referências contextuais, esté-
ticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas 
de elementos sonoros (volume, timbre, intensidade, pausas, 
ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc.) e de suas relações 
com o verbal, levando-os em conta na produção de áudios, 
para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e 
de apreciação.

(EM13LP14) Analisar, a partir de referências contextuais, esté-
ticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas 
e composição das imagens (enquadramento, ângulo/vetor, 
foco/profundidade de campo, iluminação, cor, linhas, formas 
etc.) e de sua sequenciação (disposição e transição, movi-
mentos de câmera, remix, entre outros), das performances 
(movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico), 
dos elementos sonoros (entonação, trilha sonora, samplea-
mento etc.) e das relações desses elementos com o verbal, 
levando em conta esses efeitos nas produções de imagens e 
vídeos, para ampliar as possibilidades de construção de sen-
tidos e de apreciação.

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever 
e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando 
sua adequação às condições de produção do texto, no que 
diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que 
se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pre-
tendido, ao veículo e mídia em que o texto ou produção 
cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico 
mais geral, ao gênero textual em questão e suas regularida-
des, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao 
uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia 
padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordância 
nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o con-
texto o exigir.

(EM13LP16) Produzir e analisar textos orais, considerando sua 
adequação aos contextos de produção, à forma composicional 
e ao estilo do gênero em questão, à clareza, à progressão 
temática e à variedade linguística empregada, como também 
aos elementos relacionados à fala (modulação de voz, entona-
ção, ritmo, altura e intensidade, respiração etc.) e à cinestesia 
(postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de olho com plateia etc.).

(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção de vídeos 
variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), 
apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, 
podcasts, playlists comentadas etc., para ampliar as possi-
bilidades de produção de sentidos e engajar-se em práticas 
autorais e coletivas.

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, 
vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colabo-
rativos para criar textos e produções multissemióticas com 
finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos dispo-
níveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, 
de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvi-
mento de projetos.

Campo da vida pessoal

(EM13LP19) Apresentar-se por meio de textos multimodais 
diversos (perfis variados, gifs biográficos, biodata, currículo 
web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta 
de gif, wiki, site etc.), para falar de si mesmo de formas varia-
das, considerando diferentes situações e objetivos.

(EM13LP20) Compartilhar gostos, interesses, práticas cul-
turais, temas/problemas/questões que despertam maior 
interesse ou preocupação, respeitando e valorizando dife-
renças, como forma de identificar afinidades e interesses 
comuns, como também de organizar e/ou participar de 
grupos, clubes, oficinas e afins.

(EM13LP21) Produzir, de forma colaborativa, e socializar 
playlists comentadas de preferências culturais e de entrete-
nimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações 
afins que divulguem, comentem e avaliem músicas, games, 
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séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetá-
culos de dança etc., de forma a compartilhar gostos, identificar 
afinidades, fomentar comunidades etc.

Campo de atuação na vida pública

(EM13LP24) Analisar formas não institucionalizadas de par-
ticipação social, sobretudo as vinculadas a manifestações 
artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e formas 
de expressão típica das culturas juvenis que pretendam expor 
uma problemática ou promover uma reflexão/ação, posicio-
nando-se em relação a essas produções e manifestações.

(EM13LP25) Participar de reuniões na escola (conselho de 
escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, coleti-
vos ou movimentos, entre outros, em debates, assembleias, 
fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta, respei-
tando seu turno e tempo de fala, posicionando-se de forma 
fundamentada, respeitosa e ética diante da apresentação de 
propostas e defesas de opiniões, usando estratégias linguís-
ticas típicas de negociação e de apoio e/ou de consideração 
do discurso do outro (como solicitar esclarecimento, deta-
lhamento, fazer referência direta ou retomar a fala do outro, 
parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la, complemen-
tá-la ou enfraquecê-la), considerando propostas alternativas 
e reformulando seu posicionamento, quando for caso, com 
vistas ao entendimento e ao bem comum.

(EM13LP26) Relacionar textos e documentos legais e nor-
mativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que 
envolvam a definição de direitos e deveres – em especial, os 
voltados a adolescentes e jovens – aos seus contextos de 
produção, identificando ou inferindo possíveis motivações e 
finalidades, como forma de ampliar a compreensão desses 
direitos e deveres.

(EM13LP27) Engajar-se na busca de solução para problemas 
que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito 
a direitos, organizando e/ou participando de discussões, 
campanhas e debates, produzindo textos reivindicatórios, 
normativos, entre outras possibilidades, como forma de 
fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada 
pela ética da responsabilidade, pelo consumo consciente e 
pela consciência socioambiental.

Campo das práticas de estudo e pesquisa

(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar proce-
dimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e 
à natureza do conhecimento em questão.

(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por meio do uso de 
paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, 
para uso em textos de divulgação de estudos e pesquisas.

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (biblio-
gráfica, de campo, experimento científico, levantamento de 
dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando 
o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os 
objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de 
produção, como forma de compreender como o conhecimento 
científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos 
gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.

(EM13LP31) Compreender criticamente textos de divulgação 
científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes 
áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica 
e a hierarquização das informações, identificando e descar-
tando fontes não confiáveis e problematizando enfoques 
tendenciosos ou superficiais.

(EM13LP32) Selecionar informações e dados necessários para 
uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes 
(orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente 
esses conteúdos, levando em conta seus contextos de pro-
dução, referências e índices de confiabilidade, e percebendo 
coincidências, complementaridades, contradições, erros ou 
imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender 
e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e esta-
belecer recortes precisos.

(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de 
coleta de dados e informações (questionários, enquetes, 
mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos con-
teúdos obtidos, que atendam adequadamente a diferentes 
objetivos de pesquisa.

(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do conheci-
mento e de resultados de levantamentos e pesquisas – texto 
monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete 
de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou 
animado), relato de experimento, relatório, relatório multimi-
diático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, 
apresentações orais, seminários, comunicações em mesas 
redondas, mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto de 
produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de 
divulgação científica, de forma a engajar-se em processos signi-
ficativos de socialização e divulgação do conhecimento.

(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio 
a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tama-
nhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando 
e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma 
adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem 
por slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de 
transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de 
áudios em slides etc.).
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Campo jornalístico-midiático

(EM13LP36) Analisar os interesses que movem o campo 
jornalístico, os impactos das novas tecnologias digitais de 
informação e comunicação e da Web 2.0 no campo e as condi-
ções que fazem da informação uma mercadoria e da checagem 
de informação uma prática (e um serviço) essencial, adotando 
atitude analítica e crítica diante dos textos jornalísticos.

(EM13LP37) Conhecer e analisar diferentes projetos editorias –  
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes 
etc. –, de forma a ampliar o repertório de escolhas possíveis 
de fontes de informação e opinião, reconhecendo o papel da 
mídia plural para a consolidação da democracia.

(EM13LP38) Analisar os diferentes graus de parcialidade/
imparcialidade (no limite, a não neutralidade) em textos noti-
ciosos, comparando relatos de diferentes fontes e analisando 
o recorte feito de fatos/dados e os efeitos de sentido provo-
cados pelas escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma 
a manter uma atitude crítica diante dos textos jornalísticos e 
tornar-se consciente das escolhas feitas como produtor.

(EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de fatos noti-
ciados e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data 
e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar dife-
rentes fontes; consultar ferramentas e sites checadores etc.), de 
forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake news).

(EM13LP42) Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da 
mídia diante de acontecimentos e questões de relevância social, 
local e global, comparando diferentes enfoques e perspectivas, 
por meio do uso de ferramentas de curadoria (como agregadores 
de conteúdo) e da consulta a serviços e fontes de checagem e 
curadoria de informação, de forma a aprofundar o entendimento 
sobre um determinado fato ou questão, identificar o enfoque 
preponderante da mídia e manter-se implicado, de forma crítica, 
com os fatos e as questões que afetam a coletividade.

(EM13LP43) Atuar de forma fundamentada, ética e crítica 
na produção e no compartilhamento de comentários, textos 
noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em 
redes sociais ou outros ambientes digitais.

(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em 
vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, 
notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens mul-
timidiáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, 
artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos 
de apresentação e apreciação de produções culturais (rese-
nhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, 
gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de forma signi-
ficativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou 
articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

Campo artístico-literário

(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/
escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais 
tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreen-
são desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar 
a perspectiva crítica.

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições orais, 
audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, rodas 
e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, 
slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria 
(poemas, contos e suas variedades, roteiros e microrrotei-
ros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) e/ou 
interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes prá-
ticas culturais de seu tempo.

(EM13LP48) Identificar assimilações, rupturas e permanên-
cias no processo de constituição da literatura brasileira e ao 
longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras 
fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura 
portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e pro-
cedimentos estéticos.

(EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e estilís-
ticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal 
do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do 
eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva 
da vida humana e social dos romances, a dimensão política e 
social de textos da literatura marginal e da periferia etc.) para 
experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indiví-
duo e do mundo pela literatura.

(EM13LP50) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas 
entre obras de diferentes autores e gêneros literários de um 
mesmo momento histórico e de momentos históricos diver-
sos, explorando os modos como a literatura e as artes em 
geral se constituem, dialogam e se retroalimentam.

(EM13LP51) Selecionar obras do repertório artístico-literá-
rio contemporâneo à disposição segundo suas predileções, 
de modo a constituir um acervo pessoal e dele se apropriar 
para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no 
meio cultural.

(EM13LP52) Analisar obras significativas das literaturas 
brasileiras e de outros países e povos, em especial a portu-
guesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base 
em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, 
estilo, aspectos discursivos) ou outros critérios relacionados 
a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de 
produção (visões de mundo, diálogos com outros textos, 
inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo 
como dialogam com o presente.
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Orientações
para o professor

Apresentação
Prezada professora, prezado professor, 

O Ensino Médio tem proposto muitos desa� os a todos os envolvidos com a educação. Professores, pesquisadores, gover-
nantes, gestores buscam soluções não só para garantir maior presença dos jovens nessa etapa da escolaridade, como também 
para pensar em um ensino que faça sentido para os jovens no mundo contemporâneo.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em dezembro de 2018, apresenta uma resposta a esses desa� os. 
Alicerçado em competências e habilidades, o documento tem como propósito vertebral uma educação integral que favoreça 
ao estudante a formulação de um projeto de vida. 

Esta coleção apresenta uma proposta para realizar o que dispõe a BNCC. Traz, em formato muito novo, um conjunto de 
leituras e propostas de atividades e práticas que perseguem o objetivo central de apoiar o estudante na construção de sua 
identidade, entendendo esse processo como fundamental para a criação de uma condição de protagonista, sem a qual não é 
fácil criar projeto de vida. Como faz isso?

Os seis volumes da coleção, que articulam componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias, se organizam em 
temas caros à construção da identidade cultural brasileira, em valores coletivos e individuais. Nessa seleção, procuramos abarcar 
aqueles que possibilitam a discussão de questões contemporâneas, importantes para uma re� exão pessoal e social: os desa� os 
da cidade e as questões da natureza; o mundo do trabalho e o dos afetos; a identidade e a diversidade. Esses temas são atua-
lizados em textos e práticas que se constroem no diálogo entre os componentes da área e os diversos gêneros dos campos de 
atuação social, das manifestações artísticas e das práticas corporais. Aos gêneros textuais, se articula o trabalho com questões 
gramaticais e linguísticas mais relevantes em cada contexto de uso.

A construção desta coleção foi um enorme desa� o e supomos que o será também implementá-la em um cenário tão novo 
para todos. Mas acreditamos que o trabalho proposto criará muitas oportunidades de diálogo com os estudantes: uma troca 
genuína, atual e plena de sentido. Estamos juntos nessa caminhada e nos colocamos à disposição sempre para ouvir cada um 
de vocês. Bom trabalho a todos!
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As bases da coleção de 
Linguagens e suas Tecnologias

[A] educação deve afirmar valores e estimular ações 
que contribuam para a transformação da sociedade, 

tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, 
voltada para a preservação da natureza.1 

Um lugar onde todos se veem nos demais  
Porque é olhando os demais que enxergamos a gente

Sérgio Britto

A complexidade do mundo contemporâneo oferece desafios que têm exigido 
permanente reposicionamento de autoridades, empresários, pesquisadores, pensadores –  
de especialistas, em geral, e de educadores, em particular. A realidade líquida do filó-
sofo Zygmunt Bauman (1925-2017), que destaca a impermanência e a instabilidade 
das relações e dos contextos de interação; o mundo complexo do pensador Edgar 
Morin (1921-), que vê na articulação de conhecimentos e na humanização do ensino 
condições importantes para o enfrentamento de questões cada vez mais intrincadas; 
o mundo atravessado pela tecnologia, como aponta Pierre Lévy (1956-), no qual, por 
um lado, se alteram não só os meios de comunicação, mas, principalmente, a subjeti-
vidade e o modo de pensar dos sujeitos – já que, ao manipular objetos técnicos, tais 
ferramentas alteram a própria maneira de pensar – e que, por outro lado, transformam 
“as relações entre sujeitos individuais, objetos e coletivos”2, permitindo o nascimento 
de uma ecologia cognitiva, um coletivo pensante dinâmico de homens-coisa povoado 
por singularidades atuantes e subjetividades mutantes construído em grupo, no qual 
os nativos digitais já nascem inseridos; um mundo pensado por muitas áreas do saber. 
Não importa o prisma pelo qual se olhe: o panorama que se abre ao educador hoje 
exige, além de boa dose de coragem, respostas inovadoras, que possam significar um 
caminho de formação para estudantes e professores de todos os níveis de ensino e que 
considerem os impactos das tecnologias nas relações sociais e no mundo do trabalho.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) entendeu o desafio e abriu uma pers-
pectiva para a Educação Básica:

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultu-
ral, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 
colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acú-
mulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender 
a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com 

1 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de Educação em Direitos Humanos: 
Educação em Direitos Humanos – Diretrizes Nacionais. Brasília, DF: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos 
Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&Itemid=30192.  
Acesso em: 10 set. 2020.
2 LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São 
Paulo: Editora 34, 2010. p. 6.
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discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 
proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 
aprender com as diferenças e as diversidades.

Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com 
a educação integral. [...] (BRASIL, 2018, p. 14). 

Assentada nas premissas da igualdade, da diversidade e da equidade, a BNCC 
afirma a importância de uma formação plural e que, ao mesmo tempo, garanta 
ao estudante, em especial ao jovem do Ensino Médio, suporte para a construção 
de sua identidade e de seu projeto de vida, defendendo para isso a necessidade 
de “dar sentido ao que se aprende e [garantir] o protagonismo do estudante em 
sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida” (BRASIL, 2018, p. 15).

Como reconhece a BNCC, o Ensino Médio, etapa da Educação Básica em que 
“os índices de aprendizagem, repetência e abandono são bastante preocupantes” 
(BRASIL, 2018, p. 5), representa um desafio a mais: “[...] além da necessidade de 
universalizar o atendimento, tem-se mostrado crucial garantir a permanência e as 
aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas demandas e aspirações pre-
sentes e futuras” (BRASIL, 2018, p. 461). Trata-se de uma etapa em que os desafios 
da vida adulta passam a exigir decisões mais imediatas, que demandam dos jovens 
capacidades de escolha, discernimento, autonomia intelectual e pensamento crítico, 
essenciais na afirmação da identidade, da voz de cada sujeito. 

Ressalte-se que os estudantes do Ensino Médio vivem contextos muito diversos, 
têm necessidades específicas e aspirações variadas, razões pelas quais a BNCC reco-
nhece a necessidade de: “Adotar [...] [uma] noção ampliada e plural de juventudes 
[...] [considerando] os jovens como participantes ativos das sociedades nas quais 
estão inseridos, sociedades essas também tão dinâmicas e diversas” (BRASIL, 2018, 
p. 463).

Se é nas trocas sociais, no plano ético, que cada jovem pode se construir como 
sujeito e como cidadão, é no âmbito pessoal, moral, que cada um formula os planos 
que afirmam um lugar do qual cada um possa afirmar sua singularidade.

A participação da área de Linguagens e suas Tecnologias
O trabalho na área de Linguagens e suas Tecnologias tem muito a contribuir para 

a formação do estudante nesse contexto. Essencial para a expressão do pensamento, 
da emoção, de tudo o que nos faz humanos, o domínio das competências dessa área 
garante acesso à vida cidadã, a autoafirmação e a construção de um lugar social – e 
discursivo – que permite ao jovem ser protagonista de si, construir seu projeto de vida 
e usufruir do mundo prático e sensível a que tem direito. 

A linguagem nos humaniza. É por meio dela que o jovem se interroga sobre si 
mesmo, sobre os outros, próximos e distantes, sobre o mundo ao redor. Portanto, ela 
é fundamental na formação do cidadão crítico, preparado para a continuidade dos 
estudos e para o mundo do trabalho; na formação do sujeito capaz de reconhecer e 
manifestar “sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas” (BRASIL, 
2018, p. 481), de ampliar e aprofundar relações sociais e afetivas e de refletir sobre 
seus projetos profissionais e de vida.
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O trabalho aqui desenvolvido tem como horizonte essas necessidades e possibilidades. 
Considera que o jovem só será protagonista de si mesmo à medida que puder afirmar sua 
voz como sujeito capaz de pensar o mundo, sustentar suas ideias, expressar o que pensa 
e sente em diferentes linguagens. Assim, a coleção está aliada à preocupação de: 

Consolidar e aprofundar os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
desenvolvidos no Ensino Fundamental relacionados à Área de Linguagens e 
suas Tecnologias.

Assegurar a efetiva aquisição das competências gerais, competências específi-
cas e habilidades relacionadas à Área de Linguagens e suas Tecnologias, de forma 
integrada com as outras áreas, especialmente com a Área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas (BRASIL, 2019, p. 69).

Os seis volumes da coleção articulam as diferentes linguagens para desenvolver 
a capacidade dos estudantes de “expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo” (BRASIL, 2018, p. 9) em diferentes esferas de produção e cir-
culação e em seus diferentes gêneros; desenvolver a capacidade de: “Argumentar 
com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado 
de si mesmo, dos outros e do planeta” (BRASIL, 2018, p. 9); formular “análise crítica, 
criativa e propositiva da produção, circulação e recepção de textos de divulgação 
científica e de mídias sociais, considerando os elementos que constituem esses 
textos (em termos de gêneros discursivos) e procedimentos de leitura multimodal 
e inferencial” (BRASIL, 2019, p. 70); praticar movimentos do corpo e estabelecer 
suas relações com a cultura, observando diferentes intencionalidades, construídas 
em experiências pessoais e sociais com as práticas corporais e de movimento; pra-
ticar as linguagens da arte tanto no cruzamento de culturas e saberes, de modo 
que os estudantes tenham “o acesso e a interação com as distintas manifestações 
culturais populares presentes na sua comunidade” (BRASIL, 2018, p. 483) e outras, 
de projeção nacional e internacional.

O desenvolvimento dessas habilidades e competências, aqui entendidas como “a 
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 
2018, p. 8), conforme dispõe a BNCC, pede uma abordagem do conhecimento que 
estimule a crítica; que incentive uma postura ativa do estudante; que considere a 
facilidade do acesso às informações disponibilizadas pela tecnologia, que coloque 
peso e importância no modo como essas informações se articulam para construir pen-
samento analítico, crítico, lógico, analógico, sistêmico, criativo, prático, deliberativo, 
propositivo em certos casos, sintético etc.; que estimule atitudes éticas, respeitosas, 
empáticas, solidárias; que defenda valores que dignifiquem e valorizem a vida humana 
em sua diversidade, aí incluído o contexto social e natural em que vivemos.

Como essa coleção faz isso?
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Uma proposta para a área de Linguagens  
e suas Tecnologias

A coleção integrada tem como preocupação central a articulação de três eixos: 
identidade, projeto de vida e argumentação. Como esses conceitos se relacionam 
na prática?  

O conceito de identidade é amplamente discutido em diversos campos do conhe-
cimento. No campo da Sociologia, por exemplo, Charlot (2001) investiga as relações 
entre o jovem e o saber; Krawczyk (2009, 2014) analisa práticas institucionais e forças 
sociais implicadas na feição do Ensino Médio; Dayrell (1996, 2003, 2007) problema-
tiza o lugar que a escola ocupa na socialização da juventude contemporânea, em 
especial dos jovens das camadas entendidas como populares; Frigotto e Ciavatta 
(2011) pensam a questão do Ensino Médio em contextos políticos e ideológicos mais 
amplos; Ramos et al. (2012) desenvolvem pesquisa quantitativa sobre experiências 
sociais de jovens nessa etapa da educação. Ainda no campo da Sociologia, não será 
demais lembrar que, embora todos os jovens vivam experiências que os aproximam –  
eles amam, sofrem, divertem-se, pensam sobre suas condições e experiências de 
vida, posicionam-se diante dela, deparam-se com seus desejos e projetam formas 
de “ser alguém”, “melhorar de vida”, como frequentemente enunciam – os estudantes 
do Ensino  Médio pertencem a  juventudes, “que são diversas e vivem realidades 
distintas e desiguais, em função especialmente de fatores como renda, raça, gênero 
e território” (GONÇALVES et al., 2015, p. 207).

No campo da Psicologia, Franco e Novaes (2001) analisam as representações sociais 
que estudantes do Ensino Médio desenvolvem acerca da escola e do trabalho. Muitos 
investigaram a constituição da identidade: Bauman (2005) contextualiza a questão no 
multiculturalismo da realidade líquida; Levisky (2002), sob o ponto de vista da Psicanálise, 
associa identidade a questões como violência, cidadania, liberdade, democracia. Outros 
trabalhos adotam, além do olhar da Psicanálise e da Sociologia, a formação da identi-
dade com base em critérios geográficos (FERREIRA, 2006), de gênero (MAGALHÃES, 
2006), entre tantos outros.  Damon (2009) sustenta um olhar mais pragmático ao partir 
de uma pesquisa entre jovens norte-americanos para concluir a necessidade e as muitas 
vantagens de apoiá-los na construção de um projeto vital. A lógica da construção desse 
projeto, dada em parte pelo próprio roteiro de questões que orientou a pesquisa, con-
sidera que uma tomada de consciência a partir da palavra enunciada pode esclarecer 
sentidos àquele que a enuncia e apoiar, assim, a elaboração mais lúcida de um projeto de 
vida. O neuropsiquiatra austríaco Frankl (2019) desenvolve o conceito da “logoterapia”, 
cuja tarefa principal, segundo o autor, é ajudar os pacientes a encontrar um sentido em 
sua vida. Diferentemente da Psicanálise, busca não apenas no inconsciente os recal-
ques que podem impedir a plena realização do indivíduo, mas também na realidade 
existencial dele. 

Nesse sentido, não consideraria apenas o sujeito do desejo, que é o sujeito psica-
nalítico, mas o sujeito do logos, do discurso, capaz, segundo a teoria, de identificar 
um potencial a ser realizado e uma vontade de sentido. 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com o Observatório 
da Juventude, apresenta estudos demográficos que consideram o jovem na pers-
pectiva da aprovação e evasão escolar, da inserção no mercado de trabalho, 
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da transição da adolescência para a fase adulta, do desempenho nos estudos. 
Predomina no trabalho um olhar que articula a Sociologia, a Antropologia e as 
disciplinas a ela relacionadas.

No campo da Análise do Discurso, vários trabalhos que tratam do Ensino Médio estão 
voltados à análise de livros didáticos – ou relacionado a eles (CAMPOS, 2014) – e ao 
desempenho de estudantes e professores dos mais variados componentes curriculares.

No campo da Translinguística, o filósofo Mikhail Bakhtin (1895-1975), ao formu-
lar uma teoria da linguagem que ficou conhecida como teoria dialógica, entende 
o discurso como fenômeno social. Segundo essa teoria, qualquer expressão vive 
não no interior do indivíduo, mas no exterior, no meio social que o circunda e o 
coloca em relação com outros indivíduos. Ao ser colocado em relação, o indiví-
duo produz enunciados que se realizam em um tempo e um lugar concretos e 
a partir de um centro de valor individual. O enunciado corresponde, portanto, à 
expressão de um eu que ocupa “um lugar no Ser único e irrepetível, um lugar que 
não pode ser tomado por ninguém mais” (1993, p. 58), que revela uma singulari-
dade (eu-para-mim), um “gesto ético” porque inclui o outro produzindo contato 
de centros de valor, uma arena em que esses valores se atritam (outro-para-mim, 
eu-para-o-outro). Ainda no campo da Translinguística, essa obra considerou a pes-
quisa de Campos (2018), que entrevistou concluintes do Ensino Médio público de 
Minas Gerais para investigar as identidades e valores que afirmavam e os planos 
que projetavam.

No campo da prática educacional, o Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos, tem desenvolvido diversas pesquisas dedicadas às juven-
tudes. Entre outras pesquisas, “Participação e engajamento de jovens e suas 
repercussões em sua vida escolar: o caso das ocupações de escolas em São Paulo” 
(2017-2018)3 e “Afinal, o que querem os jovens?” (2019)4 promovem uma reflexão 
sobre Educação Básica, práticas docentes, juventudes. O Cenpec publicou também 
a coleção “Jovens e escola pública” (1999), na qual está registrada pesquisa que 
investigou os valores e ideais dos jovens do Ensino Médio, suas expectativas de 
futuro, suas referências e seus sistemas de apoio, os saberes que esses jovens pri-
vilegiam. Guiada por uma metodologia e uma lente teórica advindas sobretudo da 
Antropologia e da Sociologia, visava levantar indicações e subsídios para trabalhos 
com jovens dentro e fora da escola. O estudo desenvolvido sob a liderança do 
movimento Todos pela Educação, intitulado “Repensar o Ensino Médio” (2017)5, 
quer dar subsídios a uma reflexão sobre o que deve estar no radar de gestores, 
educadores e especialistas em relação às políticas públicas educacionais voltadas 
para as juventudes.

No campo estético, diversos filmes nacionais têm lançado um olhar para os jovens, 
em especial estudantes do Ensino Médio, para saber quem são, o que pensam, o que 

3  Disponível em: www.cenpec.org.br/pesquisa/apresentacao-participacao-e-engajamento-de-jovens-e-repercussoes-na-vida-
escolar. Acesso em: 27 ago. 2020.

4 Disponível em: www.cenpec.org.br/tematicas/afinal-o-que-querem-os-jovens-porvir-cenpec-educacao. Acesso em: 27 ago. 2020.
5 Disponível em: www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/131.pdf. Acesso em: 27 ago. 2020.

D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   166D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   166 15/09/20   11:4315/09/20   11:43



167

cultivam ou projetam. O documentário Pro dia nascer feliz (2005), de João Jardim, 
ouviu estudantes, professores, famílias e representantes da gestão de escolas da rede 
pública e privada localizadas em diferentes lugares, do sertão nordestino a um bairro 
de classe média alta da cidade de São Paulo (SP), para traçar um retrato das realidades 
escolares brasileiras. No documentário Últimas conversas (2015), de Eduardo Coutinho, 
o documentarista conversa com estudantes do Ensino Médio e, como “um marciano ou 
um menino de quatro anos de idade”, como diz, faz perguntas aparentemente absur-
das, como “para que serve o dinheiro?” e “por que você estuda?”. As respostas esboçam 
a identidade desses jovens. Em Nunca me sonharam (2017), o documentarista Cacau 
Rhoden investiga desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de 
quem vive a realidade do Ensino Médio nas escolas públicas brasileiras.

Este material, tendo bebido em todas essas fontes, toma como referência funda-
mental o campo discursivo e, nele, a teoria de Mikhail Bakhtin. Filólogo, historiador, 
sociólogo, filósofo, professor de língua e literatura, Bakhtin quis olhar para o ser 
humano em sua singularidade, as correntes discursivas a que se filia, os discursos 
atravessados nas vozes de cada sujeito situado no tempo e no espaço, as relações 
em que estão mergulhados. Trata-se, portanto, de uma singularidade plural de saída 
porque leva em conta as relações dialógicas como condição da vida humana.

[...] O locutor não é um Adão, e por isso o objeto de seu discurso se torna, ine-
vitavelmente, o ponto onde se encontram as opiniões de interlocutores imediatos 
(numa conversa ou numa discussão acerca de qualquer acontecimento da vida 
cotidiana) ou então as visões do mundo, as tendências, as teorias, etc. (na esfera 
da comunicação cultural). A visão do mundo, a tendência, o ponto de vista, a opi-
nião têm sempre sua expressão verbal. E isso que constitui o discurso do outro (de 
uma forma pessoal ou impessoal), e esse discurso não pode deixar de repercutir 
no enunciado. O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também 
para o discurso do outro acerca desse objeto. [...] (BAKHTIN, 2006, p. 300). 

[...] em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em 
situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma série 
de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de alteridade. 
Por isso o enunciado é representado por ecos como que distantes e mal perce-
bidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas tonalidades dialógicas, 
enfraquecidas ao extremo pelos limites dos enunciados, totalmente permeáveis  
à expressão do autor. [...] (BAKHTIN, 2006, p. 299).

 

Ao ocupar um lugar nesse diálogo, cada sujeito afirma uma posição que será 
sempre marcada por valores, posicionamentos, aberta a outras respostas, inserindo-se 
na corrente discursiva que garante, a cada um, sua voz, sua identidade. Nesse sentido, 
trata-se de uma interação ética, voltada para a alteridade, que, por isso, precisa ser 
responsável. Portanto, no âmbito deste material, a identidade discursiva é referência 
central e se enlaça com muitas questões de leitura e de língua nas dimensões estéticas, 
gramaticais, textuais e discursivas.

D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   167D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   167 15/09/20   11:4315/09/20   11:43



168

É por meio de enunciados concretos que cada sujeito ocupa esse lugar e sustenta 
sua posição, ou seja, é por meio da realização singular e única da língua em um dado ato 
ético, social, histórica e espacialmente situado, que o sujeito afirma sua voz. Por enunciado 
entenda-se uma unidade de comunicação, que pode se dar em diferentes linguagens.

Ao afirmar sua voz, o sujeito estudante afirma sua identidade, base para atuar 
como protagonista de seu próprio projeto de vida. Na construção dessa voz,  
a capacidade de argumentação tem papel central. O domínio dessa competência 
fundamental garante a possibilidade de uma interação embasada, cujas posições 
podem ganhar densidade ao se apoiarem em fatos e ter direção ética.

Inserida nesse escopo teórico, na construção de um projeto de vida está impli-
cada a construção de um projeto discursivo de si, no qual, necessariamente, se 
cruzam os fios de muitas outras vidas e seus valores, as considerações sobre o outro, 
os outros, as coisas do mundo.

Projetos discursivos como expressão da identidade 
A coleção toma o conceito de projetos discursivos como referência para a orga-

nização geral da obra.  Entende-se por projeto discursivo a malha de enunciados 
que afirmam uma perspectiva e concentram valores, modos de considerar e enten-
der a realidade, de projetá-la e representá-la; essa ideia também corresponde a 
um conjunto de vozes que constroem, a partir de um núcleo potente, modos de 
articular, entender e avaliar um determinado contexto e abre muitas possibilida-
des de refletir, discutir, analisar as questões mais relevantes de cada momento.

Esses enunciados são produzidos e circulam em diferentes campos de atuação e 
se apresentam em diferentes gêneros discursivos. Assim, um mesmo projeto pode 
se estender da literatura à produção acadêmica; da música ou pintura à opinião da 
mídia; do artigo de divulgação científica às manifestações da linguagem do corpo 
no esporte ou na dança.

A seleção desses projetos discursivos toma como base a construção de uma 
identidade coletiva nacional para chegar também à identidade individual. O sujeito 
vive e produz enunciados na vida social, na troca com outros sujeitos com os quais 
mantém relação dialógica. Por isso, nos enunciados que produzimos nos diferentes 
campos de atividade da vida, “descobrimos toda uma série de palavras do outro 
semilatentes e latentes, de diferentes graus de alteridade” (BAKHTIN, 2006, p. 299). 
Assim, todo enunciado reflete e refrata a realidade social na qual está mergulhado: 
se ecoa o coletivo, também expressa o singular, pois passa pelo crivo de valores 
que são sociais e individuais. Ao enunciar-se nessa corrente dialógica, que reflete e 
refrata uma realidade também carregada de valores e posicionamentos, cada sujeito 
afirma sua voz – condição importante para o estudante tornar-se protagonista de si 
e definir um projeto de vida próprio.

Portanto, a construção de um projeto de vida, que integra a coluna vertebral 
das propostas da BNCC, está relacionada à possibilidade de cada jovem reconhe-
cer-se protagonista de si, o que, por sua vez, é favorecido pela afirmação de uma 
voz – sempre carregada de valores que refletem e refratam a realidade. Afirmar 
essa voz corresponde a ocupar um lugar que é discursivo e social, cuja conquista 
depende, em boa medida, da competência argumentativa. Assim, do coletivo ao 
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pessoal, encontrar os fios da construção dos projetos discursivos enunciados nas 
mais diversas esferas da atividade humana abre a trilha da construção de si, dos 
projetos pessoais, que são, em alguma medida, também coletivos.

Para realizar essa proposta, este projeto toma como guia algumas questões que 
ocuparam a vida nacional a partir da Independência, quando o país passa a buscar 
formas de afirmar sua própria identidade e singularidade. 

A Arte, em geral, e a Literatura, em particular, responderam muito prontamente a 
essas necessidades, passando a atendê-las discursivamente por meio de uma repre-
sentação do nacional que passava pela crescente urbanização que o país vive a 
partir do século XIX; pelo reconhecimento da singularidade da natureza brasileira; 
pela discussão da formação étnica, que obriga a plasmar a identidade na chave da 
diversidade; pela discussão do caráter nacional visto da perspectiva afetiva (“afeto” 
entendido aqui pela lente de Espinoza (1632-1677), que se refere à potência de 
sentir, de afetar e ser afetado no corpo e na alma por tudo o que nos cerca), na qual 
cabem tanto o amor, tantas vezes tematizado pelas artes, como o mito do homem 
cordial e outros sentimentos que, associados a valores fundamentais para a vida 
social, definem-se pela empatia, pela solidariedade, pela compaixão, por um senti-
mento cívico de irmandade; e pela convivência social, aqui tratada na dimensão do 
mundo do trabalho. 

Essas questões foram tratadas em correntes literárias a partir da literatura proposta 
pelo projeto discursivo do Romantismo, estética que se afirma entre nós no período 
posterior à Independência, quando, segundo o crítico Antonio Candido (1918-2017), 
passamos a contar com um sistema literário. O autor distingue “manifestações literá-
rias, de literatura propriamente dita, considerada aqui um sistema de obras ligadas por 
denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase” 
(2000, p. 23). Candido esclarece que, para configurar esse sistema, é preciso considerar, 
principalmente, dentre outros fatores:

[...] a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos cons-
cientes do seu papel; um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos 
de público, sem os quais a obra não vive; um mecanismo transmissor (de modo 
geral, uma linguagem, traduzida em estilos), que liga uns aos outros. O conjunto 
dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação inter-humana, a literatura, 
que aparece sob este ângulo como sistema simbólico, por meio do qual as veleida-
des mais profundas do indivíduo se transformam em elementos de contato entre 
os homens e de interpretação das diferentes esferas da realidade. (2000, p. 23).

Por que a literatura? Marcel Proust (1871-1922), ao chegar às conclusões de seu 
incontornável Em busca do tempo perdido6, nos fala do tempo afinal redescoberto. 
Ao se lembrar de sua vida, dá-se conta de que os acontecimentos vivem no passado, 
e a palavra os traz ao presente, compondo um arco possível de perceber apenas na 
trama da memória transformada em linguagem; tornam-se, assim, algo “extratempo-
ral” porque flutuam na encruzilhada do tempo recuperado pela palavra. 

6 Obra escrita entre os anos 1908-1909 e 1922, originalmente dividida em sete livros, e publicada entre 1913 e 1927.
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[...] na verdade, o ser que em mim então gozava dessa impressão e lhe desfru-
tava o conteúdo extratemporal, repartido entre o dia antigo e o atual, era um ser 
que só surgia quando, por uma dessas identificações entre o passado e o presente, 
se conseguia situar no único meio onde poderia viver, gozar a essência das coisas, 
isto é, fora do tempo. Assim se explicava que, ao reconhecer eu o gosto da pequena 
madeleine, houvessem cessado minhas inquietações acerca da morte, pois o ser 
que me habitara naquele instante era extratemporal, por conseguinte, alheio às 
vicissitudes do futuro. [...] (PROUST, 2013, p. 212).

O que a literatura tem a ver com isso? Para o autor:
A verdadeira vida, a vida enfim descoberta e tornada clara, a única vida, por 

conseguinte, realmente vivida é a literatura. Essa vida que, em certo sentido, está 
sempre presente em todos os homens e não apenas nos artistas.

[...]

[...] Só pela arte podemos sair de nós mesmos, saber o que vê outrem de seu 
universo que não é o nosso, cujas paisagens nos seriam tão estranhas como as 
porventura existentes na lua. Graças à arte, em vez de contemplar um só mundo, 
o nosso, vemo-lo multiplicar-se, e dispomos de tantos mundos quantos artis-
tas originais existem, mais diversos entre si do que os que rolam no infinito, e 
que, muitos séculos após a extinção do núcleo de onde emanam, chame-se este 
Rembrandt ou Vermeer, ainda nos enviam seus raios.

Esse trabalho do artista, de buscar sob a matéria, sob a experiência, sob as 
palavras, algo diferente, é exatamente o inverso do que, a todo instante, quando 
vivemos alheados de nós, realizam por sua vez o amor-próprio, a paixão, a inte-
ligência e o hábito, amontoando sobre nossas impressões, mas para escondê-las 
de nós, as nomenclaturas, os objetos práticos a que erradamente chamamos vida. 
Em suma, esta arte, tão complicada, é justamente a única viva. [...] (PROUST, 
2013, p. 240-241).

Esse modo de entender a literatura afirma sua potência estética. Assim como as 
outras artes, ela capta antes os sinais do que importa em cada momento e os lança 
como sementes no tempo para serem frutificadas de outras maneiras, por outros lei-
tores e em outros contextos. Como reconhece o linguista russo Pavel Medvedev:

Geralmente, a literatura toma emprestados os conteúdos éticos, cognitivos e 
outros não do sistema do conhecimento e do ethos, nem dos sistemas ideológicos 
sedimentados (apenas o classicismo procedeu em parte dessa forma), mas dire-
tamente do próprio processo de constituição viva do conhecimento, do ethos e de 
outras ideologias. É por isso que a literatura, com tanta frequência, antecipou os 
ideologemas filosóficos e éticos. [...] Ela é capaz de infiltrar-se no próprio labo-
ratório social das suas formações e formulações. O artista tem ouvido apurado 
para os problemas ideológicos e seu surgimento e desenvolvimento. (2012, p. 60).

Por reconhecer esse poder da palavra, que recupera, mais que fatos, a experiência 
vivida – e tudo o que isso implica (modos de pensar, agir, valores, posicionamentos 
etc.), e que se constrói como projeto discursivo, a literatura será entendida como uma 
chave que define a trilha que cada volume da coleção irá percorrer.
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Qual trilha? A trilha temática implicada nos projetos discursivos forjados em um 
momento que Candido entende crucial porque nele identifica um sistema, conforme 
aqui já apresentado.

Essas temáticas dizem respeito à discussão das identidades brasileiras que se 
prolonga no tempo, transformando-se e estabelecendo conexões com outras artes 
e outras esferas de atividade. Cada projeto desenvolve um caminho que persegue, 
na trilha temática de cada volume, a produção literária nacional em suas tradições e 
rupturas, e as relações possíveis com enunciados de outras áreas, esferas ou campos 
de atuação social. 

Partindo das ideias e dos conceitos aqui apresentados, cada volume desenvolve 
uma temática que nomeia aspectos fundamentais da construção dessa identidade e 
já foram aqui anunciados: a urbanidade, a diversidade, a identidade, a natureza, os 
afetos; a vida social com foco no mundo do trabalho, que faz interseção mais direta 
com uma discussão mais voltada à construção do projeto de vida. 

Cada volume constrói, assim, a partir de seu tema organizador, uma trama que 
enlaça tempos, linguagens, gêneros e outras esferas, como coparticipantes da cons-
trução de cada projeto discursivo. Por exemplo, ao tratar de um momento em que 
o Rio de Janeiro, então capital federal, torna-se centro irradiador de uma litera-
tura que fala das trocas próprias das cidades e suas gentes, irá propagar-se como 
as ondas que se formam em torno de uma pedra lançada na água. Autores como 
Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Machado 
de Assim, entre outros, são alguns nomes que dão forma a essa vida citadina que 
irá se transformar e passará a ser representada em outras tonalidades por autores 
que perseguirão essa tradição literária. Nem todos esses autores foram trabalhados 
nesta coleção, dados os limites em que ela se desenvolve, mas o(a) professor(a) 
pode se valer deles se quiser aprofundar o trabalho com obras capitais na tradição 
urbana que ganhará outros olhares: a cidade de Antônio Alcântara Machado, Rubem 
Fonseca, Ferréz ou Antonio Geraldo Figueiredo Ferreira prolonga a discussão, que 
tem nas obras românticas importantes pedras de toque. Como nos escreve João 
Cabral de Melo Neto (1920-1999): 

[...] 

um rio precisa de muita água em fios
para que todos os poços se enfrasem:
se reatando, de um para outro poço, 
em frases curtas, então frase e frase,
até a sentença-rio do discurso único
em que se tem voz a seca ele combate.7

A sentença-rio dos versos de João Cabral pode ser aqui considerada como metá-
fora da construção de uma tradição feita de obras que se colocam em diálogo, como 
afluentes que partem de diferentes nascentes que compõem um mesmo rio-discurso. 

É essa visada que organiza o volume intitulado Cidade em pauta, que se abre 
à discussão da vida nas cidades hoje, onde vive a maioria da população brasileira: 
problemas de mobilidade e urbanização, que fazem parte da vida urbana hoje. O 

7 MELO NETO, J. C. de. Rios sem discurso. In: MELO NELO, J. C. de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 350.
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volume também permite a discussão das fronteiras sociais que se estendem como 
cicatrizes na sociedade e propõe o sonho da cidade do futuro, onde essas frontei-
ras possam não existir. Analisa a presença da Arte na cidade e coloca em pauta os 
espaços urbanos como áreas para a expressão das linguagens do corpo e das artes. 
Assim, a discussão sobre questões urbanas ecoa em diferentes contextos, gêneros 
e componentes curriculares. 

Assim, as outras linguagens comporão os estudos de cada livro à medida que 
estabelecerem um diálogo com o tema em questão. Se as cidades, por exemplo, 
rendem, no âmbito do verbal, histórias, debates públicos, artigos de opinião, repor-
tagens, pesquisas, entre tantas outras possibilidades, também encontram expressão 
na linguagem das artes, se forem considerados os interiores burgueses representa-
dos em uma certa pintura contemporânea do começo da urbanização, os grafites 
que ocupam as paredes da cidade ou ela mesma, a cidade, como objeto de repre-
sentação e investigação estética. Também estabelecem diálogo com a urbanidade 
ritmos e danças que configuram identidades de certos grupos – movimentos de 
corpo nas ondas do som, atividade que articula Educação Física e Arte. 

O rastreamento de uma dada tradição, ancorada em determinado tema, não se 
dá necessariamente em ordem cronológica; tampouco se prevê uma ordem rígida 
na proposição de estudo e análise dos diferentes gêneros e dos diferentes com-
ponentes. O desenvolvimento do trabalho pode partir de textos mais atuais como 
estratégia para tornar mais próximas do professor e do estudante as discussões 
propostas. Essa trama permite contemplar discussões mais contemporâneas, não 
só como forma de captar o interesse dos estudantes, como também de expô-los 
a questões reais, que pedem reflexão, intervenção e que de alguma forma alimen-
tam a reflexão sobre possíveis atuações futuras de cada um. O que se propõe é um 
diálogo permanente, que permita uma reflexão orgânica, envolvendo diferentes 
linguagens, sobre esses temas complexos, que este material considera essenciais 
na construção de uma identidade coletiva e individual. 

Esse trançado é construído no desenvolvimento de todos os projetos discursivos 
selecionados para organizar os volumes. Cada um desses volumes é composto de 
três Sequências, que fazem avançar o diálogo que se estabelece entre gêneros dos 
diferentes campos de atuação social, e entre os componentes da área. O desen-
volvimento da produção se dá em todas as linguagens, em momentos variados. 
Está presente entre as atividades e também em momentos mais formais, quando a 
produção – verbal (escrita ou oral), visual (mais frequente em Arte) ou verbo-visual 
(como nas apresentações orais com apoio de texto e/ou imagens, gráficos etc.) – é 
encaminhada de modo mais sistemático. 

Para desenvolver essa proposta entrançada de conteúdos, o trabalho propõe dosar 
exposição, pesquisa e atividades individuais e em grupo. A exposição, além de asso-
ciada a uma temática cuja complexidade já foi aqui exposta, parte sempre de textos 
verbais e/ou não verbais, contínuos ou descontínuos, que mobilizam a observação do 
estudante, não prevendo, assim, sua passividade. 

As dinâmicas individuais estão voltadas a um momento de reflexão e análise do 
processamento de informações e interpretações que são sempre chamadas a serem 
compartilhadas com o grupo. As atividades coletivas em diferentes formações (duplas, 
grupos de diferentes números de estudantes, incluindo outros parceiros além dos da 
classe, por exemplo) permitem desenvolver a habilidade de os estudantes trabalha-
rem coletivamente, de negociarem sentidos, de cultivarem a empatia, o respeito ao 

D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   172D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   172 15/09/20   11:4315/09/20   11:43



173

saber e às posições do outro, de colocarem-se respeitosamente, de argumentarem. 
Também esses valores têm papel fundamental na formação dos sujeitos/protagonis-
tas de si mesmos, afeitos aos princípios éticos necessários à construção da cidadania 
e ao convívio social. Assim, as atividades em grupo oferecem momento privilegiado 
de desenvolvimento de competências sociais e emocionais: é preciso ouvir e respei-
tar a opinião dos outros, negociar diferenças, muitas vezes controlar o emocional e 
construir a ideia de que a vida também é feita de divergências e que elas precisam ser 
entendidas em sua face positiva – a diversidade nos enriquece como pessoas, nos dá 
a dimensão de nossas possibilidades e de nossos limites. Essa proposta abre à reflexão 
de que, em um mundo de quase 8 bilhões de outros, a vida só será possível se souber-
mos sustentar um projeto de convivência respeitosa, inclusiva, aberta à diversidade.

As atividades de pesquisa, além de reconhecerem que há muita informação dis-
ponível na internet e que é necessário ao estudante desenvolver competências para 
buscá-las, selecioná-las, avaliá-las – o que só se aprende com a prática e a exposição 
de resultados para uma avaliação coletiva –, colocam o estudante em postura ativa 
na construção do próprio conhecimento.

Cada Sequência conta com duas leituras: um texto literário e outro de diferentes 
esferas, um estudo e uma prática que considera a relação com as artes e outra com 
os movimentos do corpo. A composição de cada Sequência leva em consideração o 
número de aulas e de habilidades previsto para cada componente; considera também 
que os trabalhos artísticos demandam um tempo de planejamento e produção próprio 
do amadurecimento do fazer artístico, e que a prática de movimentação do corpo pro-
porciona muitos benefícios quando associada à reflexão sobre ela.

Em resumo, a coleção da área de Linguagens e suas Tecnologias propõe:
• uma programação que entende as diferentes linguagens em relação dialó-

gica e está organizada em torno de projetos discursivos;
• uma metodologia que concilia exposição e propostas de atividades, com 

ênfase na prática; 
• a valorização da participação do estudante na produção de conhecimento;
• ênfase na argumentação, a partir do entendimento que todas as linguagens 

e os objetos que por meio delas ganham expressão defendem posiciona-
mentos e valores;

• atividades que permitam o desenvolvimento de habilidades relacionadas à con-
vivência com o diferente, à negociação de sentidos, ao estímulo à empatia.

Língua Portuguesa 
O trabalho de Língua Portuguesa parte sempre da atividade de leitura, central 

no desenvolvimento das competências do componente. Entende-se por leitura todo 
processo que exige alguma forma de compreensão, análise, construção de sentido 
de um enunciado. Toda atividade de leitura terá como foco a busca da posição 
que cada obra, texto (visual, verbal, verbo-visual; contínuo ou descontínuo), cada 
proposta sustenta. Assim, além da face material e estrutural, este material entende 
que todo enunciado (verbal, visual ou verbo-visual) traça uma rede de relações dis-
cursivas com seu contexto de produção, com o público a que visa, com a tradição 
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em que se insere e está atravessado de valores cuja compreensão é fundamental 
no processo de formação dos sujeitos/estudantes como protagonistas. Com isso, 
se pretende: “Assegurar o desenvolvimento, do ponto de vista das linguagens, da 
análise crítica, criativa e propositiva de temas afeitos aos princípios éticos necessá-
rios à construção da cidadania e ao convívio social republicano” (BRASIL, 2019, p. 70).

No processo de compreensão desse valor, tem importância fundamental a 
argumentação, que, pelos motivos expostos, assume lugar privilegiado nas ativi-
dades propostas. O vasto campo de estudos da argumentação tem na Retórica, de 
Aristóteles, referência fundamental para várias linhas de estudos voltados às astúcias 
da defesa e da refutação de ideias. Por volta do século V a.C., o filósofo grego afirmava:

A retórica é a outra face da dialética; pois ambas se ocupam de questões mais 
ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciên-
cia em particular. De facto, todas as pessoas de alguma maneira participam de 
uma e de outra, pois todas elas tentam em certa medida questionar e sustentar 
um argumento, defender-se ou acusar. (ARISTÓTELES, 2005, p. 89).

Pistori e Banks-Leite traçam um painel desses estudos no século XX.
Da segunda metade do séc. XX ao início do XXI, podemos contar muitas 

abordagens que procuram descrever o discurso argumentativo – ou retórico –, 
fundamentadas em diferentes concepções de língua. É consenso que a publicação 
das duas obras emblemáticas na área – Tratado da argumentação. A nova retórica, 
de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, e Os usos do argumento, de Stephen 
Toulmin, ambas em 1958, contribuiu para a revitalização dos estudos da Retórica, 
a disciplina que tem seu surgimento na Grécia antiga, por volta do séc. V a.C. 
(2010, p. 130).

As autoras lembram vários estudiosos (Patrick Charaudeau, Ruth Amossy, Oswald 
Ducrot, Dominique Maingueneau) que incluíram a argumentação nos estudos linguís-
ticos, no campo da Análise do Discurso ou da Sociolinguística. 

Ainda segundo as autoras, é possível distinguir, grosso modo:

[...] dois níveis de análise entre os diversos teóricos que buscam delimitar o 
campo (cf. NTLKE, 1993): nível macro, em termos estruturais e funcionais, levan-
do-se em conta as intenções do locutor e/ou intencionalidade textual e os diversos 
aspectos da situação comunicativa; e o nível micro, no qual se objetiva verificar o 
papel do material linguístico na gênese da argumentação, com as consequências, 
para a macro-estrutura, da escolha particular de um conectivo, uma palavra, de 
um tipo de enunciado, etc. (PISTORI; BANKS-LEITE, 2010, p. 131).

O trabalho aqui desenvolvido concebe a argumentação na perspectiva da teoria dialó-
gica, formulada substantivamente, na primeira metade do século XX, por Bakhtin e o Círculo, 
e entende que a interação é constitutiva do processo argumentativo. Trata-se de importante 
atividade do pensamento que integra todos os atos de comunicação humana. Nas mais 
diferentes situações do cotidiano, produzimos enunciados por meio dos quais julgamos, 
torcemos, criticamos, apreciamos, desenvolvemos juízos de valor. Como nos ensina Bakhtin/
Volochínov, “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou sentido ideológico ou 
vivencial” (2004, p. 95). Por isso, todo enunciado ou ato de linguagem está atravessado por 
uma ideologia.
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Desse modo, o trabalho com argumentação nesta coleção considera que todo 
enunciado está voltado para um auditório, um outro a quem se quer influenciar, 
convencer, persuadir. E que são inúmeras as maneiras pelas quais se desenvolve a 
argumentação. São diferentes os processos de convencimento nos gêneros narrati-
vos (conto, romance, novela etc.), em que é possível colocar o leitor a favor ou contra 
uma personagem, a favor ou contra uma ideia, por meio das ações de protagonistas 
e antagonistas ou por meio das observações do narrador, e em um artigo de jornal, 
que exige objetividade. O estudante também deve ser sempre orientado a considerar 
o público a quem se dirige e o gênero em que se comunica: é diferente argumentar 
oralmente, quando também estão em jogo a entonação, os gestos e a expressão facial 
e corporal, por exemplo, de argumentar por escrito.

Selecionar os argumentos, a estratégia a ser adotada, dentre outras orientações, 
são preocupações que se coloca esta coleção. Também têm lugar de destaque as 
atividades de pesquisa, feitas de forma variada (em impressos, na internet, por meio 
de entrevistas, busca de dados em fontes específicas, como documentos, entre outras 
formas), para colocar o estudante como produtor que, no processo de apropriação do 
trabalho, transforma informação em conhecimento.

As questões da língua são tratadas de acordo com o que cada gênero favorece. 
Na notícia e, em boa medida, na reportagem, por exemplo, tem grande importân-
cia a indicação das circunstâncias de tempo, lugar, causa etc. Assim, as expressões 
adverbiais e as orações subordinadas adverbiais (adjuntos adverbiais desenvolvidos 
em oração) são tratadas a partir de textos que realizam esses gêneros, pois fazem 
sentido nesse contexto. No artigo de divulgação científica ou em textos acadêmicos, 
os processos de impessoalização são importantes porque deixam o sujeito autoral 
em segundo plano, destacando o conhecimento que se quer divulgar. Os conteúdos 
gramaticais, textuais e discursivos, portanto, são tratados nos momentos em que seu 
conhecimento mais sistemático pode ajudar a esclarecer aspectos do gênero, a lapidar 
a leitura, a compreensão e a escrita de um texto. Esse modo de tratar as questões 
gramaticais, textuais e discursivas parte da ideia de que o estudante já percorreu um 
caminho ao longo do Ensino Fundamental e que, portanto, pode acionar conceitos 
básicos, necessários à reflexão proposta. Como orienta a BNCC, as questões de semân-
tica, oralidade, níveis de linguagem e registros são trabalhadas de forma mais orgânica 
nas atividades de leitura, à medida que o próprio texto as coloca.

Vale dizer que a análise dos textos pode pautar-se pela face gramatical, textual e 
discursiva, tanto no trabalho de leitura quanto na reflexão sobre a língua. As questões 
gramaticais consideram a norma estabelecida em gramáticos como Cunha, Cintra 
(2016) e Bechara (2019), mas também outras gramáticas, orientadas também pelo 
uso, como a de Bagno (2011) e de Moura Neves (2000). A matéria textual incorpora 
os estudos sobre a teoria da enunciação de Benveniste (2005), teórico também afeito 
ao discursivo, as contribuições dos estudos de Koch (1990, 2011), Koch e Travaglia 
(1990), Travaglia (1997) e Fiorin (2011). As questões discursivas consideram sobretudo 
as contribuições de Bakhtin e o Círculo (2004, 2006, 2010) e de seus estudiosos e 
comentadores, como Brait (2005, 2010) e Faraco (2009).
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Associadas à leitura e às reflexões sobre a língua – e, em vários casos, a ambas –, as 
atividades de produção solicitam textos escritos ou orais, em linguagem verbal ou não 
verbal. Dessa forma, o estudante pode ser chamado a escrever um roteiro ou a filmar 
um depoimento, por exemplo. Amplia-se, por conseguinte, o conceito de texto. Em 
alguns casos, o gênero que será desenvolvido não é trabalhado na seção de leitura, 
mas na própria seção de produção. Desse modo, além de uma estrutura que garante 
ao estudante a orientação de um processo de trabalho, assegura-se a ele, também, 
uma referência do gênero que deverá produzir. 

Os campos de atuação social 
A coleção, conforme explicado, compõe, em cada volume, diálogos em torno de 

um grande tema, entre diferentes gêneros de diferentes campos de atividade e com-
ponentes curriculares. A escolha dos campos para o desdobramento da discussão que 
se desenvolve a partir disso privilegiou o artístico-literário, o das práticas de estudo e 
pesquisa, o jornalístico-midiático e o da atuação na vida pública. 

O campo artístico-literário, como já justificado, muito contribui, ao iluminar possibi-
lidades de trilhas temáticas que cada volume percorre. O campo das práticas de estudo 
e pesquisa, essencial para o desempenho em todas as áreas do conhecimento e todos os 
componentes, comporta textos que podem ser considerados desse campo pelo uso. É o 
caso, por exemplo, de artigos de divulgação científica, próprios do campo jornalístico-mi-
diático, quando publicados em jornais ou revistas de ampla circulação (e não acadêmicas), 
mas afeitos à pesquisa e ao estudo ao apresentarem dados, descobertas, informações que 
podem apoiar o estudante na sua vida escolar. Considerando isso, embora não se articulem 
como artigos, certas notícias ou reportagens também podem servir ao estudo e à pesquisa. 
O campo de atuação na vida pública permite não só ampliar e situar o debate sobre certos 
temas em contextos reais, como favorece enormemente o trabalho com a argumentação 
e as posturas que se trabalham conjuntamente. É o que justifica sua presença na coleção.

O campo da vida pessoal, que quer “possibilitar uma reflexão sobre as condições 
que cercam a vida contemporânea e a condição juvenil no Brasil e no mundo e sobre 
temas e questões que afetam os jovens” (BRASIL, 2018, p. 488), é entendido por este 
material como transversal à coleção. Em diversos momentos, os estudantes são chama-
dos a discutir suas vivências e experiências, a resgatar “trajetórias, interesses, afinidades, 
antipatias, angústias, temores etc.” (BRASIL, 2018, p. 488), a se colocar de modo a ter 
oportunidade, ao longo do trabalho, de ir construindo sua identidade. São diversas as 
discussões que colocam em pauta “vida afetiva, família, estudo e trabalho, [...] saúde, 
bem-estar, relação com o meio ambiente, espaços e tempos para lazer, práticas corpo-
rais, práticas culturais, experiências estéticas, participação social, atuação em âmbito 
local e global etc.” (BRASIL, 2018, p. 488). Em suma, a coleção entende que esse campo 
está articulado, intrinsecamente, aos demais por meio das atividades propostas. 

Arte
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no artigo 26, parágrafo 2o, 

define a obrigatoriedade do componente curricular Arte e, no parágrafo 6o, descreve que 
as “artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o compo-
nente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 2017, p. 20). Além de considerar 
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essa lei maior que rege a educação brasileira, este material considera que uma das finali-
dades do Ensino Médio é a consolidação e o aprofundamento de saberes, competências 
e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental. Assim, a Arte deve estar presente como 
componente curricular obrigatório nos três anos do Ensino Médio. 

A proposta aqui desenvolvida também reitera a própria BNCC, segundo a qual:

A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui para o desenvol-
vimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes, por meio 
da conexão entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade. Ela é, 
também, propulsora da ampliação do conhecimento do sujeito sobre si, o outro e 
o mundo compartilhado. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que 
as percepções e compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, em uma 
perspectiva crítica, sensível e poética em relação à vida, que permite aos sujeitos 
estar abertos às percepções e experiências, mediante a capacidade de imaginar e 
ressignificar os cotidianos e rotinas. (BRASIL, 2018, p. 482).

Nesse contexto, as linguagens técnicas e as mídias digitais não poderiam ser des-
cartadas, e integram a abordagem de Arte.

Para além da LDB e da BNCC, é preciso explicitar que o componente Arte é aqui 
entendido como um campo de conhecimento em si, constituído de linguagens autôno-
mas, cada uma com suas especificidades. O papel da arte no desenvolvimento humano 
parece finalmente estar sendo reconhecido agora também no mundo do trabalho: as 
competências e habilidades desenvolvidas pela arte foram valorizadas, por exemplo, 
no Fórum Econômico Mundial 2018, que alçou o critério de criatividade do 10o ao 3o 
lugar no rol de habilidades profissionais mais importantes (tanto na projeção para 2020 
quanto na já nomeada Quarta Revolução Industrial).8

Para os psicólogos, neurologistas, filósofos, arte-educadores e artistas, isso não é 
nenhuma novidade. No final dos anos 1940, o norte-americano John Dewey (1859-
1952), por exemplo, já anunciava, em palestra para professores de Arte e Trabalhos 
Industriais, as conexões entre ambas: 

A arte é sempre o meio-termo, o vínculo entre diversão e trabalho, entre 
lazer e indústria [...]. A brincadeira não é diversão; o jogo infantil não é recre-
ação. [...] a brincadeira [deve ser vista] como um trabalho, como uma atividade 
livremente produtiva e a indústria, como um lazer, ou seja, uma ocupação que 
satisfaz a imaginação e as emoções tanto quanto as mãos são a essência da arte. A 
arte não é um produto exterior nem um comportamento externo. É uma atitude 
do espírito, um estado da mente – aquele que exige para sua própria satisfação 
e realização na formulação de questionamentos uma nova forma e mais signi-
ficativa. Perceber o significado do que se está fazendo e se regozijar com ele, 
unificar simultaneamente, em um mesmo fato, o desdobramento da vida emo-
cional interna e o desenvolvimento ordenado das condições externas materiais –  
isto é arte”. (BARBOSA, 2001, p. 30).

8 O Fórum Econômico Mundial é uma entidade internacional sem fins lucrativos com sede em Genebra (Suíça) que reúne anualmente 
intelectuais, jornalistas e os maiores líderes políticos e empresariais para discutir diversos assuntos. Em 2018, discutiu-se ali o futuro 
do trabalho. Se quiser conhecer mais a fundo essa discussão, o relatório em inglês pode ser acessado em: www.weforum.org/
agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/. Acesso em: 1o set. 2020.
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No contexto atual, em que o avanço da indústria tem substituído pela auto-
mação muitas tarefas que, até então, eram realizadas pela mão de obra humana, a 
inventividade e a reflexão parecem ter muito a oferecer a quem quiser se manter 
ativo. Para tanto, a ampliação da percepção, o incitar da imaginação, o exercício da 
subjetividade e do pensamento simbólico, bem como da sensibilidade, se apresen-
tam como pressupostos para a construção da autonomia, da capacidade crítica, da 
invenção de problemas e de suas soluções. As artes facilitam o processo de reso-
lução de problemas em que a execução é enfatizada; o desenvolvimento artístico 
envolve o domínio de um meio simbólico e a educação estética envolve a orientação 
dos três sistemas desenvolventes até o domínio abrangente dos meios simbólicos 
que, para o psicólogo cognitivo Howard Gardner, tratam-se do fazer, do sentir e do 
perceber (1997, p. 294).

Da mesma área, a brasileira Virgínia Kastrup aponta o vínculo estrito entre a 
área das artes e o desenvolvimento da cognição, indicando que a importância da 
arte está além do ensino das linguagens em si, mas especificamente no “cultivo 
de uma atenção sensível, aberta e concentrada. Por este motivo uma das forças 
da Arte é sua potência de produção de subjetividade e de transformação social” 
(KASTRUP, 2019).

Sobre o papel de destaque do desenvolvimento da percepção no processo artís-
tico, convém citar artistas como Fayga Ostrower (1988), para esclarecer que:

[...] O ser humano é por natureza um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta 
interpretar e, nesse interpretar, já começa a criar. Não existe um momento de 
compreensão que não seja ao mesmo tempo criação. Isto se traduz na linguagem 
artística de uma maneira extraordinariamente simples, embora os conteúdos 
sejam complexos. 

É preciso enfatizar que, no caso das artes, o conhecimento se constrói de maneira 
direta, por meio da experiência concreta com a materialidade dos objetos artísticos –  
ou, no caso de um livro, por meio de sua reprodução e das proposições práticas. 
Tal experiência é aqui entendida como “aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou 
que nos acontece e, ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito 
da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação” (BONDÍA, 2002, 
p. 26).

É esse tipo de experiência transformadora, que tira as certezas e nos mobiliza, que 
a arte proporciona e que se pretende aqui oferecer: “a saber, pensar a educação a partir 
do par experiência/sentido” (BONDÍA, 2002, p. 20).

Nos volumes da coleção, o trabalho desenvolve percursos que tecem tramas, colo-
cando as linguagens artísticas num lugar também de protagonista, fora do papel de 
componente curricular coadjuvante, ilustrador temático ou decorador de conteúdo, 
tão comum no contexto escolar.

As linguagens artísticas aqui são sempre apresentadas concretamente, por meio 
da reprodução de imagens de objetos artísticos, convocando as seis dimensões da Arte –  
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criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão (BRASIL, 2018, p. 194-195) – para que 
o estudante possa ativar sua sensibilidade de maneira protagonista. Assim, cada objeto 
artístico, independentemente de sua linguagem, é aqui investigado, com base em suas 
características particulares e em objetos de conhecimento específicos. Pretende-se, desse 
modo, que o estudante tenha clareza sobre as características próprias de cada linguagem 
artística, tornando-as reconhecíveis nos momentos de análise dos contextos, dos elemen-
tos de linguagem, das materialidades, e palpáveis nos processos de criação. 

Para evidenciar esse processo ao estudante, em Pensar e compartilhar, o uso 
de verbos antecede cada questão de contato com os objetos artísticos, deixando 
claro que tipo de ação se está exigindo em relação àquele objeto. Todos esses verbos 
estão relacionados ao que preconiza a BNCC para o componente Arte.

O nível de complexidade dessa aproximação com a Arte aumenta gradualmente e, 
ao adicionar um segundo e até um terceiro objeto artístico (eventualmente, de outra 
linguagem), as relações entre os objetos passam a exigir elaborações cada vez mais 
refinadas. Tais relações foram, portanto, cuidadosamente construídas num passo a 
passo, para que os estudantes pudessem se apropriar delas com autonomia. Ainda 
para auxiliar esse caminhar, os boxes complementares dos livros ajudam a explicitar 
o processo de aprendizado a ser trilhado pelo estudante, apresentando tanto carac-
terísticas específicas das linguagens apresentadas quanto repertórios técnicos de 
fatura das obras, conceitos teóricos, biografias dos artistas, contextos de produção, 
elementos de linguagem, materialidade, processos de criação, sistemas de linguagem, 
patrimônio cultural, matrizes estéticas e culturais e arte e tecnologia.

Conduzido pelas vias da sensibilidade – aqui entendida como a ativação dos cinco 
sentidos, e não como estímulo sentimental –, o estudante vai compondo pelo volume 
um tecido vivo, entremeado pelas linguagens da arte, sendo tocado mais profunda-
mente por esta ou aquela, o que o prepara para entrar no jogo criativo, proposto pela 
seção #nósnaprática.

A proposta de produção artística promove o cruzamento entre os saberes desenvol-
vidos e a expressão poética, inventiva, que convoca uma elaboração do próprio corpo 
em movimento propositivo, autônomo e ativo. Outra busca apresentada nas proposi-
ções práticas é a ocupação do espaço escolar e também de seu entorno, ampliando as 
trocas, escutas, conversas, interlocuções, por meio das linguagens das artes.

Destacamos que, na linguagem da música, a ampliação de repertório é proporcio-
nada pela apresentação dos objetos artísticos que exploram a materialidade própria 
dessa linguagem particular. Entretanto, referências fortes para as proposições deste 
material são os conceitos de paisagem sonora e de escuta ativa de Murray Schafer 
(1991), e o de acontecimento musical, de Teca Alencar de Brito, que permite “ir e vir, 
criar, construir, e desconstruir, brincar com o tempo e o espaço, pensar, conversar, 
sentir” (BRITO, 2019, p. 22) e, portanto, incluir os afetos na percepção do aqui e agora, 
como num jogo em estado puro, como o descrito por Deleuze (2003).
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Quadro de conteúdos da coletânea de áudios
O quadro abaixo apresenta a ordem das músicas que aparecem na coletânea de 

áudios, que são analisadas nos estudos de Arte da coleção. 

Número da faixa Título da música Compositor(es)/Intérprete(s)

1 “Ô abre-alas” Chiquinha Gonzaga / Dirce e Linda Batista

2 “O Guarany” Carlos Gomes / University of Illinois Symphonic Band 

3 “Rio Japurá” Philip Glass e Marco Antônio Guimarães com Grupo Uakti

4 “Barbapapa’s groove” Grupo Barbatuques

5 “Benke” Milton Nascimento e Marcio Borges / Milton Nascimento

6 “Ilha do Marajó” Mestre Verequete com Conjunto Uirapuru

7 “Ilha do Marajó” Mestre Verequete / Gaby Amarantos

8 “Jamburana” Dona Onete

9 “Curió do bico doce” Gonzaga Blantez 

10 “Estrada de Canindé” Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

11 “Passarada” Arthur Pessoa, Leo Marinho, Pablo Ramires e Edy Gonzaga 
com Banda Cabruêra

12 “Minha ciranda” Capiba / Lia de Itamaracá

13 “Moreno cirandeiro” Duda e Ozires Diniz / Lia de Itamaracá

14 “Araruna” Índios parakanãs / Marlui Miranda

15 “Canto das três raças” Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte / Renato Braz

16 “O cabo da vassoura cai” Domínio público / Cia. Cabelo de Maria

17 “Alma lavada” Jenner Salgado / As Ganhadeiras de Itapuã

18 “Viradouro  
de alma lavada”

Cláudio Russo, Paulo Cesar Feital, Diego Nicolau, Júlio Alves, 
Dadinho, Rildo Seixas, Manolo, Anderson Lemos e Carlinhos 
Fionda / Escola de Samba Viradouro

19 “Primeira canção da 
estrada” Luiz Carlos Sá e Zé Rodrix / Sá, Rodrix e Guarabyra

20
“Só tem amor quem  
tem amor pra dar”  

(Jingle Pepsi)
Sá e Guarabyra / Guarabyra

21 “O vento vai responder” Bob Dylan / Zé Ramalho

22 “A ordem natural  
das coisas” Emicida participação Mc Tha

23 “Senhor Tempo Bom” Thaide e DJ Hum / Thaide, DJ Hum, Paula Lima e Ieda Hills 

24 “Boa Noite” Karol Conká e Nave Baets / Karol Conká

Já na linguagem do teatro, a ampliação de repertório acontece por meio da apre-
sentação de diversos objetos artísticos que exploram a materialidade própria dessa 
linguagem particular, pelo letramento de seus elementos específicos, como texto, 
iluminação, cenografia, figurino, adereços, personagens e maquiagem.
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Nas práticas, são propostas vivências multissensoriais, para que o estudante possa 
ir ao encontro de si mesmo e do outro. Isso é proposto sempre por meio de jogos 
teatrais, nos quais cada um vai se conhecendo como sujeito, por ações verbais ou 
não verbais, e descobrindo o próprio corpo adolescente, em natural transformação, 
nas situações de criação coletiva. As ações e encenações físicas visam à depuração da 
percepção sensorial e exigem acordos coletivos. Tais jogos partem de objetos, lugares, 
emoções e são apresentados como eixos da aprendizagem teatral e, por vezes, partem 
de narrativas pessoais. Exigem combinados com um colega ou grupo, sendo estes 
coadjuvantes ou plateia, já que, como lembra Viola Spolin, “sem parceiro não há jogo” 
(SPOLIN, 2012). Assim, a rememoração das histórias de vida pessoal e corporal dos 
estudantes é convocada, ressignificando os exercícios e ampliando sua consciência 
corporal nesses potentes jogos de criação. No caso de teatro, o professor sempre pode 
avaliar se a turma pode ir além do proposto e explorar os jogos teatrais que desen-
volvam ainda mais as percepções sonora, musical, espacial, verbal, gestual e corporal. 
Para tanto, é possível consultar os livros indicados nas Referências bibliográficas 
comentadas (p. 285), como os de Joana Lopes (1989) ou Viola Spolin (2012).

Na linguagem da dança, assim como na do teatro, o contato consigo mesmo e o 
conhecimento dos limites do próprio corpo são trabalhados nas práticas de dança, 
bem como na relação com o corpo do outro. Espera-se que, por meio das práticas pro-
postas, o vocabulário gestual e corporal se amplie, bem como a exploração dos usos 
do espaço. Para tanto, é possível consultar os vídeos e livros indicados nas referências 
bibliográficas de professores-artistas, como Ivaldo Bertazzo (2018).

A questão do pertencimento do estudante ao grupo costuma ser estimulada por 
meio da dança, o que pode valorizar a autoconfiança. Espera-se que mesmo os mais 
tímidos possam ampliar os usos de seu corpo, nas apresentações coletivas, e que seus 
limites sejam respeitados e incorporados pelo grupo. 

Educação Física
A Educação Física, enquanto componente curricular da área de Linguagens e suas 

Tecnologias na Educação Básica, deve assumir a tarefa de introduzir e integrar o estu-
dante à cultura de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la 
e transformá-la, dando subsídios para ele usufruir das brincadeiras, dos jogos, dos 
esportes, das atividades rítmicas e expressivas, das lutas, das ginásticas e das práticas 
corporais de aventura, em benefício da sua saúde e do seu bem-estar.

Segundo Darido e Rangel (2005), podem-se observar dois aspectos das interações 
na prática docente: um que se relaciona com os aspectos cognitivos ou intelectuais e 
outro relacionado aos aspectos socioemocionais. Ambos se relacionam constantemente 
e determinam como os estudantes farão uso dos conhecimentos construídos. Isso signi-
fica que, além da capacidade de ensinar conhecimentos específicos, é também papel do 
professor transmitir, de forma consciente ou não, valores, normas, maneiras de pensar 
e padrões de comportamento para se viver em sociedade. Portanto, faz-se necessário 
um trabalho no qual se contemplem esses dois aspectos.
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Não basta desenvolver apenas as habilidades e as capacidades físicas, pois se o 
estudante aprende os fundamentos técnicos e táticos de um esporte coletivo, por 
exemplo, precisa também aprender a organizar-se socialmente para praticá-lo. Para 
tanto, faz-se necessário o desenvolvimento dos aspectos atitudinais, que envolvem 
a competição e a cooperação, de respeito, conhecimento emocional e empatia, de 
empenho e motivação, que são inestimáveis para a vida de todos.

Para Gazzetta (2018), ao discorrermos sobre a cooperação e competição na 
Educação Física escolar, também devemos elucidar que um dos mais importantes 
mecanismos de ação desses dois universos será dado pelo movimento humano, 
por meio das interações sociais por ele proporcionadas, manifestadas nas práticas 
corporais. Será nessas práticas, por meio de atividades cooperativas ou competitivas, 
que o estudante poderá expressar sentimentos como alegria, prazer, amor, tristeza, 
frustração e raiva. Betti (2002), por sua vez, defende que a inserção do estudante 
na prática corporal de movimento há de ser plena se “é afetiva, social, cognitiva e 
motora. Vale dizer, é a integração de sua personalidade” (p. 75).

Aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver formam os quatro pilares da 
educação discutidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco) (DELORS et al., 1999). Esses quatro pilares funcionam como ali-
cerces no ensino dos estudantes-cidadãos, para impulsionar as habilidades não 
somente através de conteúdos didáticos, mas por meio do envolvimento com pro-
jetos multidisciplinares relacionados a questões sociais, esportivas, comunitárias, 
históricas ou outros temas de interesse, os quais estão para além dos muros esco-
lares e são parte da vida familiar, social ou profissional.

Não obstante, é também tarefa da Educação Física preparar o estudante para ser 
um consumidor crítico e ativo das diferentes práticas corporais profissionalizadas 
e espetacularizadas, estimulando-o a observar, apreciar e conhecer seus aspectos 
estéticos e técnicos, bem como suas informações políticas, históricas e sociais, para 
que ele possa se posicionar ativamente perante assuntos polêmicos, como os que 
envolvem as práticas corporais violentas, doping, interesses políticos e econômicos, 
preconceito, estereótipos etc.

A Educação Física deve levar o estudante a descobrir motivos e sentidos nas mais 
diferentes práticas corporais, favorecendo o desenvolvimento de atitudes positivas, 
e a aprender por meio da resolução dos conflitos inerentes às práticas corporais e 
à vida. Segundo Parlebas (2003), é inquestionável o importante papel desenvolvido 
por essa disciplina na socialização dos estudantes e, por meio dela, o estímulo de 
estados emocionais diversificados. Então, a construção dessas habilidades e compe-
tências não está dissociada de uma vivência concreta, pois a ação pedagógica a que 
se propõe a Educação Física será sempre a de vivenciar, experimentar e desenvolver 
conhecimentos, movimentos, sentimentos e relações, fazendo com que o desen-
volvimento cognitivo esteja sempre ligado às atividades práticas. Por isso, também, 
essa construção é um processo que possui diferentes fases de desenvolvimento, com 
objetivos específicos que variam de pessoa para pessoa, de região para região. Por 
conta disso, devem-se respeitar as realidades de cada um, pois, no futuro, os estu-
dantes serão protagonistas em suas vidas, e farão suas escolhas baseando-se em 
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suas experiências e em seus conhecimentos construídos individual e coletivamente. 
Portanto, é fundamental que a Educação Física proporcione a inclusão de todos os 
estudantes em suas atividades, práticas e teóricas, fazendo as adaptações que forem 
necessárias e pertinentes para que os estudantes com deficiências também possam 
ser inseridos na cultura de movimento de maneira sensível e adequada. Mas, para 
isso, é importante que a escola e os professores tenham o máximo de informações 
sobre a individualidade de cada caso e de cada estudante com deficiência. E, assim, 
adaptar as atividades como julgar necessário.

A Educação Física no Ensino Médio não deve reproduzir simplesmente o modelo 
anterior ou repetir, de maneira mais aprofundada, os conteúdos do programa de 
Educação Física do Ensino Fundamental – Anos Finais. Nessa nova etapa de estudos, 
a Educação Física deve considerar e respeitar a fase cognitiva, afetiva e socioemo-
cional própria da faixa etária dos estudantes. E respeitar essa característica não 
significa esquecer o objetivo de integrar o adolescente na cultura de movimento, 
e sim proporcionar ao estudante a apropriação plena dessa cultura, tornando-o 
capaz de fazer uso consciente e significativo das práticas vivenciadas e aprendidas. 
Não obstante, nessa fase da vida, o estudante possui maior capacidade para desen-
volver o pensamento lógico e abstrato, proporcionando, assim, a possibilidade de 
uma abordagem mais complexa e profunda de aspectos teóricos (socioculturais 
e biológicos) inestimáveis para a formação do futuro cidadão. A construção e o 
desenvolvimento desse conjunto de conhecimentos devem se dar por meio da 
vivência das diferentes práticas corporais, sempre contextualizadas e relacionadas 
com a cultura, lazer, saúde/bem-estar e competição esportiva.

A Educação Física possui métodos e estratégias de ensino e aprendizagem nos 
campos das ginásticas, esportes, atividades rítmicas e expressivas, práticas corporais 
de aventura e lutas que variam de acordo com a realidade da comunidade escolar na 
qual seus protagonistas (estudantes, professores e família) estão inseridos. O objetivo 
de cada Sequência não é padronizar ou tirar a autonomia do professor em sua práxis, 
mas fornecer elementos que possam auxiliar no desenvolvimento de atividades mul-
tidisciplinares que valorizam a cultura de movimento. Este material propõe práticas 
corporais competitivas, cooperativas, desafiadoras, de expressão corporal e de reso-
lução de problemas. Sugere também práticas corporais realizadas em duplas, trios, 
grupos, com e sem material, aulas com música, aulas teóricas, jogos pré-desportivos, 
campeonatos e festivais. 

São sugeridas também outras estratégias, como debates e rodas de conversa sobre 
os temas relacionados à cultura de movimento, bem como discussões sobre textos 
e imagens de jornais e revistas, sugestões de vídeo, mural de notícias e informações 
sobre esporte e outras práticas corporais, organização de campeonatos pelos próprios 
estudantes, trabalhos escritos, pesquisas de campo etc. É oportuno observar que na 
Educação Física não há delimitação clara entre conteúdos e estratégias; muitas vezes, 
eles se confundem. Como o jogo, que pode tanto ser visto como um desenvolvimento 
de habilidades quanto como uma estratégia de ensino.
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Avaliação
Avaliação em Língua Portuguesa

A avaliação em Língua Portuguesa deve considerar os pressupostos dialógicos, 
que consideram a língua e a linguagem no contexto de interação entre as pessoas, 
em determinados contextos sociais, históricos, culturais e ideológicos. Por isso, a ava-
liação deve considerar as habilidades e competências do estudante de compreender 
as forças discursivas em jogo, identificar as vozes e os discursos aos quais respondem, 
considerando, no caso da literatura, os textos com os quais pode compor uma tra-
dição, seja rompendo com determinados postulados, seja ressignificando-os. Nessa 
perspectiva, devem-se valorizar a reflexão e a argumentação do estudante, procu-
rando os sentidos plasmados nos diferentes textos tomados como enunciados, bem 
como as ideias de fundo que defendem. As características de uma determinada escola 
literária, a classificação gramatical e as características exclusivamente formais de um 
texto deixam de ser o objeto do aprendizado e de sua mensuração. Passa a ocupar o 
primeiro plano uma integração entre as habilidades e competências linguísticas do 
estudante em uma situação semelhante àquela que poderia vivenciar na realidade, 
no dia a dia da interação social e sua futura atuação no campo profissional e no pros-
seguimento dos estudos.

Recomenda-se que a avaliação em literatura busque resgatar as condições de pro-
dução e que a avaliação das questões linguísticas e gramaticais considere, sobretudo, 
as funções e os efeitos de sentido em um texto, lembrando que o objetivo final de 
toda a reflexão é a compreensão do sentido e das ideias em jogo.

Em produção de texto, as propostas partem de diferentes situações de comunica-
ção, em diferentes esferas e para públicos específicos, o que exige que a estrutura e 
a linguagem do texto sejam adequadas à enunciação. Para a avaliação dessas produ-
ções, são sugeridos critérios específicos para cada produção, de acordo com o que foi 
solicitado. Nesse e em outros casos, podem-se avaliar o processo e o produto, identi-
ficando eventuais dificuldades, prazeres e facilidades, ou podem-se variar a dinâmica, 
outorgando ao grupo corresponsabilidade com o progresso dos colegas.

A avaliação, como instrumento de mensuração da aprendizagem do estudante, 
representa não apenas uma etapa fundamental do ensino-aprendizagem, como legi-
tima e verifica a validade das escolhas teóricas feitas pelo professor e pelo material. É 
verdade que no cotidiano escolar as adversidades limitam o tempo e conduzem o per-
curso pedagógico a práticas avaliativas mais pontuais, com exercícios que demandam 
respostas binárias. No entanto, é importante que as avaliações adotem uma mesma 
perspectiva teórica e um mesmo objetivo: permitir aos estudantes que utilizem a 
língua portuguesa nas diversas situações concretas e campos de atuação social, para 
a “compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos jovens, 
nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos” (BRASIL, 2018, p. 498).

Para tanto, a avaliação não deve ser relacionada a uma forma de punição; o estu-
dante deve ver nela uma ferramenta para que possa medir o nível de seu aprendizado, 
as suas dificuldades e o quanto pode melhorar seu desempenho linguístico. 
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Essa avaliação deve ocorrer como um processo ao longo do ano letivo, recomen-
dando-se que não se reduza apenas a uma prova classificatória que condensará, em 
poucas questões, todo o conteúdo programático. Ao longo do período letivo, todos os 
trabalhos propostos pelo próprio livro didático, entre outros tipos de trabalho, podem 
integrar a avaliação do estudante. Também podem variar as dinâmicas, propondo-se 
as feitas pelos próprios estudantes, em grupo ou individualmente, num processo de 
autoavaliação, de modo que aqui se trabalha também a atitude necessariamente res-
peitosa, construtiva e consequente para com o outro. 

Avaliação em Arte
A avaliação em Arte deve considerar o desenvolvimento de todas as competên-

cias e habilidades específicas presentes na BNCC. Entretanto, é preciso lembrar que, 
em Arte, as habilidades se desenvolvem de maneira não linear e, mais que isso, em 
tempos distintos para cada estudante. É impossível esperar os mesmos resultados 
numa mesma atividade para todos os estudantes; o que se espera é justamente uma 
diversidade de resultados. Por isso, uma avaliação em Arte deve atentar não ao resul-
tado, mas sim ao processo e às etapas desenvolvidas, ao grau de conexão do estudante 
consigo mesmo e ao seu comprometimento no desenvolvimento da proposição e suas 
etapas, e à sua interação com o grupo. Em uma atividade que solicita a exploração 
dos usos da tinta com pincel, por exemplo, o estudante pode ter curiosidade de sentir 
a tinta e experimentar manipulá-la com o dedo. A curiosidade em relação a novos 
materiais ou usos diferentes daqueles já conhecidos faz parte da investigação artística. 

Para aprofundar esse assunto, sugerimos a leitura do texto de Albano (1991), pois, 
mesmo que o ateliê da escola seja a sala de aula, a relação desenvolvida com aquele 
espaço é a mesma: é “lugar da fantasia, possibilitando a exploração de cores, luzes e 
sombras, a convivência com os anseios e receios, o enfrentamento dos fantasmas, o 
descobrimento de alegrias novas, a criação de novos processos de inventar sonhos” 
(ALBANO, 1991, p. 159), seja qual for a idade de quem frequenta esse espaço de 
criação, seja qual for a linguagem artística ali desenvolvida. 

Também sugerimos fortemente avaliar as etapas do processo, e não o produto em 
si. É essencial também desapegar do resultado final, pois corre-se o risco de prejudicar 
profundamente o desenvolvimento das habilidades pretendidas. É importante acreditar 
no estudante e em sua capacidade de percepção e observação: ela pode estar embutida, 
enferrujada, escondida, mas é só uma questão de prática e de tempo para que aflore. 
Basta dar o tempo e o estímulo de que ele precisa. 

Na adolescência, a autoproteção é proporcional à grande sensibilidade. Por isso, 
a recusa ao que pode tirar o estudante de sua zona de conforto é a reação natural 
às proposições colocadas. O que mais a arte propõe que não esse deslocamento? 
Portanto, essa dificuldade inicial é previsível; importa permanecer atento aos estudan-
tes, escutar o que eles têm a dizer e direcioná-los com delicadeza, cada um a seu tempo, 
valorizando os pequenos passos e resultados. Caso as etapas não forem cumpridas indi-
vidualmente, não convém expor o estudante, e sim aguardar, pois certamente, com o 
tempo, os resultados vão melhorar e a adesão do grupo vai encorajar os mais reticentes.
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Quanto ao papel do professor, convocamos o conceito de professor propositor, 
aquele que atua como mediador e enxerga sua sala de aula como espaço de criação 
e pesquisa, que trabalha a partir da escuta dos estudantes, usando este material como 
ponto de partida para sua atuação; como aquele que media a aquisição de conheci-
mento, afinal: 

[...] mediar é proporcionar o acesso ao modo como outras crianças, jovens e 
artistas de outros tempos e lugares produziram artisticamente, como ampliação 
de referências, escolhidas com muito critério pela variedade, diversidade, pelos 
caminhos opostos e paralelos. Modelos percebidos como formas instigadoras de 
caminhos pessoais por novas vias e não como “fôrmas” a serem copiadas, nem 
“transmitidas”. (MARTINS, 2012, p. 61).

Não é tarefa fácil sair da posição do mestre que controla a sala – desde os horá-
rios até os materiais –, mas as produções e faturas em artes têm de ser colocadas nas 
mãos dos estudantes; suas ideias devem ser ouvidas, estimuladas, consideradas e, se 
possível, concretizadas para o exercício da autonomia. Como indica Christov:

[...] O desafio dos professores está no planejamento e desenvolvimento de aulas 
nas quais os estudantes sejam provocados a pensar; a relacionar conceitos próprios 
de cada linguagem artística; a selecionar elementos simbólicos que expressem suas 
intenções; a explicitar critérios desta seleção; a expressar, sem receio de comete-
rem equívocos, seus insights e inspirações intuitivas. [...] (2011, p. 823). 

Especialmente em Arte, o professor não é chamado a explicar ou demonstrar, mas 
sim a favorecer a autodescoberta de cada estudante. 

Cabe ao professor de arte [...] criar múltiplas oportunidades de interação dos 
estudantes com esses conteúdos, variando as formas de apresentá-los, utilizando 
meios discursivos, narrativas, imagens, meios elétricos e eletrônicos, textos... 
(IAVELBERG, 2003, p. 27).

Avaliação em Educação Física
A avaliação em Educação Física tem características e dificuldades comuns aos 

demais componentes curriculares. O professor pode fazer diagnósticos individuais 
e coletivos, considerar a capacidade de aprendizagem do estudante, e este, com sua 
criticidade, se autoavaliar, de acordo com critérios preestabelecidos pelo professor. 
A avaliação é processual e serve para a reorientação e reorganização de estratégias 
e métodos. Sugere-se que a atribuição de notas ou conceitos se dê a partir de um 
julgamento da qualidade do trabalho (empenho e participação) dos estudantes e 
de informações individualizadas da percepção do estudante sobre seu próprio desen-
volvimento global. 
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Interdisciplinaridade na área de 
Linguagens e suas Tecnologias

A área de Linguagens é constitutivamente interdisciplinar. Uma interdisciplina-
ridade que se constrói na coleção por meio da seleção de textos, das temáticas, nas 
diversas proposições de atividades práticas, nos estudos teóricos etc. Se é verdade a 
ideia de que o indivíduo se constitui na e pela linguagem, pode-se afirmar que essa 
área perpassa não só pela construção de todos os saberes (mesmo daqueles que 
lançam mão de outras linguagens em sua construção, como as disciplinas das áreas 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias) 
como faz parte da própria construção do indivíduo, de sua identidade e de sua 
alteridade, se se concorda com o fato de que a identidade é construída na interação 
com o outro. “A linguagem serve para viver”, nos ensina Benveniste (2006, p. 222). 
E a vida, como o sertão de Guimarães Rosa (1908-1967), está em toda parte.

Além disso, a própria base teórica aqui exposta, que adota o dialogismo como 
premissa, convoca o tratamento interdisciplinar. Ao entender que somos atraves-
sados por vozes sociais, às quais respondemos com nossa voz e, assim, marcamos 
nossa posição no mundo e nossa identidade, convocam-se ideias e posições de 
diferentes campos da atividade humana. 

Isso fica evidente no desenvolvimento dos estudos de literatura e outras artes 
tão impregnadas das vozes sociais da época em que cada estética é produzida e 
de outras épocas, já que toda produção está integrada a uma tradição que cada 
obra resgata e renova. Assim, cada estética ecoa os discursos que fazem parte da 
arquitetura de um tempo entre tempos, e que vêm de diferentes campos do saber. 
Os textos que se referem a isso são exemplos de tratamento interdisciplinar do 
componente.

Mesmo encravada na opção de envolver os estudos de natureza teórica e meta-
linguística “em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas 
capacidades de uso da língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas 
situadas de linguagem” (BRASIL, 2018, p. 71), este material marcou alguns lugares 
que evidenciam o tratamento interdisciplinar. É o caso do boxe Integração e da 
seção Ler, contemplada em todos os volumes da coleção e que trata da leitura de 
textos de outras áreas com o objetivo específico de estudo. Sugerindo diferentes 
estratégias de leitura aos estudantes, a seção quer instrumentalizar o estudante 
para desenvolver “competências específicas e habilidades relacionadas à Área de 
Linguagens e suas Tecnologias, de forma integrada com as outras áreas, especial-
mente com a Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas” (BRASIL, 2019, p. 69) 
e, assim, dar caminhos para o estudo de textos nessas áreas.
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Habilidades, atitudes e valores 
no Ensino Médio 

A BNCC indica um trabalho pedagógico no qual se entrelaçam o desenvolvi-
mento das competências gerais previstas para a Educação Básica, das competências 
específicas e das habilidades para o Ensino Médio. Tal entrelace implica uma 
abordagem em que se mobilizem conhecimentos, atitudes e valores em prol da 
participação crítica e ativa do estudante, nos diversos campos de atividade dos 
componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias; sendo assim, os eixos que 
sustentam essa integração: 

[...] são as práticas de linguagem consideradas no Ensino Fundamental –  
leitura, produção de textos, oralidade (escuta e produção oral) e análise 
linguística/semiótica. As dimensões, habilidades gerais e conhecimentos 
considerados, relacionados a essas práticas, também são os mesmos [...], 
cabendo ao Ensino Médio [...] sua consolidação e complexificação, e a ênfase 
nas habilidades relativas à análise, síntese, compreensão dos efeitos de sen-
tido e apreciação e réplica (posicionar-se de maneira responsável em relação 
a temas e efeitos de sentido dos textos; fazer apreciações éticas, estéticas 
e políticas de textos e produções artísticas e culturais etc.). (BRASIL, 2018,  
p. 500-501).

Os textos e as atividades propostos nesta coleção, ao longo das seções, 
contemplam esses princípios, oferecendo ao professor suporte para mapear o 
repertório que os estudantes trazem para a sala de aula, e contribuem para que 
se enfrente o desafio de explorá-los com grupos numerosos e diversos, visando 
selecionar procedimentos metodológicos que respeitem os diferentes ritmos 
e necessidades dos “diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de 
origem, suas comunidades, seus grupos de socialização” (BRASIL, 2018, p. 17). 

Em termos práticos, a BNCC coloca foco no trabalho com as competências, 
isto é, os saberes, em conjunto com as habilidades, que consistem na capa-
cidade de aplicação desses saberes nas situações reais de uso, estimulando 
atitudes – ou seja, os mecanismos internos que impulsionam a mobilização 
desses saberes e habilidades – e valores, que são os princípios subjacentes 
às práticas dos conhecimentos e habilidades, tais como compromisso com os 
direitos humanos e a justiça social, ética e consciência ambiental.

Dado o maior grau de autonomia dos jovens do Ensino Médio, as habilidades 
a serem trabalhadas não são compartimentalizadas por anos; podendo uma 
habilidade “estar a serviço de mais de uma competência específica da área de 
Linguagens e suas Tecnologias, indica(m)-se aquela(s) com a(s) qual(is) cada 
habilidade tem maior afinidade” (BRASIL, 2018, p. 504).

Na coleção, as seções #paraexplorar e #nósnaprática, por exemplo, ao 
articularem teoria e prática, conhecimentos científicos e cotidianos, oferecem 
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condições para que os estudantes exerçam sua autonomia e vivenciem expe-
riências significativas e situadas que favoreçam o enriquecimento cultural e 
as práticas cidadãs, atendendo às demandas próprias da vida cotidiana e do 
mundo do trabalho.

Ao trabalhar as habilidades vinculadas às competências gerais e específicas, 
o professor abre caminho para o desenvolvimento do pensamento autônomo, 
comprometido com princípios éticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O 
trabalho com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores requer uma abor-
dagem interdisciplinar, de modo a permitir a exploração conjunta de temas 
multifacetados, tais como discriminação e exploração racial e de gênero ou pri-
vacidade nas redes sociais e plataformas digitais, favorecendo a ampliação do 
repertório cultural dos estudantes e instrumentalizando-os para se posicionarem 
com autonomia e protagonismo acerca de temas que lhes sejam significativos, 
nos diversos campos de atuação social já abordados neste material.

Pensamento computacional e a área de 
Linguagens e suas Tecnologias 

Embora explicitamente descrito no componente de Matemática e suas 
Tecnologias, o pensamento computacional perpassa tanto pela área de Linguagens 
e suas Tecnologias como por outras áreas do conhecimento, haja vista que pode 
auxiliar no desenvolvimento de processos cognitivos como inferência, abstração, 
resolução de problemas, algoritmização e argumentação.

Retomando a argumentação como um dos focos desta coleção, reitera-se a 
importância da perspectiva dialógica adotada, considerando que, no contexto de 
nossa sociedade atual, imersa na cultura digital (ainda que não acessível a todos), 
é fundamental construir propostas pedagógicas que articulem os conhecimentos 
escolares e os próprios das práticas digitais, de modo a propiciar condições para 
que os estudantes não somente se apropriem de forma técnica e crítica de recursos 
digitais, mas também participem, de forma autônoma e protagonista, das múltiplas 
linguagens, na coexistência e convergência de mídias e textos multissemióticos, 
nos textos e/ou atividades, em diferentes campos de atuação social, demandas nas 
quais a argumentação é subjacente, permitindo que se:

[...] ampliem as situações nas quais os jovens aprendam a tomar e sus-
tentar decisões, fazer escolhas e assumir posições conscientes e reflexivas, 
balizados pelos valores da sociedade democrática e do estado de direito. 
Exigem ainda possibilitar aos estudantes condições tanto para o aden-
samento de seus conhecimentos, alcançando maior nível de teorização e 
análise crítica, quanto para o exercício contínuo de práticas discursivas 
em diversas linguagens. [...] (BRASIL, 2018, p. 486).
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Ao longo dos seis volumes desta coleção, competências e habilidades relacionadas 
ao pensamento computacional podem ser desenvolvidas por meio de atividades que 
requeiram resolução de problemas que envolvem tanto situações cotidianas quanto a 
elaboração de rotinas próprias do pensamento algorítmico. Isso acontece, por exemplo, 
numa das seções #nósnaprática, em que os estudantes são estimulados a construir 
uma produção oral, a partir da compreensão do uso de algoritmo na curadoria auto-
mática – entende-se aqui algoritmo como uma sequência fi nita de etapas que pode ser 
executada por um agente humano ou computacional.

Outros textos e atividades da coleção favorecem, em situações que englobam a 
natureza, a sociedade, a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento do pensamento 
computacional, à medida que exploram, por exemplo, o raciocínio analítico, a coleta 
de dados e o reconhecimento de padrões para uma pesquisa; a abstração necessária 
na elaboração de um roteiro para produção de um projeto coletivo; a decomposi-
ção de uma atividade de produção textual em etapas; e em sequência investigativa, 
selecionando-se a representação de linguagem mais adequada para alcançar um posi-
cionamento a respeito de um tema.

Favorecer o pensamento computacional pressupõe a formação de estudantes 
capazes de não apenas identifi car as informações, mas, principalmente, participar 
ativamente de situações discursivas, utilizando as múltiplas linguagens (incluindo-se 
as das tecnologias digitais da informação e comunicação) para enfrentar desafi os e 
refl etir sobre si e o outro, o particular e o geral, o individual e o coletivo.

Nesse cenário, os jovens precisam ter uma visão crítica, criativa, ética e esté-
tica, e não somente técnica das TDIC e de seus usos, para selecionar, fi ltrar, 
compreender e produzir sentidos, de maneira crítica e criativa, em quaisquer 
campos da vida social. 

Para tanto, é necessário não somente possibilitar aos estudantes explorar 
interfaces técnicas [...], mas também interfaces críticas e éticas que lhes permi-
tam tanto triar e curar informações como produzir o novo com base no existente. 
(BRASIL, 2018, p. 497).

Estrutura do Livro do Estudante
Como já apresentado neste material, a coleção é composta por seis volumes e 

cada um possui três Sequências com gêneros discursivos, manifestações artísticas 
variadas e diferentes práticas corporais. Na organização do volume, são encontrados 
os elementos a seguir.

Abertura de volume

A abertura apresenta o tema central do volume vinculado a uma ou mais imagens para o estudante 
se apropriar aos poucos do que será o assunto discutido nas Sequências sob diversas perspectivas. Em 
seguida, os principais objetivos são elencados de modo que o estudante possa visualizar o que é esperado 
de seu desenvolvimento ao fi nal do volume e, por fi m, a justifi cativa, que amplia a percepção sobre o tema 
e as competências e habilidades, mostrando sua importância para a realidade atual vinculada à área de 
Linguagens e suas Tecnologias.
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Sequência

Em todas as sequências, os temas apresentam conteúdos relacionados aos componentes de 
Língua Portuguesa, Arte e Educação Física de modo que gêneros discursivos, manifestações artísticas 
e práticas corporais, além de serem trabalhados nas suas especifi cidades, estão em diálogo entre si.

Ler o mundo e Sentir o mundo 

Ler o mundo e Sentir o mundo propõem atividades que aproximam o que será discutido pelo 
texto e pelas atividades à experiência do estudante, além de proporem o levantamento de hipóteses 
sobre o gênero e o conteúdo do(s) texto(s). 

Leitura 

Leitura apresenta texto(s) de diferentes gêneros e campos de atuação social que dialoga(m) 
com o tema do volume. A seleção desses textos procura atender às diversas demandas do estudante 
em sua vida escolar, pessoal, profi ssional e social, inserindo-o num contexto de protagonismo na 
refl exão e no debate dos temas propostos.

Pensar e compartilhar 

Pensar e compartilhar propõe a exploração do texto, abordando contexto de produção, esfera 
de circulação (autoria, leitor presumido e implicações dessa condição de circulação), sentidos gerais 
do texto, aspectos formais (linguísticos, textuais, discursivos, estilísticos), posicionamentos expressos 
pelo texto. Uma das atividades pode ser a redação de um texto, a criação de um vídeo, podcast etc., 
ou a apresentação de ideias geradas pela discussão proposta pelas questões.

Pensar a língua e Atividades 

Pensar a língua trabalha os conteúdos linguísticos em seus contextos de uso. A refl exão lin-
guística continua nas Atividades, propostas sempre baseadas em textos, que exploram o sentido 
do texto e de conceitos importantes para a compreensão do conteúdo abordado, e os aspectos 
discursivos e textuais importantes para a construção do sentido.

#nósnaprática

Organizada em etapas que conduzem o processo, #nósnaprática envolve a produção de 
gêneros orais, escritos e multimodais/multissemióticos, a criação das linguagens artísticas e a vivên-
cia e expressão de práticas corporais.

#paraexplorar

#paraexplorar apresenta textos de diferentes gêneros que dialogam com a leitura principal 
ou propostas que ampliam o tema em questão por meio de atividades e práticas de pesquisa que 
reforçam o protagonismo do estudante em seu processo de aprendizagem.
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Estrutura das Orientações para o professor
Além de toda a fundamentação já apresentada neste material, as Orientações 

para o professor possuem uma parte especí� ca para cada volume que compõe a 
coleção. Trata-se de um componente importante que procura auxiliar e otimizar o 
trabalho docente em sala de aula.

Nelas, são encontrados os itens organizadores a seguir.

 Objetivos e justificativas do volume 

Comenta o tema geral do volume, como ele aparece e é abordado em cada componente da 
área de Linguagens e suas Tecnologias, e como estão articuladas as três sequências que compõem 
o volume.

 As sequências e os temas do volume 

Apresenta um quadro com os temas das sequências e a formação disciplinar dos professores 
correspondente a cada um deles no respectivo volume.

Competências gerais e específicas, habilidades de Linguagens e suas Tecnologias 
 e de Língua Portuguesa da BNCC do volume 

Apresenta um quadro com os códigos das competências e habilidades contempladas pelo res-
pectivo volume (as habilidades de Língua Portuguesa estão destacadas em cores que identi� cam 
a que campo de atuação social da BNCC elas pertencem).

 Abordagem teórico-metodológica articulada às competências e habilidades
 do volume 

Esclarece como, a partir da abordagem teórico-metodológica da coleção, estão articulados os 
objetivos, as justi� cativas e as principais competências e habilidades trabalhadas no volume.

Ler 

Com o objetivo de aproximar a área de Linguagens e suas Tecnologias às demais, Ler apresenta 
textos próprios dessas outras áreas de conhecimento e auxilia o estudante a desenvolver habili-
dades de leitura para cada uma, contribuindo para sua formação integral e prosseguimento nos 
estudos futuros e na vida pro� ssional.

Para fazer junto

Apresentada em etapas, ao � nal de cada Sequência, Para fazer junto tem como objetivo pro-
mover o trabalho colaborativo, a produção de gêneros mutimidiáticos e as práticas de pesquisa.

Boxes

Os boxes da coleção têm como função apoiar o estudante nos estudos, apresentando informações 
adicionais sobre autores e artistas, entre outras � guras (#sobre); indicações de sites, � lmes, músicas, 
livros e outros materiais de consulta (#� caadica); informações adicionais sobre o assunto abordado 
(#saibamais); proposta de diálogo com as demais áreas do conhecimento (Integração). Além disso, 
os boxes conceito e #paralembrar dão destaque para os conceitos mais importantes apresentados 
na coleção.
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 Sequências 1, 2 e 3 

Aborda os temas e alguns conteúdos de cada sequência, além de propor o quadro Cronograma, 
com sugestão de distribuição de aulas para cada tema.

 Estratégias didáticas 

Propõe orientações específi cas que visam auxiliar o professor em sala, como subsídios para o 
planejamento individual e coletivo (com professores do mesmo ou de outros componentes curri-
culares), modos de apresentação e ordenação dos conteúdos, procedimentos para se trabalharem 
as culturas juvenis etc.

 Respostas e comentários 

Apresenta soluções e comentários específi cos para atividades propostas no Livro do Estudante, 
com o intuito de tirar o melhor proveito dessas tarefas, ampliando-as a partir de refl exões ou des-
dobramentos suscitados pelos temas e conteúdos abordados.

 Formação continuada 

Oferece trechos de textos relevantes para temas ou conteúdos abordados no decorrer de cada 
Sequência, com o objetivo de contribuir permanentemente para a formação do professor.

 Atividades complementares 

Propõe ao professor atividades que possam complementar as que já são oferecidas no Livro 
do Estudante, com o objetivo de ampliar algum tema ou conteúdo que ele julgar pertinente de 
acordo com seu planejamento ou perfi l da turma.

  Integração 

Sugere a integração entre componentes curriculares, favorecendo uma abordagem mais cola-
borativa das diferentes áreas na construção do conhecimento.

 Midiateca do professor  

Apresenta sugestões comentadas de livros, fi lmes, artigos etc., específi cas para o professor.

 Midiateca do estudante 

Apresenta sugestões comentadas de livros, filmes, artigos etc., específicas para o estu-
dante (podem ser utilizadas pelo professor em abordagens complementares ou indicadas 
aos estudantes).
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Para a formação de uma sociedade mais inclusiva e sustentável, em que todos 
os indivíduos tenham os mesmos direitos e deveres e as mesmas oportunidades 
e em que predomine uma relação sustentável com o meio ambiente, é necessário 
reconhecer a diversidade como um princípio fundamental. Nesse sentido, a escola 
e o professor têm papel importante, pois atuam para promover a formação de 
pessoas críticas e engajadas, dispostas a transformar a si mesmas e a sociedade.

Neste volume, os estudantes vão explorar a diversidade das manifestações artís-
ticas, culturais, linguísticas, esportivas e sociais no Brasil e no mundo, identifi cando 
nelas um patrimônio a ser reconhecido e valorizado. Esse fi o condutor sustenta 
as aprendizagens, as atividades e as orientações didáticas propostas para a área 
de Linguagens e suas Tecnologias, constituída pelos componentes curriculares 
de Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, ao longo das três Sequências que 
compõem este volume, a saber: As diversidades tecem o mundo, A diversidade 
cultural como patrimônio e Somos um, somos muitos.

Objetivos e justificativas do volume
Neste volume, o estudo da Língua Portuguesa se dá a partir da compreensão e da 

análise dos contextos de produção e circulação de variados gêneros textuais, a exemplo 
de trechos de romance, primeira página de jornal, reportagem, crônica e notícia. Com 
base na ampliação do repertório sobre a diversidade cultural brasileira e em estudos 
e refl exões promovidos em sala de aula, espera-se que os estudantes reconheçam a 
diversidade como parte da identidade nacional e, dessa maneira, também reconheçam 
a alteridade e a importância do respeito pelo outro. Considera-se que o aprendizado das 
diferentes práticas de linguagem e o estabelecimento de relações entre elas possibilita 
aos estudantes acessar diferentes discursos, se posicionar e atuar contra preconceitos 
e desigualdades, promovendo o respeito às diferenças e aos direitos humanos.

No estudo de Arte, o foco está no desenvolvimento da apreciação e da fruição 
estéticas, com base na observação e na análise de objetos artísticos produzidos em 
diferentes linguagens, a exemplo da música regional, da dança, da xilogravura, do 
desenho indígena e da pintura corporal. Ao fi nal desse percurso, os estudantes devem 
reconhecer a pluralidade das manifestações artísticas e a importância de preservá-las.

No estudo de Educação Física, este volume tem como objetos de análise as 
práticas corporais dos jogos de rua e das danças tradicionais, também consideradas 
no âmbito da diversidade cultural e social. Além disso, os estudantes devem refl etir 
a respeito da rivalidade no esporte, a fi m de ressignifi car o conceito de adversário, 
transformando-o em parceiro indispensável à prática esportiva.

A aplicação dessas refl exões sobre a diversidade se dá, em Língua Portuguesa, 
por meio de atividades práticas de produção de textos, como depoimento pessoal, 
verbete e resumo. Em Arte, a aplicação se dá por meio da produção de coreografi a, 

Abertura de volume
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gravura e pintura corporal. Em Educação Física, a aplicação materializa-se no jogo 
de bets, na prática de danças regionais e na experiência de realização de um cam-
peonato esportivo.

De modo geral, é possível caracterizar as sociedades contemporâneas como 
multiculturais e multiétnicas, dada a intensa troca cultural entre muitas delas e a 
ampla mobilidade das pessoas de um lugar a outro. A pluralidade das vozes deve 
ser valorizada, de modo que haja respeito e harmonia nas relações humanas. Assim, 
o tema da diversidade justifica-se ao possibilitar que os estudantes conheçam o 
outro e respeitem suas diferenças, superando os preconceitos. Essa ampliação no 
modo de ver o outro abre possibilidades para os estudantes construírem o mundo 
em que desejam viver, que esteja ao alcance de todos e que seja marcado por 
relações sociais mais justas e harmônicas. É justamente na diversidade e na varie-
dade de olhares sobre a realidade, produzida por diferentes povos e culturas, que 
podemos observar a maior riqueza das relações humanas.

As sequências e os temas do volume
A ordem de trabalho em sala de aula com os volumes de Linguagens e suas 

Tecnologias não é rígida e pode ser adequada de acordo com a realidade escolar e 
a dos estudantes. Veja, a seguir, os temas das sequências e a formação disciplinar 
dos professores correspondente a cada um deles neste volume.

Sequências Temas Formação disciplinar 
dos professores

Sequência 1 
As diversidades  
tecem o mundo

A vida acontece na troca Língua Portuguesa

Diversidade: as tradições e suas atualizações Arte

Diferentes lugares, diferentes interesses Língua Portuguesa

Jogo: entre o regional e o universal Educação Física

Para fazer junto: Festival cultural – Primeira etapa Língua Portuguesa, Arte, Educação Física

Sequência 2 
A diversidade cultural 

como patrimônio

Cultura ao alcance da mão Língua Portuguesa

A riqueza cultural das danças regionais Língua Portuguesa, Arte, Educação Física

Amor, medo e enigma: veredas mineiras Língua Portuguesa

As muitas belezas das expressões nordestinas Arte

Para fazer junto: Festival cultural – Segunda etapa Língua Portuguesa, Arte, Educação Física

Sequência 3   
Somos um,  

somos muitos

Somos todos diversos Língua Portuguesa

Rivalidade e o respeito pelo outro Educação Física

Que espelho me reflete como brasileiro? Língua Portuguesa

A multiplicidade das culturas indígenas Arte

Para fazer junto: Festival cultural – Etapa final Língua Portuguesa, Arte, Educação Física
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Abordagem teórico-metodológica 
articulada às competências e 
habilidades do volume

A coleção tem como pressuposto o conceito de projetos discursivos, eixo orga-
nizador com base no qual se promove a construção de uma identidade coletiva, 
nacional, para se chegar também à identidade individual, pois todo sujeito vive 
e produz enunciados na vida social, na troca com outros sujeitos com os quais 
mantém relação dialógica. Todo enunciado re� ete e refrata a realidade social na 
qual está inserido: ao mesmo tempo que ecoa o coletivo, também expressa o sin-
gular, já que passa pelo crivo de valores sociais e individuais. Ao enunciar nessa 
corrente dialógica, também carregada de valores e de posicionamentos, cada 
sujeito deve ser capaz de a� rmar sua voz – condição essencial para que se torne 
protagonista de si e de� na seu próprio projeto de vida.

Assim, este volume trata da diversidade brasileira por meio de diferentes prá-
ticas de linguagem, realizadas em diversos campos de atuação social, a � m de 
fomentar a construção da consciência, seja a de uma identidade coletiva, seja a de 
uma identidade individual dos estudantes.

Competências gerais e especí� cas, habilidades de Linguagens e suas Tecnologias e de Língua Portuguesa 
da BNCC do volume
Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Competências especí� cas da área de Linguagens e suas Tecnologias: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Habilidades da área de Linguagens e suas Tecnologias

  Todos os campos de atuação social

 Campo da vida pessoal

  Campo de atuação na vida pública

  Campo das práticas de estudo e 
pesquisa

 Campo jornalístico-midiático

 Campo artístico-literário

EM13LGG101
EM13LGG102
EM13LGG103
EM13LGG104
EM13LGG201
EM13LGG202

EM13LGG203
EM13LGG204
EM13LGG301
EM13LGG302
EM13LGG303
EM13LGG304

EM13LGG305
EM13LGG401
EM13LGG402
EM13LGG403
EM13LGG501
EM13LGG502

EM13LGG503
EM13LGG601
EM13LGG602
EM13LGG603
EM13LGG604
EM13LGG701

EM13LGG702
EM13LGG703
EM13LGG704 

EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP04
EM13LP05
EM13LP06
EM13LP07
EM13LP08

EM13LP09
EM13LP10
EM13LP11
EM13LP12
EM13LP13
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16

EM13LP17
EM13LP18
EM13LP19
EM13LP20
EM13LP21
EM13LP24
EM13LP25
EM13LP26

EM13LP27
EM13LP28
EM13LP29
EM13LP30
EM13LP31
EM13LP32
EM13LP33
EM13LP34

EM13LP35
EM13LP36
EM13LP37
EM13LP38
EM13LP39
EM13LP42
EM13LP43
EM13LP45

EM13LP46
EM13LP47
EM13LP48
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52

Habilidades de Língua Portuguesa
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Os componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, arti-
culados de modo dialógico por meio, respectivamente, de gêneros discursivos, 
objetos artísticos e práticas corporais de circulação social, permitem desenvolver 
as competências gerais, as competências específicas e as respectivas habilidades 
previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no ciclo do Ensino Médio para 
a área de Linguagens e suas Tecnologias.

As Sequências deste volume propiciam o desenvolvimento das competências 
gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, pois, além de trabalharem com a valorização 
dos conhecimentos historicamente construídos dos componentes curriculares de 
Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, estimulam os estudantes a exercitar 
a análise crítica e a criatividade nos diferentes componentes, conforme se pode 
apreender na seção #paraexplorar e na seção Pensar e compartilhar da coleção.

Neste volume, os estudantes também valorizam e fruem diversas manifestações 
artísticas e culturais por meio do contato com objetos artísticos que favorecem o 
trabalho com a diversidade brasileira, a exemplo da música regional, da pintura 
corporal, da xilogravura e da dança. Os estudantes utilizam diferentes linguagens 
em todo o volume, especialmente na seção #nósnaprática, por meio da qual são 
convidados a produzir textos verbais, orais ou multimodais, a produzir objetos artís-
ticos e a vivenciar práticas corporais; e também na seção Para fazer junto, por meio 
da qual eles poderão participar de projetos coletivos multimidiáticos maiores e 
compartilhá-los com a comunidade em que se inserem.

A utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) é 
desenvolvida de forma crítica, reflexiva e ética, por meio de atividades em que os 
estudantes compreendem os modos de ler os gêneros predominantes na esfera 
digital – como reportagens e notícias de internet – e os modos de produzir infor-
mações e de disseminá-las com ética e responsabilidade.

Este volume, em especial, incentiva a valorização da diversidade de saberes e 
de vivências culturais, as quais serão muito úteis para a construção do projeto de 
vida dos estudantes, pois fazem parte da relação deles com a própria identidade, a 
autonomia e a consciência crítica. Em conformidade com o desenvolvimento dessa 
consciência crítica, a todo momento os estudantes são levados a refletir, a argu-
mentar, a negociar e a defender ideias, promovendo também o posicionamento 
ético e o respeito aos direitos humanos.

O conhecimento da diversidade implica conhecer a si mesmo. Dessa forma, 
questões de autocuidado são importantes temas de discussão neste volume. Essa 
abordagem exercita com os estudantes, ao longo das atividades do volume, a 
empatia e o diálogo. Por isso, a diversidade é apresentada despida de preconceitos 
e estereótipos, com respeito ao outro e valorizando saberes e culturas dos indiví-
duos em seus variados grupos sociais.

Além disso, as seções #nósnaprática e Para fazer junto e algumas atividades de 
pesquisa da seção #paraexplorar, neste volume, abrem espaços privilegiados de 
desenvolvimento da autonomia do estudante, que pode experienciar com ética 
e responsabilidade o processo de tomada de decisão, o trabalho colaborativo, a 
determinação e a flexibilidade nas relações sociais.
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Esta Sequência tem como foco a diversidade das manifestações regionais artís-
ticas, culturais e lúdicas no Brasil. Nesse sentido, os estudantes são convidados a 
ampliar seus horizontes, por meio do conhecimento de diferentes realidades e prá-
ticas historicamente construídas na sociedade brasileira. Ao longo desta Sequência, 
são propostas diferentes frentes de trabalho. Em Língua Portuguesa, os estudantes 
entrarão em contato com o regionalismo na literatura brasileira e as suas atuali-
zações na literatura contemporânea. Diferentes regiões geram também diferentes 
interesses: será abordado o tratamento oferecido à diversidade pelos textos jor-
nalísticos, desde o enfoque dado às notícias de capa à seleção e hierarquização 
das notícias do dia. Do ponto de vista linguístico, serão analisados os efeitos de 
sentido produzidos pela construção das orações subordinadas substantivas e pelos 
verbos dicendi. Em Arte, as manifestações artístico-culturais paraenses serão objeto 
de refl exão e estudo. O trabalho se concentra especialmente no carimbó, uma de 
suas expressões mais características. Em Educação Física, os estudantes conhecerão 
práticas corporais tradicionais, como o jogo de bets e o futebol, e suas variações 
conforme os diferentes contextos e usos pelas comunidades, refl etindo sobre elas 
e vivenciando-as. Ao fi nal, espera-se que os estudantes possam, ao olhar para o 
mundo onde vivem, acolher e valorizar as diferenças em si mesmos e nos outros. 
Na atividade fi nal, no intuito de valorizar a diversidade, os estudantes se dedicarão 
à produção de um festival cultural.

» Cronograma 

Temas Aulas

A vida acontece na troca 12 aulas

Diversidade: as tradições e suas atualizações 8 aulas

Diferentes lugares, diferentes interesses 8 aulas

Jogo: entre o regional e o universal 6 aulas

Para fazer junto – Festival cultural – Primeira etapa 2 aulas

A vida acontece na troca 

» Estratégias didáticas 
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo pro-

fessor com formação disciplinar em Língua Portuguesa, pois há o enfoque 
no desenvolvimento de habilidades de Língua Portuguesa e no trabalho 
com o gênero romance. Há espaço para a realização de atividades parale-
las de integração com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao longo 
destas Orientações.

Página 10

As diversidades tecem o mundo 
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Ler o mundo

»  Estratégias didáticas 
� Em um primeiro momento, recomenda-se criar um ambiente em que os estu-

dantes se sintam livres para expressar suas percepções sobre as diferenças 
regionais do Brasil e do próprio país em relação a outros países. Se achar 
necessário, escrever as respostas dos estudantes no quadro. É provável que 
alguns deles apontem estereótipos. É importante não julgar os eventuais pre-
conceitos que aparecerem na discussão. Se achar necessário, pode-se recorrer 
à defi nição do termo estereótipo e analisá-la com os estudantes.

� Discutir com os estudantes a origem dos estereótipos levantados por eles, 
levando-os também a questionar e a criticar essas ideias preconcebidas. 
Estimulá-los, por meio de perguntas, a investigar e analisar os estereótipos 
levantados, levando-os a observar a riqueza e o potencial contidos em uma 
abordagem que valorize a diversidade.

� Se achar necessário, destacar também como o desconhecimento das 
culturas e características dos países da América do Sul, bem como das 
próprias semelhanças entre o Brasil e esses países, pode contribuir para o 
não reconhecimento dos brasileiros como latino-americanos. Nesse sentido, 
pode-se também atuar de forma conjunta com os professores de História ou 
Geografi a para investigar essa problemática.

� Perguntar aos estudantes o que sabem sobre a região Norte do Brasil: 
características geográficas, ambientais, culturais, entre outras. Inclua 
também referências de personalidades das artes e da política. Se achar 
necessário, construir no quadro, coletivamente, um mapa mental com as 
sugestões dos estudantes. O mapa mental é um diagrama que permite a 
organização e associação de conceitos, de ideias, de informações etc. De 
modo geral, ele apresenta um tema central que se ramifi ca em subtemas. 
É possível que surjam difi culdades e dúvidas entre os estudantes. Caso se 
revele um desconhecimento, informar a eles que, nas próximas aulas, conhe-
cerão manifestações artístico-culturais dessa região. Em seguida, perguntar se 
conhecem ou se já leram algum romance de Milton Hatoum. Informar o título 
do romance Dois irmãos a eles e perguntar se conhecem algum romance ou 
enredo sobre irmãos na literatura. Além disso, pode-se também perguntar a 
eles, a partir do título, sobre as suas expectativas com relação à leitura que 
será feita a seguir.

» Respostas e comentários 

 1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem particularidades da região 
em que vivem. Destacar ou acrescentar às respostas características geográfi cas, clima-
tológicas, ambientais e/ou culturais.

 2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que, ao conviver com 
pessoas de outras regiões do país, é possível ampliar o próprio repertório cultural ao 
conhecer diferentes costumes, modos de vida, hábitos alimentares, crenças etc.

Página 10
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 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem que, pelo fato 
de ser um país muito extenso e diverso, é difícil de� nir características e 
aspectos culturais que englobem todo o território brasileiro, pois cada 
região tem suas particularidades. No entanto, pode-se destacar a língua 
portuguesa, que, apesar de apresentar grandes variações regionais, é 
o� cial para todo o país. Também é possível citar a Constituição, um docu-
mento que vale para toda a nação. 

» Leitura 

» Estratégias didáticas 
 Antes de iniciar a leitura, é importante estabelecer alguns objetivos 

de leitura e levantar algumas expectativas com os estudantes. Em 
seguida, reservar um momento para que os estudantes, fazendo uma 
leitura individual e silenciosa do texto, estabeleçam uma relação direta 
com ele e captem alguns de seus sentidos. Depois, convidar alguns 
estudantes para que façam uma leitura coletiva do texto. Espera-se 
que essa segunda leitura auxilie na compreensão dos efeitos de 
sentido do texto. A proposta também promove a leitura de textos 
literários como uma prática de socialização entre os estudantes.

 Após a leitura, retomar a discussão e veri� car se as expectativas 
se concretizaram, se gostaram ou não do texto etc. Incentivar os 
estudantes a justi� carem e oferecerem argumentos para os pontos 
de vista apresentados. Sugere-se também convidá-los a conhecer 
mais sobre o autor e sua obra, com base em sugestões da Midiateca 
do estudante (p. 200) destas Orientações.

 Se achar interessante, é possível solicitar a leitura integral do 
romance aos estudantes. Pode-se, por exemplo, dedicar um 
momento nas aulas à leitura de trechos e à discussão do livro, em 
uma espécie de “clube do livro”. Acompanhar de perto esse traba-
lho e propor perguntas à turma, instigando-a a re� etir sobre os 
temas abordados na obra. É importante � car atento ao fato de que 
seu entusiasmo, nesse momento, pode fomentar entre os estudan-
tes o hábito da leitura.

Pensar e compartilhar
» Estratégias didáticas
 Ao realizar as atividades dessa seção, evitar oferecer de antemão 

as respostas aos estudantes; em vez disso, sugere-se criar um 
ambiente favorável ao compartilhamento das respostas entre os 
estudantes. Em caso de atividades cujas respostas sejam pessoais, 
estimulá-los a debatê-las, respeitando a pluralidade de ideias e 
preservando os direitos humanos. 

 Se for interessante, pedir aos estudantes que façam em casa a 
atividade 2 e tragam os resultados da pesquisa para comparti-
lhar com os colegas. Essa atividade permite encaminhar com os 

Páginas 11 e 12

Páginas 12 a 19

Midiateca do estudante

 HATOUM, M. Órfãos do 
Eldorado. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008. 

Ambientada à beira do rio 
Amazonas, no final do ciclo 
seringueiro, essa novela de 
Hatoum aborda o sonho do 
Eldorado amazônico. Esse livro 
foi distribuído nas escolas pelo 
Programa Nacional Biblioteca 
da Escola (PNBE 2013).

 PALAVRAS Cruzadas #02: 
Milton Hatoum. 2020. Vídeo 
(16min11s). Publicado pelo 
canal Companhia das Letras. 
Disponível em: https://youtu.
be/I0er9MfCfeA. Acesso em: 
20 jul. 2020.

Esse vídeo apresenta uma 
entrevista com o escritor Milton 
Hatoum, durante a qual ele fala 
sobre o processo de escrita, 
suas obras, o poder da leitura 
e da literatura e a literatura 
brasileira. 

Midiateca do professor

 DOIS irmãos [Seriado].
Direção:  Luiz  Fernando 
Carvalho. Rio de Janeiro: 
Central Globo de Produção, 
2017. 10 episódios. [600 min].

Essa série, dividida em 10 
capítulos, é uma adaptação do 
romance homônimo de Milton 
Hatoum. Retrata os conflitos 
entre os irmãos gêmeos Omar 
e Yaqub, decorrentes de suas 
personalidades con� itantes. 
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estudantes alguns procedimentos de análise documental, com base na teoria 
da análise do discurso. O principal enfoque deve estar em refletir sobre as 
relações entre sujeito, sociedade e história por meio dos discursos. É impor-
tante explicar a eles alguns conceitos iniciais da análise do discurso, como as 
noções de sujeito e autoria, de condições de produção e de interdiscurso. O 
procedimento deve envolver a observação de elementos que não estão explí-
citos no trecho apresentado do romance Dois irmãos, em busca de alguns 
desses elementos, como a tônica das relações sociais da época, as ideologias 
apresentadas na obra, o momento histórico retratado e assim por diante. A 
seção Formação continuada (p. 203) destas Orientações aprofunda a teoria 
que embasa parte desses conceitos.

 � Para identificar os sujeitos e seus pontos de vista (ou posicionamentos), orientar 
os estudantes a buscar elementos no texto que identifiquem essas vozes. Nesse 
sentido, eles devem ser capazes de perceber que o autor (Milton Hatoum) é um 
sujeito diferente do narrador (Nael), e que é pelo ponto de vista desse narrador 
que o romance se desenrola – muitos aspectos do ponto de vista do autor, no 
entanto, podem ser percebidos no discurso literário. Nesse ponto, vale lembrar os 
estudantes de que o autor escreveu esse romance com base em memórias de sua 
própria família. Além disso, esse autor permite identificar, por meio do ponto de 
vista do narrador, as vozes e os posicionamentos das personagens – o que ajuda 
a criar uma imagem dessas personagens e uma expectativa sobre seus modos 
de vida, seus valores e sua ideologia. Exemplificar esse levantamento mostrando 
algumas marcas das relações de trabalho em um dado momento histórico, à 
época em que se passam os eventos narrados. No trecho, a indígena Domingas 
pede a permissão da patroa, Zana, para se ausentar da casa, mesmo estando 
em um dia que poderia ser de folga, como sábado à noite ou domingo: “Pediu a 
Zana para passar o domingo fora. A patroa estranhou, mas consentiu, desde que 
Domingas não voltasse tarde. Foi a única vez que saí de Manaus com minha mãe”.

 � Para buscar as condições de produção, é preciso que os estudantes consi-
gam comparar dois momentos distintos: o tempo de escrita da obra, lançada 
em 2000; e o tempo da narrativa, que vai desde 1945 (ano marcado no pri-
meiro capítulo do romance) até os anos 1960. Essas condições de produção 
explicitam uma visão do autor a respeito do boom econômico observado na 
Manaus (AM) do período pós-Segunda Guerra e do início da repressão levada 
a cabo durante a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). As condições de 
produção oferecem um pano de fundo para a narrativa, ao mesmo tempo 
que permitem identificar a visão do autor sobre dois momentos históricos 
ocorridos no lugar sobre o qual ele escreve.

 � Explicar também que o discurso literário permite observar outros aspectos con-
textuais, como valores e modos de vida dos sujeitos da época. Exemplificar com 
recortes do texto. Em “Foi a única vez que saí de Manaus com minha mãe.”, é 
possível perceber que a família de Domingas tinha poucos recursos financeiros, 
de modo que o filho quase não saía da cidade na companhia da mãe. O recorte 
“Durante a viagem, Domingas se alegrou, quase infantil, dona de sua voz e do 
seu corpo. Sentada na proa, o rosto ao sol, parecia livre” permite observar que o 
sentimento de alegria e de liberdade não era comum no dia a dia de Domingas, 
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mas sim o de controle e opressão no ambiente da casa que era também o lugar 
de trabalho dela. O contexto também aponta para uma exploração do trabalho 
infantil, pois Nael enuncia que fazia compras para a patroa da mãe: “Aos domin-
gos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de boi no porto da Catraia, 
eu folgava um pouco, passeava ao léu pela cidade”. Pode ser produtivo propor, 
ao longo da exploração, que os estudantes observem aspectos desse contexto 
à luz dos trechos apresentados na atividade 2. 

 � Para explorar o interdiscurso, é possível propor aos estudantes que observem 
de que maneira essa obra conversa com outras anteriores e posteriores a ela, 
seja nos modos de dizer implícitos, seja nas referências explícitas a outros 
textos. Um exemplo é o implícito presente no trecho “A patroa estranhou, 
mas consentiu, desde que Domingas não voltasse tarde.”, que remete às rela-
ções de escravidão dos séculos anteriores, segundo as quais os escravizados 
dependiam da permissão de seus senhores para ir e vir. Outra possibilidade de 
explicitação do interdiscurso está em: “[...] relembrando o lugar onde nascera, 
perto do povoado de São João, na margem do Jurubaxi, braço do Negro, muito 
longe dali. ‘O meu lugar’, lembrou Domingas”. Explicitar que a expressão meu 
lugar pode adquirir sentidos muito amplos, como na literatura e na música, 
remetendo ao local de nascimento, ao lar, à companhia de alguém querido, às 
relações de inclusão e exclusão de jovens e adultos na sociedade contempo-
rânea, entre outros. Sugere-se instigar os estudantes a buscar tais relações de 
sentido entre a expressão e o seu uso no trecho do romance. 

 � Essa atividade, com as possibilidades de exploração de alguns conceitos essenciais 
da análise do discurso, pode ser uma estratégia para que os estudantes se envolvam 
no estudo desta Sequência, atuando como protagonistas de suas aprendizagens. 
Pode-se, inclusive, considerar essa atividade como parte do processo avaliativo.

 � Explorar, sempre que possível, as imagens e os elementos não verbais presen-
tes na seção, os quais auxiliam na compreensão dos textos e na realização das 
atividades pelos estudantes. Propor a eles diferentes modos de organização 
para a realização das atividades: em grupos, em duplas ou individualmente. 
Essa variação mobiliza os estudantes diante das tarefas, além de possibilitar, 
nas atividades coletivas, a reflexão e o confronto de ideias.

 � Este tema abre espaço para o estudo sobre literatura brasileira como uma opor-
tunidade para ampliar os horizontes estéticos dos estudantes. Sugere-se usar 
as seguintes estratégias para atrair a atenção dos estudantes e motivá-los a ler 
as obras de Jorge Amado – mencionado no boxe #saibamais (p. 19): leituras 
compartilhadas, leitura em voz alta de poemas em sala de aula, dramatização 
de romances, entre outras. Nesse sentido, podem-se também estimular produ-
ções em gêneros como meme, tweet, post etc. 

 � Para abordar o boxe #paralembrar (p. 17), sugere-se conversar com os estudan-
tes e estimulá-los a compartilhar os universos ficcionais de que mais gostam 
no mundo da cultura pop, por exemplo.

D2_LING_EM_3087_V3_S1_194_227_MP_G21-AV.indd   202D2_LING_EM_3087_V3_S1_194_227_MP_G21-AV.indd   202 18/09/20   10:4018/09/20   10:40



203

� O boxe #saibamais (p. 19) pode ser explorado de maneira com-
parativa, conforme propõem as questões da seção Atividades 
complementares (p. 205-206) destas Orientações.

» Formação continuada 

� O texto a seguir explicita os aspectos relevantes a respeito do conceito 
de sujeito para a vertente da análise do discurso de linha francesa. Esse 
conceito permite aprofundar o trabalho de leitura com os estudantes 
proposto para a seção Pensar e compartilhar (p. 12).

Sujeito do discurso
O sujeito na AD [análise do discurso] é essencialmente marcado pela his-

toricidade. [...] Não é o sujeito abstrato da gramática, mas um sujeito situado 
no contexto sócio-histórico de uma comunidade, num tempo e espaço con-
cretos. É um sujeito interpelado pela ideologia, sua fala refl ete os valores, 
as crenças de um grupo social. Não é único, mas divide o espaço de seu 
discurso com o outro, na medida em que, na atividade enunciativa, orienta, 
planeja, ajusta sua fala tendo em vista um interlocutor real, e também por-
que dialoga com a fala de outros sujeitos, de outros momentos históricos, 
em um nível interdiscursivo. Sua fala/escrita apresenta efeitos polifônicos, 
porque no seu discurso outras vozes também falam. [...]

BRANDÃO, H. N. Enunciação e construção do sentido. In: FIGARO, R. (org.). 
Comunicação e análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2015. p. 26. 

»  Respostas e comentários

  1. a) Pode-se acrescentar o fato de o romance ter como universo uma 
região pouco conhecida (ou estereotipada) por parte da população 
brasileira. Além disso, se considerar necessário, lembrar os estudantes 
de que alguns fatores têm atraído a curiosidade do público-leitor, 
como o fato de a obra apresentar traços autobiográficos, ser um 
dos primeiros livros publicados por Milton Hatoum e ter ganhado o 
prêmio Jabuti em 2001.

b) Se achar necessário, acrescentar que pode haver outros critérios, como 
a presença do livro nas listas dos mais vendidos, os números de vídeos 
e de postagens nas redes sociais a respeito dele, as leituras coletivas em 
clubes literários, as reedições do livro, entre outras possibilidades.

  2. a) Como resultado de pesquisa, os estudantes podem apresentar, por 
exemplo, a capa de um jornal que reúna fotos, imagens e notícias da 
época ou a página de um perfi l em redes sociais com postagens e 
stories que expliquem o contexto socieconômico da região. É impor-
tante orientá-los durante a pesquisa, fornecendo uma curadoria de 
fontes confi áveis.

c)  Se julgar necessário, pedir aos estudantes que destaquem trechos do 
romance que justifi quem a resposta. 

Em parceria com professo-
res das áreas de História e de 
Geografia, é possível propor 
aos estudantes uma pesquisa 
sobre a cidade de São Gabriel 
da Cachoeira (AM), localizada 
no extremo noroeste brasileiro 
e conhecida como “a cidade 
mais indígena do Brasil”. Pode-se 
deixar que eles decidam qual 
será, por exemplo, o produto 
final da pesquisa: reportagem 
multimídia, infográfico, docu-
mentário, entre outros. Trata-se 
de uma oportunidade para que 
os estudantes ampliem seu 
conhecimento sobre diferentes 
realidades e modos de vida.

Integração

Midiateca do professor

� COMO FAZER uma análise 
do discurso. 2019. Vídeo 
(10min19s). Publicado pelo 
canal Caminhos da Linguagem. 
Disponível em: https://youtu.
be/QDVs5f7ytK8. Acesso em: 
20 jul. 2020. 

Esse vídeo, por meio de uma 
abordagem didática, apre-
senta algumas orientações de 
realização da análise do dis-
curso, elencando as diferentes 
vertentes teóricas e alguns 
conceitos produtivos.

� DAOU, A. M. L. A belle époque 
amazônica. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2000. 

Neste livro, Ana Maria Daou, 
professora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), mostra como as elites 
amazonenses, devido à explo-
ração da borracha, viveram 
uma época de prosperidade, 
uma espécie de belle époque
do Norte do Brasil.
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  3. a) Nessa questão, pode-se solicitar aos estudantes que indiquem os elementos do texto 
que justificam a resposta.

 c) Se possível, projetar na sala um mapa de Manaus fornecido por ferramentas de mapas 
interativos, para que todos os estudantes possam pesquisar e visualizar por conta 
própria algumas regiões mencionadas no texto. 

 6. d) Essa questão exige conhecimentos sobre figuras de linguagem. Caso necessário, 
retomar as características dessas figuras com os estudantes. O esquema a seguir está 
organizado no formato de um mapa mental, que pode ser apresentado à turma. Se 
preferir, como prática de estudo e pesquisa, vale orientá-los a construir os próprios 
mapas mentais nos formatos que considerarem mais produtivos. Essa atividade 
pode requerer uma exploração do boxe #saibamais (p. 15).

Figuras de 
palavras

Metáfora 
(comparação  

implícita, “sol da  
minha vida”)

Perífrase
 (antonomásia, 
substituição de  
palavras, “terra  

da garoa”)

Sinestesia 
(associação de  

sentidos,  
“olhos frios”)

Catacrese 
(emprego impróprio  

de palavra,  
“pé da cadeira”)

Metonímia
 (transposição  

de significados, parte 
pelo todo etc.)

Comparação 
(comparação  

explícita, “como”)

 8. b) A visão do rio e de sua imensidão escura e ondulada.
c) Assim como o contato com a natureza e o rio, que pode levar sua mãe à terra de origem, 

proporciona uma sensação de liberdade, a visão subjetiva do narrador perante o rio e 
sua imensidão, assim como toda a região menos favorecida, o faz aliar-se aos desejos e 
à identidade de sua mãe.

 9. Ao abordar a adaptação de romances para histórias em quadrinhos, explorar os conheci-
mentos prévios dos estudantes – perguntando, por exemplo, quais histórias em quadrinhos 
adaptadas da literatura já leram, se gostaram etc. – pode ser uma alternativa de introdução 
ao tema. O boxe Midiateca do estudante (p. 205) destas Orientações apresenta uma 
dessas adaptações, que pode ser sugerida como leitura aos estudantes.
b) Para identificar as imagens de batuíras e jaçanãs com mais facilidade, pedir  aos estudan-

tes uma pesquisa de imagens ou projetar na sala fotos desses pássaros. 
c) Aproveitar para lembrar os estudantes de que essas diferenças também existem quando 

um romance ou conto é adaptado para TV, teatro ou cinema. Se houver dúvidas, suge-
re-se retomar as diferenças entre a linguagem verbal e a não verbal.
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 11. Discutir com os estudantes a importância do conhecimento sobre as próprias origens 
e do contato com elas no desenvolvimento pessoal de todos, destacando quanto isso 
interfere na autoestima e na autoconfi ança.

 13. Se desejar, perguntar aos estudantes que outras obras lidas por eles podem ser consi-
deradas universalistas e regionalistas ao mesmo tempo. Sobre a classifi cação fornecida 
pela crítica a respeito da obra de Milton Hatoum, sugere-se ler o trecho do artigo de 
Tania Pellegrini, na seção Formação continuada (p. 205) destas Orientações.

» Formação continuada 
Neste artigo, Tania Pellegrini, docente da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), analisa dois romances de Hatoum, Relato de um certo oriente e Dois 
irmãos, demonstrando como o autor revisita o regionalismo, corrente da literatura 
brasileira, acrescentando elementos inovadores. Recomenda-se a leitura completa 
deste texto, que oferece uma contextualização à obra de Milton Hatoum.

Milton Hatoum e o regionalismo revisitado 
[...]
Esse regionalismo revisitado de Hatoum consiste, portanto, numa mescla de elemen-

tos que brotam de todos os matizes de uma matéria dada por uma região específica, com 
outros advindos de matrizes narrativas de inspiração europeia e urbana, formadoras 
da nossa literatura, tudo filtrado por um olhar que contém horizontes perdidos num 
certo oriente e num outro tempo. Com isso, o autor revitaliza o gênero, 
num momento da história da ficção brasileira em que ele parecia aos pou-
cos estar se esgotando. 

Talvez essa seja a chave para entender a repercussão que a ficção de 
Hatoum encontrou: dentro da estrutura geral da sociedade brasileira, o seu 
regionalismo ainda tem o papel de acentuar as particularidades culturais 
que se forjaram nas áreas internas, contribuindo para defi nir sua outridade, 
ao mesmo tempo que as reinsere no seio da cultura nacional como um todo, 
por meio de sua temática universal. Por isso, como se vê nos dois romances, 
conserva intactas na memória, como fontes de referência, o que hoje são as 
ruínas dos aspectos do passado que contribuíram para o processo de singu-
larização cultural da Amazônia e, consequentemente, do Brasil; para obter 
esse efeito, o autor alonga e explora o arco temporal, abrangendo várias 
décadas e suas transformações. 

[...]

PELLEGRINI, T. Milton Hatoum e o regionalismo revisitado. Luso-Brazilian Review, 
v. 41, n. 1, p. 121-138, 2004. Disponível em: https://muse.jhu.edu/article/173647/pdf. 

Acesso em: 24 jun. 2020.

» Atividades complementares

 1. Para envolver o leitor em uma narrativa, o autor pode utilizar descrições 
minuciosas do espaço em que se passa a trama, conferindo a ela maior 
realismo. Com um colega, observem os espaços que os circundam e sele-
cionem uma paisagem ou um pequeno acontecimento do cotidiano da 
escola. Cada um deve descrever essa cena ou paisagem em detalhes, em 

Midiateca do estudante

� MOON, F.; BÁ, G. Dois irmãos. 
São Paulo: Quadrinhos na Cia., 
2015.

Essa adaptação para os qua-
drinhos, produzida pelos irmãos 
Fábio Moon e Gabriel Bá, trans-
forma em uma narrativa gráfi ca 
a saga das personagens da obra 
de Hatoum. Os traços em preto 
e branco criam um jogo de luz e 
sombra que intensifi ca o drama 
do romance. Essa sugestão é 
trabalhada na atividade 9 da 
seção Pensar e compartilhar
(p. 16).

� FÁBIO Moon e Gabriel Bá 
abrem seu estúdio e falam 
sobre carreira e processo cria-
tivo. 2011. Vídeo (8min2s). 
Publicado pelo canal Saraiva. 
Disponível em: https://youtu.
be/BBlxSJezoUU. Acesso em: 
20 jul. 2020.

Nesse vídeo, a dupla de car-
tunistas fala sobre seu trabalho 
com quadrinhos.
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pelo menos um parágrafo, destacando alguma das sensações captadas 
pelos sentidos humanos. Em seguida, troquem os textos e verifi quem as 
diferentes perspectivas e enfoques produzidos.
Espera-se que os estudantes consigam identi� car como o registro das percepções 
pode resultar em textos diferentes.

 2. Com base na leitura do trecho do prefácio de Capitães da areia, romance 
de Jorge Amado apresentado no boxe #saibamais (p. 19), e de trechos 
da obra de Milton Hatoum, responda às questões a seguir.
a) É possível notar elementos comuns entre as obras? Explique sua resposta.

Espera-se que os estudantes apontem que em ambas há o registro de uma região 
do país (geogra� a, clima, costumes, tipos humanos etc.), ao mesmo tempo que 
suas histórias apresentam um caráter universalista. Além disso, ambas tiveram 
grande sucesso editorial, pois foram traduzidas para muitas línguas.

b) Explicite também quais são as diferenças entre elas.
Espera-se que os estudantes considerem os contextos histórico e literário da pro-
dução dos autores para apontar essas diferenças.

 3. O livro Capitães da areia, de Jorge Amado, foi proibido pela censura 
do governo de Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo (1937-
1946). Faça uma pesquisa e responda: que razões motivaram a censura? 
Ao retratar as diferenças de classe social e os efeitos da miséria em menores de idade, 
o livro era também uma espécie de denúncia da realidade da Bahia na época. Além 
disso, o fato de o autor ser � liado ao Partido Comunista e politicamente engajado 
também chamava a atenção do governo getulista.

 4. Nos últimos anos, houve um boom de romances clássicos brasileiros, como 
Dom Casmurro, O cortiço, O Ateneu e Os sertões, produzidos em formato 
de quadrinhos. Você acredita que a leitura do livro em formato de quadri-
nhos possa estimular a leitura da obra original? Justifi que sua resposta. 
Resposta pessoal.

#paraexplorar 

» Estratégias didáticas
� Com base na leitura do título da seção, recomenda-se explorar 

com os estudantes os conhecimentos que já têm sobre o tema. 
Se necessário, escrever no quadro os apontamentos levantados 
por eles. Em seguida, propor aos estudantes uma leitura indivi-
dual dos dois trechos e conversar com eles sobre maneiras de 
sistematizar a compreensão dessas leituras.

� Se achar conveniente, é possível propor a realização antecipada 
das atividades para que elas orientem a leitura dos estudantes. 

� Se achar interessante, sugere-se propor aos estudantes uma discus-
são sobre as principais diferenças entre o regionalismo de 1930 e o 
romantismo no Brasil. Ao fi nal desse momento, pode-se solicitar aos 
estudantes um registro escrito que reúna os pontos mais importan-
tes da discussão. O esquema a seguir pode ser utilizado em sala de 
aula para, se necessário, destacar as características do movimento 
literário conhecido como regionalismo de 1930 no Brasil.

Páginas 19 a 21

Midiateca do professor

� AMAZÔNIA eterna. Direção: 
Belisario Franca. Brasil: Giros 
Projetos Audiovisuais, 2012. 1 
DVD (79 min). 

Por meio de depoimentos de 
moradores e especialistas, esse 
documentário apresenta ini-
ciativas de uso sustentável da 
Floresta Amazônica, no qual se 
observa uma nova relação do 
ser humano com a natureza.
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� Recomenda-se incentivar os estudantes a prosseguir nas leituras de romances 
contemporâneos que explorem a questão do regionalismo brasileiro. Se achar 
interessante, podem-se explorar as diferenças entre cada gênero, tal como foi 
feito na análise comparativa da adaptação para história em quadrinhos do 
romance de Milton Hatoum, produzida por Fábio Moon e Gabriel Bá. 

» Respostas e comentários

 3. b) Destacar para os estudantes que os pampas podem ser classifi cados de modo mais 
preciso como estepe ou campo.

 4. Para o desenvolvimento dessa atividade, vale a pena reforçar com os estudantes a 
importância da consulta a fontes fi dedignas para a pesquisa sobre os livros e seus 
autores. Recomendar também que, para a produção das apresentações, os estudantes 
preparem argumentos originais e bem fundamentados. Ao fi nal, destacar o valor da 
autoavaliação como uma ferramenta de análise do aprendizado.

#nósnaprática

» Estratégias didáticas
� A produção prevista para essa seção deve estimular os estudantes a utilizar a 

criatividade. Se necessário, oferecer a eles mais exemplos de produções seme-
lhantes. Assim, ao apresentar a proposta, na etapa O que você vai fazer (p. 22), 
é importante superar alguma eventual resistência que possa surgir entre os 
estudantes. É possível que alguns deles assumam que não há nada digno a ser 
registrado ou que não tenham capacidade de registrar um depoimento que 
seja considerado “cultural” ou sufi cientemente exótico ou diferente. Nesse 
caso, vale a pena retomar o conceito de cultura com os estudantes ou reforçar 
que todas as regiões apresentam características que lhes são próprias.

Páginas 22 a 24

Regionalismo 
de 1930

Romance social

Retrata a realidade 
de acordo com 
seus elementos 

históricos e sociais

Uso próprio da 
linguagem

Denúncia social Narrativa linear

Diversidade cultural 
brasileira

Tipos humanos 
específi cos
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� Realizar uma leitura em voz alta, preservando as marcas de oralidade, do 
depoimento selecionado da tese de Eliseu Pereira de Brito. Isso ajuda a 
garantir maior verossimilhança ao relato. Da mesma forma, explicar que os 
estudantes podem produzir depoimentos em que predomine a oralidade.

� Recomenda-se que, na etapa Planejar (p. 23), haja um acompanhamento 
do trabalho dos estudantes, lendo os rascunhos e orientando-os a realizar 
possíveis ajustes e correções.

� É importante verifi car também se todos os estudantes têm as condições 
materiais para a gravação do vídeo, como câmera e computador. Se for pos-
sível, verifi car a possibilidade de a própria escola oferecer os equipamentos 
ou incentivar a sua troca entre os estudantes e a comunidade escolar.

� Na etapa Editar e revisar (p. 24), verifi car entre os estudantes e/ou entre os 
outros professores alguém que possa ministrar uma aula prática de edição 
de vídeo. Se achar conveniente, indicar aos estudantes algum curso on-line
ou tutoriais presentes na internet, em: https://creatoracademy.youtube.
com/page/lesson/editing?hl=pt-br (acesso em: 21 jul. 2020). Já na etapa 
Compartilhar (p. 24), sugere-se orientar os estudantes a buscar opções 
de hospedagem e compartilhamento de vídeos, vários dos quais oferecem 
opções gratuitas e confi áveis de hospedagem dos vídeos.

� Recomenda-se avaliar os estudantes com base nas produções e na partici-
pação, além de solicitar que entreguem um registro escrito que sirva como 
uma autoavaliação dessa produção. É importante reservar um momento para 
explicitar cada um dos critérios de autoavaliação propostos no volume, além 
de reforçar a importância dessa prática no processo de aprendizagem.

Diversidade: as tradições 
e suas atualizações

» Estratégias didáticas
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo pro-

fessor com formação disciplinar em Arte. Há espaço para a realização de 
atividades paralelas de integração com outras áreas de conhecimento, sugeri-
das ao longo destas Orientações. Para este tema, recomenda-se a participação 
dos professores de Língua Portuguesa, de História e de Geografi a.

� As imagens reproduzidas ao longo deste tema, apesar de não serem objeto 
de análise, contextualizam as músicas a serem ouvidas. Essa experiência 
contemplativa será importante para as associações posteriores. Sugere-se 
também o uso de mapas (físicos ou digitais) para que os estudantes possam 
localizar as regiões mencionadas.

� Se achar interessante, pode-se perguntar aos estudantes que práticas ou 
manifestações culturais do estado do Pará conhecem. Se necessário, podem-
-se anotá-las no quadro. Caso se verifi que um desconhecimento sobre o 
conteúdo, informar aos estudantes que as próximas aulas serão dedicadas 

Página 25
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à exploração das tradições culturais amazônicas e, consequentemente, vão 
ampliar o repertório que detêm sobre a sociedade brasileira.

� Se considerar interessante, sugerir uma conversa entre os estudantes sobre a 
importância da instituição de datas comemorativas, como o Dia Nacional do 
Carimbó, no calendário nacional. Levá-los a refl etir sobre os diferentes modos 
de preservação da cultura. Se for possível, sugere-se escutar primeiramente 
a canção e, em seguida, acompanhar a escuta com a letra. Essa estratégia 
auxilia os estudantes a se dedicarem com mais atenção à percepção dos 
ritmos e instrumentos musicais utilizados.

Nas águas da canção paraense  

» Estratégias didáticas 
� Espera-se, neste subtema, que os estudantes analisem um objeto artístico da 

tradição cultural – no caso, uma canção de carimbó. O objetivo desta aprendi-
zagem é o de ampliar o repertório cultural dos estudantes.

Sentir o mundo

» Estratégias didáticas
� Como todas as respostas desta seção serão pessoais, estimular os estudantes a 

compartilhar com a sala as suas experiências. Se houver necessidade, reforçar a 
importância do respeito, da empatia ao ouvir os relatos dos colegas e do cultivo 
de boas relações em sala de aula.

Pensar e compartilhar

» Estratégias didáticas
� Propor aos estudantes que façam as atividades desta seção em duplas, para 

que troquem ideias e opiniões com os colegas. A resolução comentada das 
atividades pode tanto utilizar o quadro como suporte quanto ser desenvol-
vida oralmente com os estudantes.

� Ao trabalhar o boxe #paralembrar (p. 27), se for necessário, reproduzir a 
canção novamente e reservar um momento para que os estudantes possam 
identifi car os instrumentos musicais mencionados. Podem-se, por exemplo, 
projetar imagens no quadro ou pedir aos estudantes que descrevam esses 
instrumentos e seus sons aos colegas. Caso eles demonstrem difi culdade para 
identifi car os instrumentos de sopro, reproduzir a canção mais uma vez. Outra 
opção é orientá-los em pesquisas na internet para que busquem vídeos de 
músicos executando canções com esses instrumentos.

� Ao trabalhar o boxe conceito (p. 27), é possível solicitar aos estudantes que 
pesquisem as principais características e atribuições do Iphan e que compar-
tilhem com os colegas o que encontraram. Incluir na discussão, por exemplo, 
a sua importância no Brasil.

Página 25
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» Respostas e comentários

 1. Explorar também a fotografi a "Meninos em Joanes, Salvaterra". Comentar 
com os estudantes que Salvaterra é um município da Ilha de Marajó. Esse 
elemento visual pode ajudá-los a chegar à resposta. Se possível, é reco-
mendável projetar em sala de aula algumas imagens do mapa da Ilha 
de Marajó (PA), para que os estudantes possam visualizar a geografi a da 
região. É possível usar ferramentas de mapas digitais.

 2. Se houver aulas de música na escola, pode ser interessante reservar um 
momento dessa atividade para que os estudantes possam entrar em 
contato com os instrumentos musicais utilizados na canção, manejan-
do-os e experimentando os sons produzidos por eles.

 3. Se achar conveniente, pedir a alguns estudantes que façam a leitura em 
voz alta da letra da canção.

 5. Recomenda-se ao professor a leitura integral do artigo “O carimbó: cultura 
tradicional paraense, patrimônio imaterial do Brasil”, em: www.revistas.
usp.br/cpc/article/view/74966/92654 (acesso em: 23 jun. 2020), que 
realiza um panorama histórico sobre esse ritmo e dança tradicionais. Se 
achar interessante, recortar alguns trechos dele e projetá-los em sala de 
aula, comentando-os com os estudantes. 

A paisagem urbana do tecnobrega

» Estratégias didáticas 
� Espera-se, neste subtema, que os estudantes analisem um 

objeto artístico da contemporaneidade – no caso, musical – e 
correlacionem-no às tradições culturais anteriores. O objetivo 
dessa aprendizagem é, além de propor reflexões a respeito da 
dicotomia tradição x modernidade, ampliar o repertório cul-
tural dos estudantes, propiciando a eles novas experiências 
estéticas. 

Pensar e compartilhar 

» Estratégias didáticas
� Convém aproveitar os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o tecnobrega e sobre a cantora Gaby Amarantos. Dado que 
são bastante populares, é possível que os estudantes já conhe-
çam tanto o ritmo quanto a artista. Propor uma conversa inicial 
sobre esse tema. Essa discussão serve como preparação para a 
escuta da canção por eles. Na Midiateca do estudante (p. 211) 
destas Orientações, são apresentadas outras sugestões que pos-
sibilitam realizar as etapas Escutar e Ouvir (p. 28) novamente, 
com outra base de comparação.

Página 28

Página 28

Midiateca do professor

� LEMOS, R.; CASTRO, O. 
et al. Tecnobrega: o Pará 
reinventando o negócio 
da música. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2008. ( Tramas 
urbanas; 9). Disponível em: 
ht t p s : / / b i b l i o te c a d i gi t a l .
fgv.br/dspace/bitst ream/
h a n d l e / 1 0 4 3 8 / 2 6 5 3 /
Tecnobrega.pdf. Acesso em: 
21 jul. 2020.

Esse livro analisa o tec-
nobrega do ponto de vista 
socioeconômico, como as 
dimensões desse mercado e 
suas regras de funcionamento.
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» Respostas e comentários

 5. Propor aos estudantes uma discussão sobre a atualização de 
ritmos tradicionais. Sugere-se apresentar as músicas em duas 
etapas: na primeira, orientar os estudantes a prestar atenção aos 
instrumentos, à voz e ao ritmo das canções; depois, se possível, apre-
sentar imagens e vídeos dos instrumentos tradicionais utilizados 
por Mestre Verequete, como os chocalhos, os milheiros, o curimbó 
e os maracás. Reforçar as peculiaridades de cada instrumento, o que 
eles possuem em comum e quais são suas características sonoras; 
assim, os estudantes conseguirão perceber a entrada de cada um 
deles na música ou quando mais de um aparece ao mesmo tempo.
No segundo momento, apresentar novamente as músicas, verificando 
se os estudantes conseguem distinguir cada instrumento. Pode-se 
também explorar uma coreografia corporal, dividindo a turma em 
três grupos, cujos estudantes reproduzam com o corpo os ritmos 
dos instrumentos, como o chacoalhar dos maracás e milheiros (mais 
agudos e rápidos), o tambor do curimbó com um ritmado marcado e 
grave, entre outros. Ao final, eles podem apresentar para o restante 
da turma sua composição corporal. Em complemento a essas duas 
etapas, pode-se solicitar aos estudantes que apontem outros ritmos 
que sofreram o mesmo processo de modernização e popularização.

» Atividades complementares 

 1. Além de Gaby Amarantos e da Banda Calypso, há outros compositores e 
cantores expoentes da cultura paraense, dentre eles Jaloo, Lia Sophia e 
Lucas Estrela. Pesquise canções dos cantores mencionados na internet, 
escute-as e responda às questões a seguir.
a) Nas canções, há também o ritmo carimbó? Justi� que sua resposta.

Espera-se que os estudantes percebam que sim, pois há o uso de instrumentos tradicionais do 
carimbó e seu ritmo característico.

b) Trata-se da vertente moderna ou tradicional do ritmo?
Espera-se que os estudantes percebam que se trata da vertente moderna do ritmo, pois há sobre-
tudo o acréscimo de elementos eletrônicos.

c) Você acredita que “modernizar” uma manifestação cultural seja uma maneira de pre-
servá-la? Explique sua resposta.
Espera-se que os estudantes re� itam sobre como a indústria cultural pode atuar em favor da popu-
larização de um ritmo regional.

#paraexplorar  

» Estratégias didáticas 
 Convém perguntar aos estudantes, no início da seção, se conhecem a erva 

jambu. Se sim, solicitar a eles que a descrevam, bem como relatem os usos na 
culinária e benefícios para a saúde. Assim, eles podem estabelecer correlações 
com a letra da canção.

 Explorar também o boxe #sobre (p. 29), convidando os estudantes a buscar, 
nas redes sociais e nas plataformas de vídeo, canções da artista Dona Onete.

Página 29

Midiateca do estudante

 BANDA Calypso – Canto de 
carimbó (DVD na Amazônia). 
[2005?]. Vídeo (1min45s). 
Publicado pelo canal Banda 
Calypso Oficial. Disponível 
e m :  h t t p s : / / y o u t u . b e /
Emd9rETWgpk. Acesso em: 21 
jul. 2020.

Nesse vídeo, é possível assistir 
a uma apresentação da canção 
“Pot-pourri de carimbó: Canto 
de carimbó / Lua luar / Canto 
de atravessar”. Ela foi gravada 
pela Banda Calypso em 2005, 
em uma apresentação ao vivo.

 L U C A S  E s t r e l a  – 
Eletrocarimbó. 2016. Vídeo 
(4min26s). Publicado pelo canal 
Lucas Estrela. Disponível em: 
https://youtu.be/-F7O_z26Qbk. 
Acesso em: 21 jul. 2020. 

Nesse link, é possível ouvir 
a canção “Eletrocarimbó”, do 
álbum Sal ou Moscou (2016), 
do guitarrista paraense Lucas 
Estrela, que se dedica a criar 
canções a partir do carimbó, 
com a influência do rock, do 
pop e da música eletrônica.
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� As atividades 1 e 2 oferecem uma oportunidade de escutar a 
canção e aprofundar algumas noções básicas de teoria musical. 
Além de relembrar com os estudantes quais são os instrumentos 
de sopro e quais são as suas características, é possível apro-
fundar com eles as noções de “subir” e de “descer” as notas em 
uma escala musical, em comparação à audição da canção. Por 
exemplo: quando é cantado o trecho “vai descendo, vai des-
cendo”, o som dos instrumentos vai fi cando cada vez mais grave, 
acompanhando o “pedido” da letra; ou seja, os músicos também 
estão “descendo” a escala musical e acompanhando a cantora. 
Em outro sentido, quando é cantado o trecho “vem subindo, vem 
subindo”, o som dos instrumentos vai fi cando mais agudo, pois os 
músicos estão “subindo” a escala. Caso haja instrumentos musi-
cais na escola, é possível observar o movimento de “subir” a escala 
quando as mãos vão seguindo para a direita no teclado ou piano. 

No violão, “subir” a escala signifi ca direcionar a mão da extremidade do braço 
para o corpo do violão, enquanto os dedos passam da corda mais espessa 
para a mais fi na.

� O desenvolvimento da atividade 3 requer que seja reforçada com os estudan-
tes a importância de se realizarem pesquisas em fontes confi áveis na internet.

#nósnaprática 

» Estratégias didáticas 

� Essa produção demanda de duas a três aulas para ser desenvolvida. Se 
for necessário, conversar com a turma sobre os objetivos dessa atividade. 
Reserve um momento para lembrá-los de que a dedicação e o esforço são 
mais importantes do que a performance em si. Se considerar produtivo, com-
binar com os estudantes de organizar uma apresentação dessa produção 
na quadra, no pátio ou em um salão da escola – o que pode ampliar um 
pouco o tempo de desenvolvimento dessa produção, uma vez que outros 
departamentos da escola serão envolvidos. Uma festa de encerramento 
de trimestre pode ser o espaço ideal para a apresentação dessa produção, 
com a finalidade de comemoração e de integração entre os estudantes e a 
comunidade escolar.

� É importante apresentar aos estudantes outros canais para que ouçam a 
canção “Curió do bico doce”: além do CD que acompanha este material, ela 
também está disponível em serviços de streaming de música. 

� O item Materiais (p. 31) deve funcionar como uma maneira de incentivar os 
estudantes a reutilizar materiais na confecção de peças e, se assim o dese-
jarem, compartilhar roupas usadas com os colegas. Outra possibilidade de 

Páginas 30 a 33

Midiateca do professor

� DESCENDO a escala de ré 
maior – teclado & piano. 2016. 
Vídeo (3min29s). Publicado 
pelo canal Teclas Mágicas. 
Disponível em: https://youtu.
be/Vo6ZT4Q5fVA. Acesso em: 
22 jul. 2020.

Esse vídeo apresenta um 
exercício simples, apresentado 
por um professor de piano, 
que permite entrar em contato 
com a noção de “subir” a escala 
nesse instrumento musical.
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organização e desenvolvimento dessa etapa é sugerir a eles que 
visitem brechós próximos ao lugar onde vivem, o que oferece 
meios sustentáveis de desenvolver essa produção, com base em 
reúso e reaproveitamento.

� Ao início da etapa Planejar e criar (p. 31), sugere-se reservar um 
momento para exibir em sala de aula o vídeo da Banda Calypso 
sugerido na Midiateca do estudante (p. 213) destas Orientações, 
para que os estudantes possam visualizar os movimentos da 
dança em sintonia com a música. 

� Durante a etapa Planejar e criar (p. 31), assim que a grande 
roda estiver formada, reproduzir a canção “Curió do bico 
doce” para que os estudantes iniciem a dança do carimbó. 
Durante o Momento 1: roda, se possível, fazer a grande roda 
girar como um todo em um movimento no sentido anti-horá-
rio. Durante o Momento 2: linha, o espaço das linhas deve ser 
suficiente para que as duplas explorem os passos treinados 
nas Etapas 1 e 2; não é preciso haver sincronismo entre os 
pares: o importante é o efeito visual que o movimento de ir 
e vir causa em quem está assistindo a ele. De acordo com o 
espaço disponível para a atividade, alternar as duplas que 
vão ao centro, de modo a evitar que os estudantes esbarrem 
uns com os outros no corredor destinado à dança. Durante o 
Momento 3: roda, conferir a sequência proposta para avaliar 
se os pares estão executando os movimentos determinados 
para cavalheiros e damas. Na repetição desse momento, 
orientar os pares a sair do espaço de apresentação dançando 
a dois. Nesse ponto, vale a pena solicitar aos estudantes que 
fiquem ao centro do corredor, preparados em fila para sair 
do ambiente. 

� Dar suporte para que os estudantes realizem a avaliação 
proposta.

� É importante lembrar os estudantes de que, neste momento, a 
avaliação é relativa à adequação às etapas apresentadas, e não 
ao resultado fi nal. Não está em questão se fi cou “feio” ou “bonito”, 
“certo” ou “errado”, “bem-acabado” ou “mal-acabado”: cada estu-
dante deve ser observado de acordo com suas especifi cidades e 
limites. Assim, o resultado não precisa ser o mesmo para todos. 
Ao fi nal, sugere-se criar um ambiente favorável para que os estu-
dantes refl itam sobre a atividade e expressem suas percepções 
sobre o próprio desempenho.

Midiateca do estudante

� BANDA Calypso – Pot-pourri: 
Pra dançar carimbó/Rebola 
(DVD ao vivo em Angola). 2020. 
Vídeo (3min1s). Publicado pelo 
canal Banda Calypso Oficial. 
Disponível em: https://youtu.
be/YPUVx3K8Wi4. Acesso em: 
23 jun. 2020.

Essa canção, executada pela 
Banda Calypso e apresentada 
em um show em Angola, em 
2011, apresenta alguns dos 
movimentos típicos do ritmo 
carimbó. O vídeo pode ser 
exibido para a turma durante o 
trabalho com a etapa Planejar 
e criar, na seção #nósnaprá-
tica (p. 31).

� DONA Onete – No meio do 
pitiú. [2016]. Vídeo (4min20s). 
Publicado pelo canal Dona 
Onete. Disponível em: https://
youtu.be/CkFpmCP-R04. Acesso 
em: 30 jun. 2020.

Videoclipe da clássica canção 
“No meio do pitiú”, do álbum 
Banzeiro, de Dona Onete. 

� BOLERO, carimbó, banguê 
e ritmo joiado de Dona Onete. 
2017. Vídeo (54min55s). 
Publicado pelo canal Câmara 
dos Deputados. Disponível em: 
https://youtu.be/6EArmJgUqnM. 
Acesso em: 23 jun. 2020.

Show completo de Dona 
Odete, no qual, além do ritmo 
carimbó, há também boleros, 
banguê e ritmo joiado.
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Diferentes lugares, diferentes interesses 

» Estratégias didáticas 

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo professor 
com formação disciplinar em Língua Portuguesa, pois há o enfoque no desen-
volvimento de habilidades de Língua Portuguesa e no trabalho com gêneros 
jornalísticos e na refl exão sobre o conhecimento linguístico orações subordinadas 
substantivas. Há espaço para a realização de atividades paralelas de integração 
com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao longo destas Orientações.

� É possível trabalhar os conteúdos desenvolvidos neste momento em parceria 
com o professor de Geografi a, que pode se aprofundar sobre as questões 
ambientais relacionadas às empresas mineradoras e às comunidades de seu 
entorno. Além disso, abre-se a possibilidade de trabalho com o professor de 
História sobre as origens desse tipo de exploração mineral em Minas Gerais.

� É importante chamar a atenção dos estudantes para as dimensões continen-
tais do Brasil e para o modo como as realidades regionais podem ser bastante 
díspares. Isso impacta no modo como se lê um jornal e em como se podem 
interpretar os diferentes enfoques de um veículo em relação a um fato parti-
cular, considerando o público-leitor e os espaços em que esse veículo circula.

Ler o mundo 

» Estratégias didáticas 

� Ao tratar do gênero notícia, questionar os estudantes sobre os hábitos de 
leitura deles. Há grande chance de que eles comentem que não leem jornais 
(impressos ou digitais) nem os assinam. No entanto, esse é um momento 
importante para ressaltar a eles a importância de acompanhar as notícias 
nesse suporte, especialmente em tempos de grande circulação de fake news 
nas redes sociais. Se houver interesse, apresentar à turma alguns conteúdos 
selecionados do curso Vaza, Falsiane!, dedicado ao combate às fake news, indi-
cado na Midiateca do estudante destas Orientações (p. 56).

Leituras 1 e 2

» Estratégias didáticas

� Sugere-se reservar um momento para que os estudantes observem as capas 
dos jornais presentes nas seções Leitura 1 e Leitura 2 desta Sequência, incenti-
vando-os a identifi car as informações principais de cada uma delas, como: título 
do veículo, data de publicação, fotos, cidade de circulação etc. É produtiva a 
realização dessa leitura em duas etapas: a primeira, silenciosa, dá tempo para 
que os estudantes se concentrem nos elementos que mais lhes chamaram a 
atenção; a segunda, coletiva e em voz alta, ajuda a direcionar a atenção deles 
a elementos que possam ter passado despercebidos na leitura anterior.

Página 34

Página 34

Páginas 35 e 36
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� Caso não seja possível identifi car alguma dessas informações, é possível 
propor aos estudantes que a pesquisem nos sites desses jornais. Se conside-
rar interessante, discutir os sentimentos e as percepções despertados neles 
a respeito da tragédia nacional estampada em ambas as capas.

� A leitura dessas capas abre espaço para aplicar uma segunda vez a aborda-
gem calcada na análise do discurso, realizada durante o trabalho com o tema 
A vida acontece na troca (p. 10). 

� A primeira possibilidade é a de abordar com os estudantes, à luz das datas 
de publicação desses jornais, qual é o contexto a que elas fazem referência. 
O levantamento das condições de produção dessas duas capas é realizado 
na atividade 1 da seção Pensar e compartilhar (p. 37).

� A segunda possibilidade é abordar a interdiscursividade verifi cada no uso 
reiterado, em ambas as capas, da forma verbal repete, a qual joga luz sobre 
outros discursos anteriores que noticiaram uma tragédia equivalente – visto 
que, para que haja repetição de um determinado fato, é necessário que tenha 
havido um fato anterior equivalente. Explorar esse discurso com os estudan-
tes permite compreender os efeitos de sentido pretendidos pelos produtores 
desses jornais, os quais são explorados com mais profundidade nas atividades
2 a 6 da seção Pensar e compartilhar (p. 37).

Pensar e compartilhar

» Estratégias didáticas
� Ainda que tais conteúdos já tenham sido vistos no Ensino Fundamental – 

Anos Finais, avaliar se convém dedicar algum tempo das primeiras aulas desta 
seção para retomar com os estudantes as partes que compõem um jornal. 
Se necessário, levar exemplares de uma edição para que a turma identifi que 
esses elementos com os colegas em classe. Recomenda-se que os estudantes 
realizem as atividades desta seção individualmente ou em dupla, 
conforme a divisão que melhor convier. Aqui, exercitam-se também 
a escuta do outro e o diálogo argumentativo entre os estudantes.

� A abordagem do boxe #paralembrar (p. 37) pode considerar a pri-
meira página do jornal um gênero do discurso, apesar de o jornal 
como um todo abarcar uma variedade deles (notícias, reporta-
gens, crônicas, artigos de opinião, fotografi as, notas, sinopses de 
fi lmes e novelas, horóscopo, entre outros).

� Nesse sentido, vale sondar, com base nos conhecimentos prévios dos 
estudantes, quais funções eles identifi cam em uma capa. Espera-se 
que reconheçam, tendo em vista os elementos composicionais 
(cabeçalho, manchete, imagens, legendas, chamadas e lides), que 
a capa deve resumir as notícias mais importantes do dia anterior e 
chamar a atenção do leitor com essa composição, além de apontar 
para uma hierarquia de notícias, demonstrando o que o jornal con-
sidera os acontecimentos mais importantes a serem noticiados 
naquela edição.

Páginas 37 a 42

Midiateca do professor

� TRAVASSOS, T. A transforma-
ção histórica do gênero capa 
de jornal. Tese (Doutorado em 
Linguística) – Centro de Artes 
e Comunicação, Departamento 
de  Letras ,  Univers idade 
Federal  de Pernambuco, 
Recife, 2010. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/
bitstream/123456789/7126/1/
arquivo1822_1.pdf. Acesso em: 
22 jul. 2020.

Essa tese analisa a capa de 
jornal com base na teoria dos 
gêneros, identificando suas 
características e sua diversidade, 
além de suas mudanças obser-
váveis ao longo do tempo.
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 Ao trabalhar o boxe conceito (p. 39), aproveitar para perguntar aos estudan-
tes se costumam ler editoriais de jornais. Pode ser interessante propor uma 
discussão sobre o que busca o leitor ao ler essa seção do jornal. 

» Respostas e comentários 

 1. a) É importante orientar os estudantes e oferecer alguma curadoria das fontes 
confiáveis sobre esse evento. O desastre ambiental que ficou conhecido como 
tragédia de Brumadinho ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) 
no início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019. O rompimento de uma barra-
gem de mineração – Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão – causou uma grande 
avalanche de rejeitos de minério de ferro na forma de uma onda de lama, a qual 
atingiu a área administrativa da Vale e a comunidade da Vila Ferteco, deixando um 
rastro de destruição e centenas de mortes de habitantes da região. Se considerar 
relevante, comentar com os estudantes que os efeitos desse desastre ambien-
tal sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente ainda são estudados em 
muitos lugares. Compartilhar com eles um dos estudos, concluído pouco depois 
do acontecimento, que mostra os efeitos sobre a saúde da população: https://
www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/10/Qual-o-impacto-do-desastre-
sobre-a-saúde-em-Brumadinho (acesso em: 22 jul. 2020).

 3. b) Conversar com os estudantes sobre a correlação entre a escolha lexical e a semân-
tica do texto. As palavras e as expressões, quando se organizam na estruturação 
dos enunciados, podem estabelecer umas com as outras determinadas relações de 
sentido que reforçam a expressividade da mensagem. Assim, a escolha de um termo 
no lugar de outro, como horror em vez de tragédia de Mariana, e Até quando? 
em vez de Basta!, por exemplo, caracteriza a intenção do jornal em fazer um apelo e 
in� uenciar o modo de pensar, agir e sentir do seu leitor/interlocutor. Se for possível, 
trazer outros exemplos, retirados de capas de jornais, para mostrar aos estudantes.

c) Explorar as diferenças entre o emprego dos termos horror e tragédia. Conversar com 
os estudantes sobre o fato de que aquele que escreve tem de escolher entre algumas 
palavras possíveis para poder dizer o que pretende. Essa escolha não é nem neutra 
nem aleatória; conscientemente, ela pode tornar o fato mais relevante ou menos 
relevante, mais passional ou menos passional etc. Se achar interessante, reservar 

Midiateca do estudante

 PAGANOTTI, I.; SAKAMOTO, L.; 
RATIER, R. [Curso on-line]. Vaza, 
Falsiane! 2018. Disponível 
em: https://vazafalsiane.com/. 
Acesso em: 22 jul. 2020.

Esse curso on-line, organizado 
por jornalistas, faz parte de um 
projeto de combate às fake 
news. O curso se organiza em 
dois módulos, que vão desde 
avaliar o que é fato em uma 
notícia até modos de combater 
o discurso de ódio na internet.

um momento para solicitar aos estudantes que criem outras manche-
tes sobre o mesmo fato, identi� cando os diferentes efeitos de sentido 
construídos.

 7. a) Se achar interessante, chamar a atenção dos estudantes para o fato de 
que a imagem comunica muita informação com economia de recur-
sos, pois diversos dados podem ser percebidos com um só olhar. Esse 
é um dos motivos que justificam seu poder de atração e, portanto, 
contribuem para seu uso em destaque na primeira página do jornal.

 8. b) Se possível, sugere-se conversar com os estudantes sobre a importância 
que esse acontecimento teve também para o mundo. Explicar que o meio 
ambiente tem sido tema de preocupação mundial e que uma tragédia 
nessas proporções afeta não só o ecossistema, mas também a economia 
e a vida da comunidade, que levam muito tempo para se restabelecer.
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 9. a) Além do tipo das letras, do espaçamento e do projeto grá� co, espera-se que os estu-
dantes observem que não há fotos nem manchetes, nem diferença no tamanho das 
fontes para hierarquizar os conteúdos pelo grau de relevância.

b) O tamanho das fontes e das imagens, destacando algumas notícias como mais impor-
tantes que outras. 

c) Como há muitas informações que circulam de diversas formas, por diversos meios, 
o jornal seleciona, de acordo com o per� l de seu público leitor, as informações que 
considera mais urgentes e importantes e as destaca, seja pelo tamanho do título 
que as introduz e pela inserção na página – lembrar os estudantes que o lugar mais 
valorizado na página é acima, à direita, depois ao centro –, seja pelo fato de estarem 
ou não acompanhadas de foto ou ainda pela articulação de todos esses recursos na 
primeira página.

10. a) Se achar interessante, escrever no quadro as fontes mais comumente acessadas 
pelos estudantes. Pode ser uma oportunidade para se discutir a � dedignidade de 
cada uma delas ou também para compartilhar com eles novas fontes de informação. 
Pode ser produtivo discutir, por exemplo, os efeitos negativos relativos à divulgação 
de fake news na vida cotidiana. Em relação ao primeiro item da atividade, espera-se 
que os estudantes destaquem a importância de consultar vários canais de comunica-
ção, tanto regionais quanto nacionais e mundiais, incluindo veículos em outra língua, 
se possível. Poderão mencionar também outras formas de informação, como redes 
sociais, mas devem pontuar que a veracidade das informações precisa ser checada. Em 
relação ao segundo item da atividade, os estudantes poderão explicar que a busca de 
informações para a formação de um cidadão é importante porque saber o que ocorre 
e ser colocado diante de diferentes pontos de vista é fundamental para 
o exercício da vida democrática, para a tomada de decisões e para o 
acesso a um conhecimento mais abrangente do mundo e a diferentes 
perspectivas sobre ele.

b) Estimular uma discussão sobre a importância do acesso a informa-
ções con� áveis e da checagem do conteúdo, para que se evitem as 
chamadas fake news, que desorientam e podem semear dissonâncias 
improdutivas.

» Formação continuada 
No trecho a seguir, da obra Estética da criação verbal, Bakhtin 

discute a questão da escolha lexical nos textos.

Estética da criação verbal
[...] não lidamos com a palavra isolada funcionando como unidade da 

língua, nem com a signifi cação dessa palavra, mas com o enunciado acabado 
e com um sentido concreto: o conteúdo desse enunciado. A signifi cação da 
palavra se refere à realidade efetiva nas condições reais da comunicação 
verbal. É por esta razão que não só compreendemos a signifi cação da pala-
vra enquanto palavra da língua, mas também adotamos para com ela uma 
atitude responsiva ativa (simpatia, concordância, discordância, estímulo à 
ação). A entonação expressiva não pertence à palavra, mas ao enunciado. 
Mesmo assim é di� cil descartar a ideia de que a palavra da língua com-
porta (ou pode comportar) um “tom emocional”, um “juízo de valor”, uma 

Midiateca do estudante

 A ROTINA da redação do 
jornal O Globo. 2011. Vídeo 
(10min40s). Publicado pelo 
canal Jornal O Globo. Disponível 
em: www.youtube.com/watch?
v=QFbhzRt73MA. Acesso em: 
2 jul. 2020. 

Nesse vídeo, jornalistas e 
colunistas do jornal O Globo 
mostram a rotina de uma 
redação de jornal.

 FOLHA de S.Paulo, 90 anos 
– Documentário “Toda a Folha”. 
2011. Vídeo (9min32s). Publicado 
pelo canal TV Folha. Disponível 
em: https://youtu.be/3LujW-
cYLjY. Acesso em: 2 jul. 2020.

Esse minidocumentário, 
produzido em 2011 em come-
moração aos 90 anos de 
existência do jornal, apresenta o 
funcionamento e os bastidores 
da produção diária da Folha de 
S.Paulo.
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“aura estilística”, etc., e que, por conseguinte, comporta também a entonação expressiva 
que lhe seria inerente em sua qualidade de palavra. Ficamos tentados a acreditar que, ao 
escolher as palavras de um enunciado, deixamo-nos justamente guiar pelo tom emocio-
nal inerente à palavra considerada isoladamente: adotaríamos aquelas que, por seu tom, 
correspondem à expressão do nosso enunciado, rejeitando as outras palavras. É assim 
que os próprios poetas concebem seu trabalho com a palavra, e é assim que também a 
estilística interpreta esse processo [...].

Ora, não é nada disso. É sempre a mesma aberração que já detectamos. Ao escolher 
a palavra, partimos das intenções que presidem ao todo do nosso enunciado, e esse todo 
intencional, construído por nós, é sempre expressivo. É esse todo que irradia sua expres-
sividade (ou melhor, nossa expressividade) para cada uma das palavras que escolhemos e 
que, de certo modo, inocula nessa palavra a expressividade do todo. Escolhemos a palavra 
de acordo com sua signifi cação que, por si só, não é expressiva e pode ou não correspon-
der ao nosso objetivo expressivo em relação com as outras palavras, isto é, em relação 
com o todo de nosso enunciado. A signifi cação neutra de uma palavra, relacionada com 
uma realidade efetiva, nas condições reais de uma comunicação verbal, sempre provoca 
o lampejo da expressividade. É precisamente isso que se dá no processo de criação de 
um enunciado. Repetimos: apenas o contato entre a signifi cação linguística e a realidade 
concreta, apenas o contato entre a língua e a realidade – que se dá no enunciado – provoca 
o lampejo da expressividade. Esta não está no sistema da língua e tampouco na realidade 
objetiva que existiria fora de nós.

[...]

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997. p. 310-311.

Pensar a língua

» Estratégias didáticas
� Antes da leitura do texto, pode ser relevante realizar um levantamento de 

conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da intertextualidade do 
painel Operários de Brumadinho, do artista Mundano e colaboradores, com 
a obra Operários, de Tarsila do Amaral. Se considerar necessário, reproduza 
a obra de Tarsila, disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra1635/operarios (acesso em: 23 jul. 2020). Vale a pena explorar com eles 
os efeitos de sentido das mudanças de suporte (do painel para a tela), de 
estilo artístico e de contexto de produção, a fi m de que possam exercitar uma 
leitura crítica da obra de arte. Uma das chaves de leitura é a observação do 
aglomerado de rostos em primeiro plano, com elementos de uma fábrica ao 
fundo. Explicitar a eles que a pintura de Tarsila, produzida em 1933, remete 
ao período de industrialização do Brasil.  

� Comparar as condições de produção da obra de Tarsila com as do painel criado 
pelo artista Mundano e colaboradores, que usou como matéria-prima para as 
tintas lama recolhida de Brumadinho após a tragédia do rompimento da barra-
gem. Se considerar interessante, explorar essa produção com base na reportagem 
disponível em: https://youtu.be/sUwDucc7Wno (acesso em: 23 jul. 2020).

Páginas 43 a 45
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 � Durante a leitura do texto, vale a pena explorar o que os estudantes entendem 
por arte e se eles concordam ou não com a opinião do artista Mundano de 
que “a arte deve ser democrática, e não elitizada”. Solicitar a eles que comen-
tem em quais espaços tomam contato com obras de arte. Nesse sentido, é 
importante que notem que grandes cidades, como São Paulo (SP) e Rio de 
Janeiro (RJ), estão repletas de grafites que acrescentam arte ao dia a dia, sub-
vertendo os suportes e os lugares da arte tradicional. Essa discussão pode ser 
feita ao longo do desenvolvimento das atividades 1 e 2 (p. 46 e 47).

 � Esses encaminhamentos de leitura acrescentam uma camada de contexto 
à exploração dos aspectos linguísticos do texto. Assim, é importante que o 
desenvolvimento do estudo gramatical não tenha um fim em si mesmo e 
que a classificação das orações não seja seu objetivo último. Diferentemente 
disso, a proposta é a de que os estudantes sejam capazes de identificar os 
efeitos de sentido produzidos pelas escolhas de determinadas estruturas da 
língua, bem como de acrescentá-las a seu repertório na produção de textos, 
sejam orais ou escritos.

 � Conversar com os estudantes sobre o fato de que as orações subordinadas 
substantivas, diferentemente das subordinadas adjetivas e adverbiais, podem 
ser substituídas pelo pronome isso, o que constitui um critério prático e ajuda 
a distinguir esse tipo de oração. Levá-los a observar que a oração subordinada 
substantiva que a arte deve ser democrática desempenha a mesma função 
que o pronome isso: objeto direto.

 � Recomenda-se, especialmente no estudo desta seção, que o quadro seja 
usado como suporte, pois a visualização das orações auxilia na compreensão 
por parte dos estudantes. Outra opção é transpor os exemplos trabalhados e 
o esquema a seguir em apresentação de slides. O esquema a seguir pode ser 
utilizado em sala de aula como suporte para uma explicação geral sobre as 
orações subordinadas.

Orações 
subordinadas

Adverbiais

Subjetiva Objetiva 
indireta PredicativaObjetiva 

direta
Completiva 

nominal Apositiva

Substantivas Adjetivas

ED
IT

OR
IA

 D
E 

AR
TE
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� A exploração do boxe #paralembrar sobre verbos dicendi (p. 44) 
deve ser um caminho para mostrar aos estudantes que esses 
verbos são bastante usados em textos do campo jornalístico-mi-
diático para indicar a presença de um discurso relatado. O texto 
apresentado na seção Formação continuada (p. 220-221) destas 
Orientações aprofunda o estudo sobre essa função dos verbos 
dicendi e discute alguns efeitos de sentido desse uso.

» Respostas e comentários

 1. Não permitir que as pessoas se esqueçam dessa tragédia.

“[...] é mais do que uma homenagem aos trabalhadores de Brumadinho, é 
um grito de lembrança.”

 2. Porque uma tela é, em geral, exposta em museus e galerias, locais com 
uma circulação mais restrita de pessoas. Já um mural, criado em espaços 
abertos e de maior mobilidade social, possibilita que mais pessoas 
possam refl etir sobre a obra e a tragédia a que se refere.

 3. Por meio do discurso direto, por exemplo: “Se essa obra estivesse [...]”; e 
do discurso indireto, por exemplo: “[...] o artista lembra que os museus 
estão em apenas 25,9% das cidades brasileiras [...]”.

 4. a) Lembra e defende.
b) O emprego de lembra indica que algo já era conhecido (traz à memória) 

e o de defende mostra a opinião do artista (expõe suas ideias).

 5. a) Oração subordinada substantiva objetiva direta ou objetiva indireta.
b) Porque legitima e fortalece o texto desses profi ssionais. Assim, em vez 

de assumir um posicionamento, eles dão preferência a uma fala de auto-
ridade ou a registros de pessoas diretamente envolvidas nos fatos. No 
caso do discurso direto ou indireto, a citação valoriza a mensagem, dei-
xando-a com mais credibilidade e força de expressão.

» Formação continuada 
Neste artigo, Vera de Albuquerque Sant’Anna, docente e pesqui-

sadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), argumenta 
que o discurso relatado é uma estratégia organizadora da notícia, rela-
cionada com a reprodução das palavras do outro para gerar efeitos de 
verdade e de autoridade.

Discurso relatado como estratégia organizadora da notícia

[...]
É preciso, então, dedicar atenção à relação entre a presença do discurso 

relatado num determinado contexto e sua função. Atribuir o citado a alguém 
– incluindo-se aqui as múltiplas formas de designação ou de apagamento, 
capazes de identifi car mais ou menos precisamente o autor –, e oferecer 
marcas da representação fi el dessa retomada das palavras do outro, reme-
tem à questão da verdade e da autoridade. A tensão entre o verdadeiro e o 

Midiateca do professor

� CASTILHO, A. T. de; ELIAS, V. M. 
Gramática do português brasi-
leiro. São Paulo: Contexto, 2012.

Bastante didática e destinada 
a professores e estudantes de 
Letras e Pedagogia, essa gra-
mática tem como diferencial 
oferecer grande repertório de 
exercícios que estimulam a refl e-
xão sobre a língua.

� NEVES, M. H. de M. Gramática 
de usos do português. São 
Paulo: Editora Unesp, 2011.

Partindo da observação de 
usos recorrentes da língua no 
Brasil e da refl exão sobre eles, 
essa gramática oferece uma 
possibilidade de sistematização 
de tais usos, com base em prin-
cípios teóricos que priorizam 
a construção dos sentidos dos 
enunciados.

� NEVES, M. H. de M. A gramá-
tica do português revelada 
em textos. São Paulo: Editora 
Unesp, 2018.

Apesar de essa obra ser 
também uma gramática de usos, 
seu principal aspecto constitu-
tivo é levar em conta textos de 
circulação social, o que permite 
a análise tanto dos usos padrão 
quanto dos não padrão.

� PERINI, M. A. Gramática 
descritiva do português. São 
Paulo: Vozes, 2016. 

Nessa gramática, que con-
templa o estudo do português 
falado no Brasil, o leitor encontra 
uma descrição bastante ampla e 
abrangente dos fenômenos da 
língua, com base em resultados 
de estudos teóricos recentes na 
Linguística.
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falso, isto é, o traço tênue entre a confi ança e a desconfi ança naquilo que a 
imprensa escrita divulga, neutraliza-se quando o enunciador utiliza, com 
sucesso, o discurso relatado como parte de suas estratégias para se fazer 
respeitar pela sociedade. O discurso que instaura uma verdade submete 
as opiniões, faz-nos desconfi ar que talvez estivéssemos errados em nosso 
ponto de vista, quando não coincide com o exposto por aquela voz autori-
zada e verdadeira. 

Essa busca da verdade vem reforçada, também, por dois mecanismos: (a) 
as formas de atribuição do dito, de designar o responsável pelo citado, que 
variam segundo gêneros, temas e contextos mais amplos; (b) as formas de 
distanciamento entre o discurso citante e o citado, por exemplo, os verbos 
dicendi e seus diferentes sentidos, as marcas tipográfi cas, a ausência/pre-
sença de pontuação, o uso de estruturas impessoais. 

[...]

SANT’ANNA, V. L. de A. Discurso relatado como estratégia 
organizadora da notícia. The ESPecialist, São Paulo, v. 24, n. especial, p. 167-184, 2003.

Atividades

» Estratégias didáticas
 A abordagem do boxe #paralembrar (p. 44) pode ser ampliada 

com a explicação de que a subordinação é, em essência, uma 
questão de efeitos de sentido. Esse termo não signi� ca que a 
oração subordinada seja menos importante, mas sim que seus 
sentidos dependem dos sentidos da oração principal. Em diversos 
casos, incluindo as atividades desenvolvidas nesta seção, pode 
ser produtivo explicitar aos estudantes como se dá a comutação 
das orações subordinadas substantivas por sintagmas nominais. 
É por meio dessa substituição que eles poderão notar as dife-
rentes funções sintáticas exercidas por esses sintagmas: a função 
de objeto direto (objetiva direta), objeto indireto (objetiva indi-
reta), sujeito (subjetiva), predicativo (predicativa), complemento 
nominal (completiva nominal) e aposto (apositiva).

 As indicações da Midiateca do professor (p. 220) destas Orientações
oferecem obras de apoio cujo objeto de análise são os fenômenos 
linguísticos da língua em uso. Nesse sentido, com base nessas 
obras, recomendam-se o apoio e o oferecimento de outros exem-
plos aos estudantes.

Jogo: entre o regional e o universal

» Estratégias didáticas
 Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, 

pelo professor com formação disciplinar em Educação Física. Há 
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espaço para a realização de atividades paralelas de integração com outras 
áreas de conhecimento, sugeridas ao longo destas Orientações.

� Em conjunto com o professor de Língua Portuguesa, é possível trabalhar a 
pesquisa e a produção do gênero entrevista. Há possibilidade de trabalho 
cooperativo com o professor de Arte na atividade sobre memórias de infância, 
na seção Ler o mundo (p. 49).

� Discutir com os estudantes se eles acreditam que as práticas corporais podem 
ser consideradas parte da cultura. É produtivo discutir, em primeiro lugar, os 
modos como a formação da identidade também passam pela construção de 
preferências por determinados jogos ou brincadeiras de infância e pela prática 
de alguns deles. Em segundo lugar, vale a pena apresentar as diferentes manei-
ras como alguns jogos e atividades lúdicas são modifi cados (em relação aos 
nomes, às regras, às funções etc.) a depender do lugar em que são praticados. 
Por fi m, essa discussão ajuda a levar os estudantes a reconhecer a importân-
cia de se preservarem essas atividades como patrimônio cultural histórico de 
grupos e comunidades.

Ler o mundo

» Estratégias didáticas 
� Aproveitar a atividade 3 para discutir com os estudantes como as práticas 

corporais podem ser também uma oportunidade para aproximar pessoas de 
gerações diferentes ou aprofundar vínculos entre elas. Essa pesquisa pode ser 
realizada tanto com um recorte espaço-temporal específi co (por exemplo, o 
futebol no Brasil dos anos 1950) quanto com foco em modalidades específi cas 
de uma certa época (a prática de corrida e caminhada, por exemplo).
Os estudantes deverão realizar uma pesquisa sobre alguma prática corporal 
competitiva ou lúdica e contextualizá-la histórica, econômica e socialmente. 
Não obstante, poderão criar uma hipótese para saber se tal atividade poderia 
ser popular nos dias atuais.
Se for interessante, sugere-se reservar um momento da aula para que os estu-
dantes possam apresentar os seus resultados de pesquisa para toda a classe.

» Respostas e comentários

 1. Respostas pessoais. O objetivo dessa atividade é levar os estudantes a realizar uma 
pesquisa sobre alguma atividade esportiva ou algum jogo, na região em que habitam 
ou próximo a ela, que seja muito popular entre os jovens e/ou adultos, adaptado ou não 
de um esporte, indicando suas características principais, sua lógica, regras, perfi l dos 
jogadores e materiais utilizados.

 2. É esperado que os estudantes valorizem o poder das interações sociais inerentes às 
práticas esportivas e refl itam sobre o desenvolvimento dos vínculos afetivos entre as 
pessoas envolvidas nessas atividades.

 3. Os estudantes deverão realizar uma pesquisa sobre alguma atividade competitiva ou 
recreativa e contextualizá-la no momento histórico, econômico e social em que seu 
familiar entrevistado estava inserido. Não obstante, poderão criar uma hipótese para 
saber se essa atividade poderã ser popular nos dias atuais.
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Leituras 1 e 2 

» Estratégias didáticas
 Promover a leitura das imagens e do texto, con-

siderando que é provável que alguns estudantes 
já conheçam alguns desses jogos, ainda que com 
variações no nome. Nesse sentido, destacar as possi-
bilidades de explorar a cooperação entre os jogadores 
nessa atividade. Recomenda-se orientar e estimular 
os estudantes a expor suas ideias, respeitando o 
posicionamento dos colegas. Essa aproximação ao 
conteúdo da seção objetiva desenvolver nos estu-
dantes a capacidade de produzir análises críticas e 
bem fundamentadas.

 Sugere-se reservar um momento da aula para que os 
estudantes observem as imagens da Leitura 1 (p. 50), 
a � m de que possam responder às atividades propos-
tas na seção Pensar e compartilhar (p. 53). Sugere-se 
também organizar durante a aula um momento para 
que os estudantes leiam, individual e silenciosa-
mente, o texto da Leitura 2 (p. 51); em seguida, devem 
realizar uma leitura compartilhada em voz alta.

 Caso os estudantes não conheçam o jogo bets, é 
possível ampliar a leitura dos textos apresentando 
a reportagem a seguir: https://youtu.be/vAqVHG
FNWME (acesso em: 22 jun. 2020). Nela, pode-se con-
ferir, na prática, uma partida de taco. Destacam-se 
também as mudanças na vida das cidades, que 
impossibilitam a prática de jogos ao ar livre.

Pensar e compartilhar

» Respostas e comentários  

 1. a) Na imagem “Garoto jogando futebol”, observa-se um 
menino na rua, sozinho, com uma roupa que remete 
às cores do uniforme da seleção brasileira de futebol, 
jogando bola com os pés descalços, como se estivesse 
fazendo embaixadinhas. O garoto está em uma rua com 
pinturas da bandeira do Brasil no chão e com bandeiri-
nhas, também do Brasil, penduradas. Na imagem “Crianças 
jogando críquete adaptado”, duas crianças brincam de 
críquete, também na rua, e uma delas, em primeiro plano, 
está com um taco na mão. Ao fundo, é possível observar 
alguns adultos sentados e outra criança, menor. 

Páginas 50 a 52
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Midiateca do professor

 LABORATÓRIO DE BRINQUEDOS E 
MATERIAIS PEDAGÓGICOS. Disponível 
em: www.labrimp.fe.usp.br. Acesso em: 
29 jun. 2020.

Nesse site, coordenado por Tizuko 
Kishimoto, é possível encontrar artigos 
sobre o tema e grande acervo digital de 
jogos e brincadeiras.

 VAGO, T. M. Pensar a Educação 
Física na escola: para uma formação 
cultural da infância e da juventude. 
Cadernos de Formação RBCE, v. 1, n. 1, 
p. 25-42, set. 2009. Disponível em: http://
revista.cbce.org.br/index.php/cader
nos/article/view/930/540. Acesso em: 
23 jul. 2020.

Nesse artigo, o docente e pes-
quisador Tarcísio Mauro Vago, da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), discute as diferentes maneiras 
de se re� etir sobre a Educação Física 
na escola, relacionando-a à cultura, ao 
papel da escola e à formação do jovem.

Midiateca do estudante

 GUINLE, S. Exposição on-line: série 
“Cenas infantis”. Sandra Guinle, c2017. 
Disponível em: www.sandraguinle.com/
cenasinfantis. Acesso em: 29 jun. 2020.

Essa exposição virtual da artista plás-
tica Sandra Guinle, integrante da série 
“Cenas infantis”, apresenta esculturas 
feitas em bronze de tradicionais brin-
cadeiras de criança, como amarelinha, 
corda, escorregador, bolinha de gude e 
muitas outras.

 WISNIK, J. M. Veneno remédio: o 
futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2013.

Nesse ensaio, José Wisnik, docente 
e pesquisador da Universidade de São 
Paulo (USP), analisa o fenômeno do 
futebol, relacionando-o à formação da 
identidade brasileira. Para isso, oferece 
novo viés a conceitos clássicos da 
Antropologia e da História.
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b) Em comum, as imagens têm o fato de apresentarem crianças praticando jogos nas ruas 
– no caso, o futebol e o críquete. Além disso, é possível perceber algumas semelhanças 
nos locais: são áreas aparentemente urbanas e residenciais.

c) No caso da imagem “Garoto jogando futebol”, é possível supor que se trata do Brasil 
por causa das referências às cores e à bandeira do país, mas não é possível identificar o 
estado ou a região. Na imagem “Crianças jogando críquete adaptado”, espera-se que os 
estudantes respondam que não é possível identificar, prontamente, o país ou a região, 
ou seja: não há referências visuais que liguem imediatamente o que se vê a um lugar 
específico – poderia se tratar da periferia de muitos países do mundo, em que crianças 
praticam jogos e esportes adaptados nas ruas em grandes centros urbanos. Informar 
que, no caso, trata-se de Mumbai, na Índia, em 2017.

 3. a) Ao publicar essa reportagem no Dia das Crianças, o objetivo do portal era resgatar 
uma memória que fizesse parte da vida das crianças daquela cidade em determinada 
época. Assim, fazia sentido que as pessoas que participassem da prática fossem 
adultos, pois poderiam relembrar suas infâncias.

d) Seria necessário que os participantes combinassem as regras antes da partida começar. 
A capacidade de negociação e a habilidade argumentativa das pessoas será essencial 
para conduzir as divergências e chegar a um consenso.

 » Formação continuada
Neste artigo, Tizuko Kishimoto, docente e pesquisadora da Universidade de São 

Paulo (USP), discute como jogos e brincadeiras estão relacionados à tradição, à 
cultura e à história.

Jogos, brinquedos e brincadeiras do Brasil
Se a infância é vista como reduto das brincadeiras, de crianças detentoras dos direi-

tos aos brinquedos e às brincadeiras, há também espaços lúdicos para jovens e adultos, o 
que implica pensar nos valores e significações postos por cada sociedade em seu tempo 
e espaço para a expressão da ludicidade. 

[...] Pode-se dizer que elas [as brincadeiras da tradição] incluem a produção cultural 
de um povo, em certo período histórico, uma cultura não oficial, fluida, caracterizada pela 
oralidade e sempre em transformação, incorporando criações anônimas das gerações que 
se sucedem. É uma cultura que se caracteriza pelo anonimato, pela tradição de agrupa-
mentos infantis que os reproduzem, especialmente pela oralidade, que ficam gravados 
na memória das infâncias, que se conservam e se modificam pelo poder criativo do brin-
cante. Embora antiga, é também nova, porque dispõe de uma estrutura cujo conteúdo se 
renova a cada brincadeira. Tais brincadeiras evidenciam o pertencimento de crianças e 
jovens a um grupo social que convive e partilha dos mesmos signos culturais, socializan-
do-se, indicando seu lugar na sociedade e criando identidades [...].

A perenidade das brincadeiras é similar à narrativa que tece o fio da memória e da 
vida, de geração em geração, como a dos galos que tecem as manhãs do poeta brasi-
leiro João Cabral de Melo Neto, ou o nascimento do neto, que tece o fio das brincadeiras 
da infância nas telas de Portinari, trazendo os piões, pipas e pula-sela dos tempos de 
Brodósqui. 
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Mudam suas formas de transmissão e conservação e não prevalecem apenas formas 
orais, há outros meios iconográfi cos e midiáticos, favorecidos pelas novas tecnologias e 
meios de comunicação. Desse modo, pode-se dizer que o brincar do passado continua no 
presente, modifi cando sua forma de transmissão, com conteúdos e materiais que acom-
panham os novos tempos, mas permanece a estrutura da brincadeira [...].

É difí cil explicar como as brincadeiras populares foram tecidas e tornaram-se tradi-
cionais, devido à ausência de documentação, mas a tessitura continua oferecendo aos 
jovens e às crianças a oportunidade de dar sequência ao processo, tecendo o brincar, 
como Rapunzel fez com suas tranças. Se os contos de fada criam os primeiros narradores, 
a cultura infantil de anônimos brincantes perpetua a cultura lúdica. [...]

KISHIMOTO, T. M. Jogos, brinquedos e brincadeiras do Brasil. Espacios en Blanco – Serie Indagaciones, v. 24, p. 81-106, 
jun. 2014. Disponível em: 

www.redalyc.org/pdf/3845/384539806007.pdf. Acesso em: 22 jun. 2016.

#paraexplorar

» Estratégias didáticas
� É sempre importante estimular os estudantes a consultar fontes confi áveis 

durante as pesquisas.
� Orientar os estudantes a, se possível, fotografar e/ou fi lmar o jogo de futebol 

pesquisado para mostrar suas características e particularidades à turma. Após 
a apresentação, incentivar a prática de um jogo de futebol cujas regras sejam 
compartilhadas e aceitas por todos ou, caso seja mais interessante, propor que 
joguem diversas partidas com base nas variações trazidas pelas duplas. Essas 
atividades têm como objetivos, além de resgatar e documentar uma prática 
esportiva de outra região do Brasil e da comunidade, fazer que os estudan-
tes desenvolvam a curiosidade para a pesquisa, bem como a capacidade de 
argumentação para chegar a um consenso sobre as regras de jogo. Ao fi nal, 
espera-se que possam também vivenciar novos jogos e novas brincadeiras. 

� Nas etapas de apresentação, criar, em sala de aula, um ambiente amistoso no 
qual todos os estudantes possam compartilhar os resultados das pesquisas e 
ouvir ativamente e de forma respeitosa os colegas. É válido também propor 
uma discussão sobre as similaridades e diferenças encontradas entre as pes-
quisas dos estudantes. 

#nósnaprática 

» Estratégias didáticas
� Iniciar essa seção oferecendo aos estudantes as orientações gerais sobre a 

atividade. Antes de realizar a atividade proposta, reforçar com os estudantes 
os possíveis riscos associados aos jogos e às práticas de certas atividades 
lúdicas, alertando-os sobre as precauções necessárias para garantir a inte-
gridade física de todos os envolvidos: estudantes, professores e funcionários 
da escola.
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� Estimular entre os estudantes um clima de respeito mútuo, no 
qual todos possam expressar seus posicionamentos e escutar os 
colegas com atenção durante o desenvolvimento da atividade, 
de modo que possam chegar a consensos.

� É possível que nem todos os estudantes se interessem pela pro-
posta. Por isso, é importante buscar maneiras de incentivar a 
participação efetiva de todos com atividades correlatas atreladas 
à produção. Nesse sentido, sugere-se ressaltar que a experiência 
coletiva, do planejamento à prática em si, tem mais valor do que 
a performance individual baseada no resultado dos jogos. 

� Antes de iniciar essa atividade, ao trabalhar com a etapa O que 
você vai fazer (p. 55), é necessário certifi car-se de que todos os 
estudantes compreenderam o jogo de bets e suas regras. Se for 
preciso, reservar um momento para uma breve revisão oral dos 
principais pontos.

� Ao longo da etapa Planejar (p. 55), reforçar com os estudantes 
a importância do bom planejamento para o desenvolvimento 
do jogo. Se for necessário, verifi car com antecedência, junto à 
diretoria ou secretaria da escola, a disponibilidade do espaço 
selecionado.

� A participação do professor será de extrema importância no item 
Materiais (p. 55), para que o espaço e os materiais sejam escolhi-
dos adequadamente. Sugere-se observar as escolhas da turma e 
fazer as intervenções necessárias para que o jogo seja realizado 
com segurança. Caso os equipamentos não estejam disponíveis 
na escola, verifi car, se for o caso, a possibilidade de empréstimo 
ou doação junto à própria comunidade escolar.

� No momento em que os jovens estiverem em estado de jogo, 
ou seja, imersos na atividade, algumas discussões sobre regras 
poderão surgir. Portanto, é importante que haja intervenções, 
para que o momento seja de construção e aprendizado, e não de 
polêmicas improdutivas. Verifi car, se for o caso, a disponibilidade 
de professores que possam atuar como auxiliares durante a ativi-
dade. O aspecto mais importante da etapa Avaliar e Compartilhar
(p. 56) é a experiência em conjunto e a troca respeitosa e ética 
entre os estudantes. Nesse sentido, o professor é mais do que 
um mediador ou juiz das regras, é um promotor dessa relação 
respeitosa da interação.

� No momento da avaliação, solicitar aos estudantes que organizem 
as carteiras em círculos. Antes de iniciar a discussão, falar sobre a 
importância desse momento, orientando-os a se colocar respeitosa-
mente e utilizar argumentos que comprovem seus posicionamentos. 
Se desejar, dividir a avaliação em duas etapas: a avaliação individual, 
em um primeiro momento, e, em seguida, uma avaliação coletiva. 

Midiateca do professor

� EQUIPE DE CONTEÚDO DO 
MUSEU DO FUTEBOL. O jogo e o 
povo: as origens do futebol no 
Brasil. Google Arts and Culture, 
2013-2018. Disponível em: 
https://artsandculture.google.
com/exhibit/TALCz3G4G5xwLA. 
Acesso em: 22 jun. 2020.

Exposição virtual do Museu 
do Futebol, localizado em São 
Paulo (SP), que retrata, com 
fotos, vídeos e textos, o início 
do futebol no Brasil. 

� FOOTBALL & Samba Groove 
Association. Intérprete: Jorge 
Ben Jor. EUA: Universal Music, 
2006. 1 CD.

Nessa coletânea de sucessos 
do músico carioca Jorge Ben Jor, 
as canções tematizam o futebol 
e a mística construída no Brasil 
em torno desse esporte. Muito 
conhecido no exterior como 
sinônimo de brasilidade, o ritmo 
das canções desse músico foi 
considerado inovador por mis-
turar rock, samba-rock, samba, 
ska, funk, entre outros.

D2_LING_EM_3087_V3_S1_194_227_MP_G21-AV.indd   226D2_LING_EM_3087_V3_S1_194_227_MP_G21-AV.indd   226 18/09/20   10:4018/09/20   10:40



227

Destacar a importância da avaliação, que não se restringe ao 
universo escolar, mas também é relevante nas relações de 
trabalho. Nesse sentido, incentivar os estudantes a participar 
dessa etapa fi nal com honestidade e respeito ao próprio pro-
cesso de avaliação, a si mesmo e aos colegas.

� Se desejar, incluir, ao fi nal, um registro (individual ou coletivo) 
por escrito sobre a atividade: seus aprendizados e desafi os. A 
negociação e discussão coletivas também são um exercício 
produtivo para o aprendizado. 

Para fazer junto – Festival cultural – 
Primeira etapa

» Estratégias didáticas 

� Para iniciar esta seção, recomenda-se convidar professores 
de outras áreas do conhecimento, que poderão contribuir 
para o desenvolvimento da atividade mobilizando e orien-
tando os estudantes.

� É importante acompanhar de perto o trabalho, verifi cando 
o envolvimento dos estudantes na pesquisa e o tratamento 
dado por eles às produções selecionadas. No entanto, é 
recomendável permitir que eles também possam trabalhar 
com autonomia e responsabilidade. É mais interessante que 
o professor atue ativamente para estimular os estudantes a 
tratar das manifestações culturais com respeito, valorizan-
do-as e preservando-as.

� Se necessário, chamar a atenção para a importância 
da boa organização dos materiais de pesquisa (sejam 
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Midiateca do estudante

� É UMA PARTIDA de futebol. 
Intérprete: Skank. Compositores: 
Samuel Rosa e Nando Reis. In: O 
SAMBA Poconé. [São Paulo?]: Chaos: 
Sony Music, 1995. Faixa 1.

Essa canção é uma das mais famosas 
do terceiro álbum de estúdio da banda 
de rock Skank. A letra reúne diversas 
expressões e jargões do universo do 
futebol. O videoclipe da canção foi 
gravado durante uma partida entre 
Atlético Mineiro e Cruzeiro – reco-
menda-se buscá-lo na internet para os 
estudantes assistirem a ele.

� GINGA: a alma do futebol brasileiro. 
Direção: Hank Levine, Marcelo Machado, 
Tocha Alves. Brasil: O2 Filmes: Nike 
Production, 2005. 1 DVD (79 min). 

Esse documentário, apresentado por 
Fernando Meirelles, acompanha a vida 
de jovens jogadores de futebol por todo 
o Brasil. No meio do caminho, descobre-
-se o jogador Robinho – que chegou a 
jogar na seleção brasileira.

� PELÉ eterno. Direção: Aníbal 
Massaini Neto. Brasil: TeleImage: Anima 
Produções: Cinearte Produções, 2004. 1 
DVD (120 min).

Nesse documentário, conta-se a tra-
jetória do jogador Pelé, maior símbolo 
do futebol nacional e um dos melhores 
jogadores de todos os tempos. 

impressos, sejam digitais) durante o desenvolvimento do trabalho e 
reforçar a relevância da seleção de fontes fi dedignas, referenciando-as 
adequadamente.

� Na etapa O que fazer (p. 57), sugere-se oferecer aos estudantes 
exemplos de manifestações culturais já existentes na comunidade. 
Incentivar os estudantes a reconhecer essa atividade como uma opor-
tunidade para aprofundar os seus conhecimentos sobre as tradições e 
manifestações culturais locais e para participar mais ativamente delas. 
Além disso, essa produção coletiva pode auxiliá-los a estreitar vínculos 
com os colegas, a comunidade escolar e a família.

� Especialmente aqui, sugere-se fomentar entre os estudantes um clima 
de cooperação. Se necessário, chamar a atenção para a necessidade do 
cultivo do respeito e da empatia durante a seleção das manifestações 
culturais para o festival cultural.
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SEQUÊNCIA 2

As diversidades culturais e étnicas do território brasileiro possibilitam uma 
variedade de manifestações artísticas e literárias, que devem ser consideradas cons-
titutivas de sua população. Essas manifestações estão presentes, por exemplo, nas 
variações de linguagem, na dança, na gastronomia, no canto e nas gravuras capazes 
de representar o imaginário de determinadas regiões. Ao longo desta Sequência, 
propõe-se a análise de como tais manifestações modifi cam e são modifi cadas pelas 
diferentes linguagens. 

O segmento relacionado às artes culminará na produção de uma gravura (xilogra-
vura ou linoleogravura), em que os estudantes terão oportunidade de experienciar 
a técnica utilizada por J. Borges, autor abordado nesta Sequência, e também por 
outros diversos artistas. 

Ao fi nal da Sequência, na seção Ler Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
(p. 107), os estudantes poderão ler e analisar um trecho do livro A identidade 
cultural na pós-modernidade, do sociólogo Stuart Hall.

Para encerrar a Sequência, os estudantes darão prosseguimento à segunda 
etapa de produção do Festival Cultural. Nesse momento, eles se dedicarão aos 
detalhes práticos e físicos que permitirão que o festival ocorra.

» Cronograma 

Tema Aulas

Cultura ao alcance da mão 8 aulas

A riqueza cultural das danças regionais 8 aulas

Amor, medo e enigma: veredas mineiras 8 aulas

As muitas belezas das expressões nordestinas 8 aulas

Ler Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 2 aulas

Para fazer junto – Festival Cultural – segunda etapa 2 aulas

A diversidade cultural como patrimônio

Para garantir que os estudan-
tes apreendam o conceito de 
diversidade cultural, sugere-se 
a realização de uma pesquisa 
sobre os conceitos de multicul-
turalismo e de nação ou estado 
multiétnico. Essa pesquisa pode 
ser desenvolvida a partir de aulas 
integradas com os professores 
da área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. 

Integração

» Estratégias didáticas 
� Sugere-se estimular a turma a pesquisar e ler a “Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural”, disponível em: www.
unesco.org/new/fi leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/
declaration_cultural_diversity_pt.pdf (acesso em: 5 ago. 2020).

� Após a leitura, se julgar pertinente, fomentar uma refl exão sobre 
a relação entre diversidade cultural e direitos humanos, bem 
como sobre os preconceitos culturais ainda muito presentes em 
diversos meios sociais, que por vezes reconhecem como cultura 
apenas o que é produzido por seus pares. Nesse sentido, é inte-
ressante também estimular uma pesquisa sobre o conceito de 
cultura e sobre suas manifestações.
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Cultura ao alcance da mão 
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, 

pelo professor com formação disciplinar em Língua Portuguesa, 
pois há o enfoque no desenvolvimento de habilidades de Língua 
Portuguesa, no trabalho com o gênero reportagem de divulgação 
científi ca. Há espaço para o desenvolvimento de atividades para-
lelas de integração com outras áreas de conhecimento, as quais 
são sugeridas ao longo destas Orientações.

Ler o mundo 

Página 58

Página 58

Midiateca do professor

� SILVA, M. J. de A. da; BRANDIM, 
M. R. L. Multiculturalismo e edu-
cação: em defesa da diversidade 
cultural. Diversa, Belo Horizonte, 
ano 1, n. 1, p. 51-66, 2008.

O artigo discute a impor-
tância do reconhecimento da 
diversidade cultural para a 
educação das novas gerações. 

» Estratégias didáticas
� Durante a realização da atividade 1 (p. 58), destacar para os estudantes que cultura 

pode ser entendida como tudo o que o ser humano faz e que caracteriza uma socie-
dade; não se restringe, portanto, a produções artísticas, uma vez que envolve também 
culinária, moda, língua, costumes, artesanato etc.

� Sugere-se que, após a realização da atividade 1 (p. 58), os estudantes sejam esti-
mulados a discutir o conceito de patrimônio cultural. Para isso, se julgar pertinente, 
propor a leitura do texto “Patrimônio cultural”, disponível no portal do Iphan: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218 (acesso em: 5 ago. 2020). O tópico 
também pode ser desenvolvido na atividade 1 das Atividades complementares
(p. 234) destas Orientações.

� Aproveitar o momento para comentar com os estudantes que o Iphan (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) é uma autarquia federal, vinculada ao 
Ministério do Turismo, que responde pela preservação e promoção dos bens culturais do 
país, assegurando sua permanência e seu usufruto para as gerações presentes e futuras.

Leitura 

» Estratégias didáticas 
� Antes de os estudantes iniciarem a leitura, sugere-se explicar a eles que um dossiê é 

o conjunto de documentos referentes a determinado assunto.
� Após a leitura do texto, incentivar os estudantes a levantar hipóteses sobre os motivos 

que levam ao questionamento da suposta harmonia entre os negros escravizados, 
indígenas e portugueses e, portanto, também sobre a origem da feijoada. Durante a 
discussão, se julgar pertinente, estimular a análise dos motivos históricos pelos quais 
essa ideia foi difundida e quais são as consequências dessa difusão. As atividades 2
e 3 das Atividades complementares (p. 234) destas Orientações podem auxiliar no 
aprofundamento da discussão.

� A revista ComCiência apresenta textos nos formatos editorial, artigo, reportagem, 
resenha e entrevista. Considerando essa diversidade de gêneros textuais, pode 
ser interessante propor aos estudantes que realizem um resgate de forma oral 
sobre as características de cada gênero textual antes de iniciarem a leitura do 
texto selecionado.

Páginas 59 a 61

D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   229D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   229 18/09/20   11:4918/09/20   11:49



230

� Dominar técnicas de leitura, resumo e esquematização textual é importante 
não só para garantir a compreensão global dos textos que serão lidos pelos 
estudantes, mas também para auxiliá-los na transposição do conteúdo para 
a oralidade. Assim, ao orientá-los a realizar a leitura dos textos, sugere-se 
retomar algumas estratégias de resumo, como o apagamento de informações 
não essenciais para a compreensão do argumento textual, o sublinhamento 
das informações importantes e a sintetização do objetivo central do texto lido. 
A atividade 4 das Atividades complementares (p. 234) destas Orientações
pode auxiliar os estudantes nesse aspecto.

Pensar e compartilhar

» Estratégias didáticas
� A fi m de que os estudantes encontrem os subsídios necessários para a rea-

lização das atividades 2 e 3 (p. 63), é pertinente propor a retomada das 
características estruturais e textuais do gênero reportagem, em contrapo-
sição ao gênero notícia. Assim, explicar aos estudantes que a notícia é um 
gênero textual mais conciso, que tem por objetivo apresentar ao leitor um 
acontecimento importante e, devido ao seu caráter momentâneo, pode fi car 
obsoleta. A reportagem tem por objetivo não só informar, mas também 
apresentar dados e argumentos sobre um tema relevante para a sociedade. 
Estruturalmente, notícias e reportagens também se diferenciam, embora 
ambas sejam construídas com título (informativo ou sugestivo), subtítulo, 
lide e corpo textual. As notícias costumam obedecer ao esquema da pirâmide 
invertida para a apresentação do assunto noticiado, ou seja, apresentam pri-
meiro as informações mais signifi cativas e, depois, as menos importantes. A 
reportagem, por sua vez, é um gênero de maior liberdade e as ideias apre-
sentadas nem sempre estão encadeadas nessa ordem.

Páginas 61 a 66

NOTÍCIA

Questiona mento e discussão 
sobre os fatos apresentados

Tema relevante

Presença de imagens, gráfi cos 
e citações

Apresentação de fatos

Acontecimento  imediato

Pirâmide invertida

REPORTAGEM

� Após a diferenciação dos gêneros textuais notícia e reportagem, se julgar 
pertinente, propor um aprofundamento sobre as características da reporta-
gem, em especial as direcionadas à divulgação científica. Para isso, explicar 
aos estudantes que a reportagem objetiva discutir temas de relevância 
social ou política com o uso de uma linguagem mais dinâmica, buscando 
maior proximidade com o leitor. Além disso, a reportagem é assinada pelos 
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autores e pode apresentar marcas de primeira pessoa, bem como discursos 
diretos ou indiretos, geralmente sob o formato de citação. A maioria das 
reportagens possui caráter informativo e opinativo, ou seja, busca informar 
e opinar sobre um fato específico. A reportagem de divulgação científica, 
por sua vez, além de informar e opinar sobre um fato, também expõe argu-
mentos de autoridade acerca do assunto debatido e tem como função 
apresentar investigações sobre temas do universo científico com uma lin-
guagem mais acessível e atraente, despertando a curiosidade do leitor. 

 � Antes da realização da atividade 4 (p. 63), sugere-se discutir com os estu-
dantes as estratégias que podem ser utilizadas para buscar a aproximação do 
leitor em um texto de divulgação científica ou de caráter jornalístico. Assim, 
se for pertinente, perguntar a eles quais aspectos do texto da revista os 
mantiveram concentrados na leitura e se perceberam estratégias discursivas 
específicas utilizadas pelos autores para gerar esse interesse. Caso tenham 
dificuldade para realizar a análise, recomenda-se propor que pensem sobre 
as estratégias que eles utilizam quando pretendem contar uma história ou 
um acontecimento para alguém, de forma oral.

 � É possível aproveitar as atividades sobre o texto para explicar a noção de 
argumento de autoridade e apontar quais estratégias argumentativas podem 
ser utilizadas para sustentar determinado argumento. Para isso, sugere-se 
propor uma reflexão sobre o tema após a realização da atividade 6 (p. 64), 
incitando os estudantes a reconhecer quais são os recursos utilizados pelo 
autor do texto para validar um argumento em detrimento de outro e qual é 
a importância de apresentar argumentos que serão refutados em um texto 
de divulgação científica.

 � Antes da realização da atividade 8 (p. 65), recomenda-se retomar com os 
estudantes os conceitos de coerência e coesão textual. Assim, explicar que 
a coerência se refere à articulação de conteúdos em um texto, enquanto a 
coesão designa os recursos estruturais internos para dar sentido ao texto e 
pode ser estabelecida por meio de diferentes princípios. A coesão referencial, 
por exemplo, tem por objetivo retomar ideias já apresentadas em um texto 
por meio de expressões adverbiais ou pronomes, a fim de evitar a repetição 
para que o texto não se torne exaustivo durante a leitura.

 � Se achar interessante, após a abordagem do boxe #saibamais (p. 62), suge-
re-se disponibilizar à turma este vídeo, que mostra uma japonesa provando 
a comida japonesa feita no Brasil, disponível em: https://youtu.be/D62zH_
pUYCI (acesso em: 5 ago. 2020).

 � Como expansão do conteúdo apresentado no boxe #saibamais (p. 66), sugerir 
à turma a leitura da crônica humorística “A saúva gourmet”, de Walcyr Carrasco, 
em que o escritor relata a experiência de provar a iguaria criada pelo chef Alex 
Atala, disponível em: https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/
noticia/2014/04/bsauvab-gourmet.html (acesso em: 5 ago. 2020). A crônica 
de Walcyr Carrasco abre a possibilidade para a retomada das características 
do gênero crônica com base no levantamento do conhecimento prévio dos 
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estudantes. Após a leitura da crônica humorística, sugere-se realizar uma 
análise das estratégias de linguagem utilizadas para causar efeito de humor 
no texto. Também é uma boa oportunidade para discutir o método utilizado 
pelo autor para se aproximar do leitor. Espera-se que os estudantes reconhe-
çam os jogos de sentido utilizados por Walcyr Carrasco ao longo do texto, em 
expressões como traçar uma saúva, por exemplo, e a maneira como o autor 
estabelece diálogo com o leitor ao inserir em seu texto marcas de oralidade e 
perguntas retóricas, que implicam a presença de um interlocutor.

 » Respostas e comentários

 1. É possível saber mais sobre a pesquisa mencionada, realizada pela Target Group 
Index, empresa ligada ao Ibope, neste site: www.terra.com.br/noticias/dino/
espacopublicitario-de-gastronomianos-programas-de-tv-cresce-17-em-2017,81e73
c2067d365439cd591d28f0a8e4c0410x5fi.html (acesso em: 2 set. 2020). A informação 
sobre os seguidores da página de culinária Tastemade Brasil no Facebook, no mesmo 
período da pesquisa, pode ser encontrada em: https://marketingconteudo.com/
influenciadores-de-gastronomia-do-brasil/ (acesso em: 2 set. 2020).

A discussão sobre o caráter científico da revista e a relação entre Ciência e Gastronomia 
pode ser uma boa oportunidade para apresentar aos estudantes o conceito de gastro-
nomia molecular. Se julgar pertinente, explicar a eles que, por meio da gastronomia 
molecular, alguns chefs de cozinha aplicam técnicas da Química para mudar a textura e 
a forma dos alimentos, mantendo o seu sabor e proporcionando experiências gastro-
nômicas inusitadas. Os alimentos podem ser transformados em esferas, em pó ou em 
espuma, a depender do método químico aplicado.

a) O interesse pelo tema “gastronomia/culinária”, de acordo com a pesquisa, estava em ascen-
são no Brasil, e uma reportagem sobre o tema poderia atrair leitores para a revista científica.

b) A reportagem utiliza uma das receitas mais conhecidas do Brasil, a feijoada, para pautar 
uma discussão sobre os mitos de sua criação, aliando o interesse gastronômico ao 
científico.

c) Sim, pois o leitor interessado em ciência também pode gostar de assuntos relacio-
nados à gastronomia, já que não há incompatibilidade entre os temas, e sim novas 
oportunidades de reflexão. Se considerar relevante, aproveitar a atividade para desen-
volver nos estudantes a percepção de que as Ciências Humanas são tão importantes 
quanto as demais ciências.

 2. A atividade abre a possibilidade de relembrar os estudantes das características dos 
gêneros notícia e reportagem de divulgação científica, bem como de suas respectivas 
estratégias discursivas.
a) A de que a feijoada é uma adaptação de outras receitas culinárias trazidas pelos por-

tugueses quando vieram para o Brasil.
b) A tese defende que a origem da feijoada tal como a conhecemos seria um mito. Dessa 

forma, explica-se o uso do termo mítica no título.
c) Cria-se a expectativa de conhecer os argumentos históricos que desmistificam uma 

“verdade” amplamente difundida: a de que a feijoada é uma invenção nacional. 
Recomenda-se explicar aos estudantes que o lide de uma notícia ou reportagem 
refere-se ao parágrafo inicial e tem como objetivo apresentar as informações mais 
importantes sobre o assunto que será tratado (tese e argumentos) ou sobre o tema 
que será noticiado, respondendo às perguntas: Quem? Como? Onde? Por quê?
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d) Não, por causa da última frase (“Talvez não.”), que questiona a ideia de que a feijoada é o 
prato típico mais brasileiro.

 3. a) O primeiro parágrafo faz referência a um almoço com amigos e familiares às quartas-fei-
ras e aos sábados, em que a feijoada é o destaque – um cenário que, em muitas regiões 
do país, pode ser considerado tipicamente brasileiro. Essa situação pode apelar para a 
memória afetiva do leitor por narrar uma situação que possivelmente já foi vivenciada 
por ele.

b) A linguagem é mais informal (o que pode ser percebido pelo emprego dos termos boteco
e farofi nha), em tom de conversa com o leitor, fato que se comprova pela pergunta 
certo?, ao fi nal.

 4. a) A versão incorreta é a de que a feijoada foi criada pelos escravizados que aproveitavam 
partes do porco rejeitadas pelos senhores e as cozinhavam com o feijão-preto.

b) A versão considerada correta é a de que a feijoada é uma adaptação de outras receitas já 
existentes na Europa, como o cassoulet francês e o puchero espanhol.

 5. Se possível, retomar com os estudantes quais são as principais características dos textos 
de tipologia argumentativa. Para isso, explicar que os textos argumentativos geralmente 
obedecem a uma estrutura específi ca, que consiste na apresentação da tese que será 
defendida e, em seguida, dos argumentos que serão refutados ou apoiados em defesa 
dessa ideia principal. No texto lido por eles, por exemplo, a tese se sustenta com base na 
refutação de um argumento e na sustentação de outro e, por meio dessa estratégia, o autor 
justifi ca a sua escolha argumentativa fundamentada em questões históricas e culturais 
pertinentes ao tema.
a) A versão dita incorreta é sustentada pelo nutrólogo Mauro Fisberg, autor do livro Um, 

dois, feijão com arroz: a alimentação do Brasil de norte a sul. A versão 
considerada correta é explicitada por Pedro Marques, pós-graduado em 
Cozinha Brasileira pelo Senac e editor da revista Menu, especializada em 
gastronomia, e por Marcelo Spiller, autor, em parceria com Marques, do 
estudo “Feijoada: a construção de um símbolo nacional”.

b) A reportagem dá maior legitimidade ao posicionamento de Pedro 
Marques e de Marcelo Spiller.

c) Em um primeiro momento, o texto afi rma que a versão sustentada pelo 
nutrólogo é falsa. Em seguida, coloca a pesquisa de Marques e Spiller 
como tema central da reportagem, destacando os estudos que desen-
volveram e, por fi m, reproduzindo trechos da fala de Marques em uma 
entrevista concedida à revista ComCiência.

d) Porque coloca as versões como uma superação: é como se uma versão 
tivesse sido superada por outra que veio depois. Essa sequência sugere 
que a pesquisa mais recente, que aparece depois na reportagem, esta-
belece a verdade que o livro anterior não percebeu.

 6. Há oportunidade para discutir os princípios éticos que envolvem as 
estratégias argumentativas não só nos textos de divulgação científi ca, 
mas também em situações do cotidiano ou no universo político. Para 
sustentar uma tese, não se pode lançar mão de argumentos falaciosos, 
que distorcem a realidade. Os argumentos precisam ser coerentes e ver-
dadeiros para que tenham validade científi ca.

Midiateca do estudante

� BAT TAGLIA,  R .  O que é 
g a s t ro n o m i a  m o l e c u l a r ? 
Superinteressante, São Paulo, 4 
dez. 2018. Disponível em: https://
super.abril.com.br/ciencia/o-
que-e-gastronomia-molecular/. 
Acesso em: 5 ago. 2020. 

A reportagem aborda a gas-
tronomia molecular com uma 
linguagem de fácil compreen-
são e apresenta exemplos curio-
sos de sua aplicação.

� ALMOSSAWI, A. O livro ilus-
trado dos maus argumentos. 
São Paulo: Sextante, 2017. 

O livro, escrito por Ali 
Almossawi, apresenta as noções 
do discurso lógico e desmonta 
construções argumentativas 
falaciosas de uma forma diver-
tida. É uma boa ferramenta para 
discutir os princípios éticos da 
argumentação.
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 8. b) É importante que, ao re� etir sobre os costumes de uma 
população, os estudantes percebam que a culinária é fun-
damental para a cultura de um país ou de uma região, bem 
como para a construção de uma identidade.

 11. Se for pertinente, destacar para os estudantes que, independen-
temente da origem e das variações, a feijoada continua tendo, 
de alguma forma, in� uência de várias culturas que se consoli-
daram no Brasil e é amplamente servida em todas as regiões às 
quartas-feiras e aos sábados, daí sua importância.

» Atividades complementares
 1. Leia o texto “Patrimônio Cultural”, disponível em: http://portal.

iphan.gov.br/pagina/detalhes/218 (acesso em: 5 ago. 2020).
a) Explique o conceito de patrimônio cultural e levante hipóteses 

que possam justi� car a gastronomia como parte do patrimô-
nio cultural de uma região ou país.
Espera-se que os estudantes expliquem que patrimônio cultural é o 
conjunto de manifestações culturais signi� cativas e características de um 
país ou região. Espera-se também que eles percebam que a gastronomia 
é uma forma de manifestação cultural por apresentar, por meio da 
comida, as características e os modos de vida de uma comunidade.

b) Discorra sobre duas características da sua região ou país que 
você considera patrimônio cultural e justi� que a sua escolha.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes escolham 
manifestações culturais relevantes para o país ou a região.

 2. É possível a� rmar que a hipótese de a feijoada ter surgido pela 
harmonia entre os negros escravizados, indígenas e portugue-
ses apresenta imprecisões históricas? Justi� que.
Espera-se que os estudantes reconheçam que há imprecisões históricas nessa 
a� rmação, pois o processo de colonização do Brasil foi violento e submeteu 
pessoas negras e indígenas à escravidão, obrigando-as a abrir mão de suas 
particularidades culturais e submetendo-as a condições indignas.

 3. A ideia da harmonia entre negros escravizados, indígenas e 
portugueses no período de colonização já foi muito difundida 
no Brasil. Em sua opinião, qual era o motivo e quais foram as 
consequências dessa difusão?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que legitimar 
um falso discurso sobre harmonia entre os povos apaga a violência 
histórica cometida pelos brancos contra os negros e indígenas. Esse 

Midiateca do professor

 JEAN-BAPTISTE Debret.  In : 
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2020. Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa18749/jean-baptiste-debret. 
Acesso em: 5 ago. 2020. 

O link apresenta diversas infor-
mações a respeito de Jean-Baptiste 
Debret, como biografia, obras e 
outros conteúdos relacionados à 
sua vida e produção.

A gastronomia molecular possi-
bilita o desenvolvimento de aulas 
integradas com os professores 
de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Durante as aulas, os 
estudantes podem, por exemplo, 
analisar os métodos químicos utili-
zados nas composições. 

Além disso, também é possível 
aprofundar a discussão sobre a 
relação entre História e Gastronomia 
ou a relação entre alterações ou 
disposições geográficas e gastro-
nomia. Para isso, recomenda-se 
propor aulas integradas com os 
professores de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas, a fim de esti-
mular os estudantes a observar de 
que maneira a gastronomia in� uen-
cia e é in� uenciada pelas relações 
históricas, sociais e geográ� cas esta-
belecidas pelas populações. 

Integração

tipo de discurso foi, por muito tempo, propagado com esse objetivo.
 4. Após a leitura do texto “Feijoada mítica” (p. 59-61), identi� que as informações mais 

importantes e, em seguida, faça um breve resumo de seu conteúdo.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes identi� quem informações, como a tese defendida pelo 
autor e os argumentos que a sustentam. Espera-se também que, durante a elaboração do resumo, 
eles sejam capazes de articular as ideias de forma coesa, coerente e concisa.

 5. Com a difusão da internet, os verbetes se tornaram mais populares. Em sua opinião, 
quais podem ser as consequências positivas e negativas da difusão dos verbetes na 
internet, em plataformas colaborativas ou não?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes construam sua argumentação explorando, por um lado, 
as consequências positivas da divulgação de conteúdos informativos e, por outro, o perigo da difusão de 
informações eventualmente falsas ou demasiadamente super� ciais para a população.
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Midiateca do professor

� MORIM, J. Arte marajoara. 
Pesquisa Escolar Online. 
Recife:  Fundação Joaquim 
Nabuco, 24 maio 2014. 
Disponível em: http://basilio.
fundaj.gov.br/pesquisaescolar/
i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
c o n t e n t & i d = 1 0 1 7 : a r t e -
marajoara. Acesso em: 5 ago. 
2020.

No link, é possível conhe-
cer um pouco mais sobre a 
arte marajoara, suas origens e 
sobre o Museu Paraense Emílio 
Goeldi, sediado na cidade de 
Belém (PA).

#paraexplorar

» Estratégias didáticas 

� Após a realização da atividade 4 (p. 69), é possível sugerir aos estu-
dantes que, a partir das informações pesquisadas e da análise dos 
verbetes encontrados, escrevam um novo verbete sobre o mesmo 
tema, corrigindo o que julgarem necessário, e inserindo recursos 
de imagem e hiperlinks, de forma a construí-lo com tópicos bem 
desenvolvidos. Esse aprofundamento pode ser importante para pre-
pará-los para a atividade proposta na seção #nósnaprática (p. 70).

#nósnaprática 

» Estratégias didáticas 

� Na etapa Planejar (p. 71), sugere-se orientar os estudantes 
durante a escolha do tópico do verbete, apresentando algumas 
opções coerentes com a proposta ou fomentando um espaço de 
debate para a escolha dos temas específi cos dos verbetes que 
serão escritos por eles. 

� Na etapa Produzir (p. 72), durante a pesquisa e a redação do 
verbete, é pertinente orientar os estudantes a não realizar cópias 
de sites e a organizar o texto com base nas estratégias de coesão 
que eles revisaram no decorrer desse tema. 

� Na etapa Revisar e editar (p. 72), se possível, os estudantes 
deverão lançar mão das mesmas estratégias para auxiliar os 
colegas na construção de um texto coeso.

A riqueza cultural das 
danças regionais
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, 

pelo professor com formação disciplinar em Educação Física, pois 
há o enfoque no desenvolvimento de habilidades de Educação 
Física, no trabalho com as práticas corporais das danças regio-
nais. Há espaço para o desenvolvimento de atividades paralelas 
de integração com outras áreas de conhecimento, as quais são 
sugeridas ao longo destas Orientações.  

» Estratégias didáticas 

� Antes da leitura do texto introdutório (p. 73), explicar aos estudan-
tes que a dança é uma manifestação cultural repleta de tradições 
e diversidades. Por meio da dança, as diferentes regiões do país 
exploram a cultura e a história locais.

Páginas 67 a 69

Páginas 70 a 72

Páginas 73 e 74

Midiateca do estudante

� MUSEU na Ilha de Marajó pre-
serva cultura local. 2012. Vídeo 
(23min47s). Publicado pelo 
canal TV Brasil. Disponível em: 
https://youtu.be/dt7EHPHC_7c. 
Acesso em: 5 ago. 2020.

O vídeo apresenta o Museu 
de Marajó, em Cachoeira do 
Arari (PA), fundado em 1972.

O estudo das danças regionais 
possibilita o desenvolvimento 
de aulas integradas com os 
professores da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, 
com o objetivo de reconhecer, a 
partir da manifestação cultural da 
dança, características históricas, 
geográfi cas e sociais das regiões 
brasileiras.

Integração
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Leitura 1

» Estratégias didáticas

� Este é um bom momento para destacar aos estudantes que o termo 
linguagem abarca não só expressões de caráter oral e escrito, mas 
também manifestações culturais que utilizam outros recursos, como 
o corpo e o movimento, para expor sentimentos, emoções e ideias. 
Pela dança, é possível inclusive narrar uma história do início ao fi m.

� Para que os estudantes possam conhecer o ritmo e os movimen-
tos da dança catira, sugere-se propor uma pesquisa de vídeos 
sobre essa forma de manifestação cultural. Após a atividade, se 
julgar pertinente, organizar uma roda de conversa para discutir 
sobre a dança e sobre as regiões onde ela é mais comum. A partir 
dessa discussão, os estudantes desenvolverão subsídios que irão 
auxiliar na realização das atividades da subseção Pensar e com-
partilhar (p. 76).

� O estudo da catira pode ser ampliado com as Atividades com-
plementares (p. 239) destas Orientações.

Leitura 2 Páginas 75 e 76

» Estratégias didáticas 

� Após a leitura do texto, se possível, fomentar uma discussão 
com os estudantes sobre a relação entre a História do Brasil e 
a dança da quadrilha. Esse é um bom momento para explorar 
de que maneira as representações culturais que se utilizam do 
corpo também podem servir como linguagem de resistência 
ou de crítica social para a população. A quadrilha, por exemplo, 
explora uma crítica social aos poderes institucionais por meio da 
brincadeira, criando um espaço político e lúdico de manifestação.

� Sugere-se solicitar aos estudantes que consultem os conteúdos 
indicados na Midiateca do estudante ao lado.

Pensar e compartilhar 

» Estratégias didáticas 

� Sugere-se explicar aos estudantes que algumas danças, como 
a quadrilha, exigem a presença de pares para os movimentos. 
Antigamente, os pares sempre se restringiam a um homem e uma 
mulher, que executavam papéis sociais estereotipados durante 
a dança, contudo atualmente há grupos de quadrilhas cuja for-
mação de pares é aleatória e outras possibilidades de família são 
contempladas durante a dança. Se desejar explorar o assunto, 
propor uma pesquisa sobre condução compartilhada e, em 
seguida, organizar uma roda de conversa sobre o tema. 

Página 74

Página 76

� CONHEÇA um pouco da 
história do maior São João 
do mundo. Paraíba Online, 
Campina Grande, 15 jun. 
2019. Disponível em: https://
paraibaonline.com.br/saojoao/
c o n h e c a - u m - p o u c o - d a -
historia-do-maior-sao-joao-
do-mundo/. Acesso em: 6 ago. 
2020.

O texto, de linguagem 
simples e sucinto, fala um 
pouco da história e do alcance 
da Festa de São João realizada 
em Campina Grande (PB).

� FESTE JOS Juninos  – 
Campina Grande/PB. 2017. 
Vídeo (2min33s). Publicado 
pelo canal Ministério do 
Turismo. Disponível em: 
h t t p s : / / y o u t u . b e / e 9 s _
OWZTg1A. Acesso em: 6 ago. 
2020.

No vídeo, é possível conhe-
cer um pouco sobre os 
festejos juninos realizados 
em Campina Grande (PB), 
os quais são considerados a 
maior Festa de São João do 
mundo.

Midiateca do estudante

Midiateca do professor

� SILVA, A. M. B. Danças folcló-
ricas na escola: transformando 
o ensino e (re)significando a 
aprendizagem. Form@re, v. 
2, n. 1, p. 113-125, Teresina, 
jan./jun. 2014. Disponível 
em: https://revistas.ufpi.br/
index.php/par for/ar t ic le/
view/3268/1846. Acesso em: 2 
set. 2020.

Nesse artigo, a autora analisa 
o ensino de dança na escola, 
explorando o potencial social 
dessa prática cultural e a 
relação entre dança, corpo e 
sociedade, além de sua pers-
pectiva multidisciplinar.
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� O boxe conceito (p. 76) explora a ideia da dança como elemento que constitui a identi-
dade de um povo. É possível, a partir dessa explicação, explorar o sentido de que, assim 
como as identidades, as danças também sofrem modifi cações com o passar do tempo. 
Ainda que as danças regionais tenham por objetivo manter a tradição da região em 
questão, é possível elaborar propostas de aprimoramento, de modo que se tornem mais 
inclusivas e, ao mesmo tempo, preservem sua herança cultural. 

» Respostas e comentários
 1. a) Quando pessoas de diferentes gerações dançam juntas, muitas informações sobre a tradição e 

os signifi cados da dança são transmitidas dos mais velhos para os mais novos, fazendo com que 
a cultura da região seja disseminada e valorizada.

b) São usadas a linguagem corporal, com seus movimentos específi cos da dança; a linguagem visual, 
com os trajes típicos da dança; e a linguagem musical, com o ritmo, a melodia e a letra que marcam 
o andamento da dança.

c) A calça, o chapéu e as botas sugerem que essa é uma dança originalmente masculina, oriunda de 
ambiente rural, realizada por homens ligados ao trabalho com a terra ou com animais.

d) As botas são usadas para proporcionar e evidenciar a característica mais marcante dessa dança, que 
são os momentos de bate-pé.

 2. Professor, se achar válido, ensinar alguns passos da catira para os estudantes e estimular a prática 
como forma de enriquecer a aula com uma atividade física de demonstração da dança.

 3. Porque era usada como resistência e deboche contra as instituições opressoras, como os coronéis, os 
delegados, os padres e o governo. Os  estudantes também podem direcionar suas respostas para a popu-
larização da dança nos salões do século XIX. Caso isso aconteça, sugere-se explicar que a dança se tornou 
uma tradição devido às modifi cações e alterações realizadas pelas camadas populares da sociedade.

 4. Os termos, que constituem adaptações de expressões francesas, e as respectivas coreografi as que eles 
orientam são: anarriê (en arrière – casais vão para trás), alavantú (en avant tous – todos os casais vão 
para a frente) e changê de damas (changer/changez de dames – trocar/troquem de damas, de par).

 5. Junho é o mês de santos católicos cultuados na região: 13, dia de Santo 
Antônio, considerado o santo casamenteiro; 24, dia de São João Batista, 
visto como o protetor dos doentes; 29, dia de São Pedro, considerado 
o dono da chuva. Junho também é um mês em que costuma chover na 
região Nordeste, espantando a seca e proporcionando dias melhores para 
a população. Assim, trata-se de um momento muito especial para o povo 
nordestino, que o celebra com animados festejos. Os estudantes também 
podem associar a popularidade da festa junina no Nordeste ao aspecto 
turístico dos festejos. Caso desconheçam a relação entre a festa junina, 
as condições climáticas do mês e a homenagem aos santos católicos, se 
possível, propor aos estudantes uma pesquisa sobre o tema para, em 
seguida, responder à atividade.

 6. Ambos os fi gurinos, com o uso do chapéu e da camisa listrada, remetem 
ao meio rural, origem dessas duas danças tradicionais brasileiras. Os trajes 
da quadrilha não incluem necessariamente as botas, que na catira são 
imprescindíveis para produzir o ruidoso bate-pé. Pelos chapéus esfi a-
pados e pelas roupas remendadas, vê-se que o fi gurino da quadrilha é 
divertidamente desmazelado, dado o caráter de encenação irreverente 
que caracteriza essa dança.

Midiateca do professor

� NOLETO, R. da S. Casamento 
em performance, parentesco em 
questão: gênero e sexualidade 
no São João de Belém, Pará. 
Cadernos Pagu, Campinas, n. 
51, 2017. Disponível em: www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_
a r t t e x t & p i d = S 0 1 0 4 -
83332017000300512&Ing=en
&nrm=iso. Acesso em: 6 ago. 
2020. 

O artigo analisa a relação 
entre o casamento encenado na 
quadrilha, as novas concepções 
de família e os estereótipos de 
gênero, apresentando as tensões 
e contradições exploradas a 
partir da dança. 
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#paraexplorar Página 77

» Estratégias didáticas 

 Propor aos estudantes que, além de artigos e reportagens encon-
trados na internet, busquem documentários sobre o tema. Eles 
também podem conversar a respeito disso com o professor de 
História. Uma interessante fonte de informações é a disserta-
ção de mestrado Xaxado e criação artística: um estudo sobre 
ressignificações da cultura popular no ambiente escolar 
formal, de Carlos Cleiton Evangelista Gonçalves, disponível em: 
www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/6635/CARLOS_GON_
ALVES____PROFARTES_UFPB_15561140187796_6635.pdf (acesso 
em: 6 ago. 2020). 

 Se julgar pertinente, explicar aos estudantes que, se por um lado 
o xaxado é tradicionalmente dançado apenas por homens, por 
outro, as modi� cações dos espaços da dança do xaxado, que 
passaram a ser também ocupados por mulheres, exigem modi� -
cações em sua tradição. Assim, sugere-se estimulá-los a discutir 
o tema e a pesquisar sobre os grupos de xaxado atuais, em sua 
maioria mistos, e as adaptações realizadas para a inclusão de 
mulheres neste e em outros tipos de dança.

#nósnaprática

» Estratégias didáticas 

 Na etapa Planejar (p. 78), sugere-se fornecer direcionamentos 
para a escolha das danças regionais pesquisadas pelos grupos, 
de acordo com a pertinência de cada uma delas. Caso as danças 
escolhidas para a pesquisa tradicionalmente sejam dançadas 
apenas por mulheres ou por homens, sugerir aos estudantes 
que explorem adaptações com a � nalidade de incluir pessoas de 
diferentes gêneros. 

 As aulas de Educação Física poderão ser usadas para os ensaios 
e para as discussões dos grupos. O professor pode, por exemplo, 
contribuir com informações sobre as danças ou fornecer à turma 
ferramentas de busca na internet para que as pesquisem. É neces-
sário estar atento aos elementos escolhidos pelos grupos para as 
danças (músicas, passos e trajes), certi� cando-se de que sejam 
adequados para a realidade da escola.

 Na etapa Praticar (p. 78), para a apresentação da parte teórica, os 
estudantes podem utilizar diferentes ferramentas de projeção de 
conteúdos disponíveis na internet ou equipamentos que a escola 
tenha para essa � nalidade.

Páginas 78 e 79

A proposta de pesquisa sobre 
o xaxado pode ser ampliada 
com o desenvolvimento de aulas 
integradas com o professor de 
História, com o intuito de esti-
mular a análise do movimento 
do cangaço e suas consequências 
históricas. A pesquisa pode, por 
exemplo, auxiliar os estudantes 
a compreender a origem do 
xaxado com base no contexto 
histórico do cangaço. 

Integração
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 Na etapa Compartilhar (p. 79), é aconselhável certi� car-se de que esse comparti-
lhamento será de consenso geral, para que a privacidade de todos seja preservada, 
exibindo apenas conteúdos autorizados pelos participantes.

 Na etapa Avaliar (p. 79), recomenda-se que, no momento de avaliação, os grupos 
sejam estimulados a discutir sobre a história da dança pesquisada e sobre as tra-
dições da região que podem ser percebidas por meio dela. Também é um bom 
momento para discutir de que maneira essas danças exploram as posições femi-
ninas e masculinas, bem como quais adaptações foram feitas para que todos 
pudessem participar.

» Atividades complementares

 1. A dança é compreendida como uma linguagem por apresentar, por meio do ritmo, do 
movimento, da música e do vestuário, narrativas sobre determinadas regiões. 
a) Com base na imagem da Leitura 1 (p. 74), crie hipóteses sobre o surgimento da dança 

catira.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes associem seus movimentos com as tradições europeias, 
devido aos sons emitidos pelo bater dos pés, ou in� ram que a dança é mais presente nas regiões inte-
rioranas, devido aos trajes utilizados.

b) Após o levantamento de hipóteses, realize uma pesquisa para comprová-las ou refutá-las
e discorra brevemente sobre as origens da catira.
Espera-se que os estudantes discorram sobre a origem antiga da catira, presente no Brasil desde os 
tempos coloniais. A dança foi incluída nos festejos tradicionais e inicialmente era dançada apenas por 
homens; além disso, ela mistura as tradições africana, espanhola e portuguesa.

 2. Assim como a quadrilha, outras danças brasileiras se apresentaram como formas de resis-
tência em períodos de dominação. Discorra sobre uma delas e, se necessário, realize uma 
pesquisa sobre o tema.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes pesquisem e discorram sobre danças utilizadas como for-
ma de resistência ou manifestação por determinada esfera da população. Algumas dessas danças podem 
ser contemporâneas ou ter surgido em período mais recente da história de uma região ou de um país.

Amor, medo e enigma: veredas mineiras
 Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo professor 

com formação disciplinar em Língua Portuguesa, pois há o enfoque no desenvol-
vimento de habilidades de Língua Portuguesa, no trabalho com o gênero romance 
e na re� exão sobre conhecimentos linguísticos no que diz respeito às normas e 
aos usos das linguagens oral e escrita. Há espaço para o desenvolvimento de ati-
vidades paralelas de integração com outras áreas de conhecimento, as quais são 
sugeridas ao longo destas Orientações.

» Estratégias didáticas 

 Este é um bom momento para abordar com os estudantes o signi� cado da 
palavra jagunço. Após a análise, sugere-se estimular os estudantes a discutir 
sobre o tema e a elaborar hipóteses sobre a forma como o conceito de jagunço 
pode permear o romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 

Página 80
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Ler o mundo 
» Estratégias didáticas 

 A atividade 1 (p. 80) possibilita a exploração de diversos gêneros 
textuais e de estratégias de oralização de textos escritos. Sugere-se 
que, para a elaboração da atividade, os estudantes sejam estimulados 
a pesquisar as características dos gêneros escolhidos, de modo a não 
só adequar o texto ao gênero, do ponto de vista formal, mas também 
de modo a reconhecer qual é o gênero mais apropriado ao conteúdo 
que será narrado por eles. Para a leitura dos textos produzidos, reco-
menda-se explicar aos estudantes que, durante a oralização, devemos 
enfatizar os momentos mais importantes do texto e modular nosso 
tom de voz para que a leitura se torne interessante ao ouvinte.

 A atividade 3 (p. 80) pode ser realizada com o auxílio do professor 
com formação disciplinar em Geogra� a. Para isso, sugere-se pedir 
aos estudantes que, após a pesquisa, discutam com o professor 
quais são as características do rio São Francisco, qual era a sua 
importância nos anos 1920, as transformações ocorridas com o 
passar das décadas e qual é a sua importância nos dias atuais. 
Se necessário, explicar aos estudantes que o rio São Francisco, 
conhecido carinhosamente por Velho Chico, é um dos rios mais 
importantes do Brasil. Com aproximadamente 2 800 km de exten-
são, é o maior rio do país que se localiza exclusivamente em 
território nacional. Nasce no estado de Minas Gerais, atravessa a 
Bahia, passa por Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde deságua 
no oceano Atlântico, depois de percorrer 521 municípios. O rio é 
fundamental para a região, tanto na produção de energia hidrelé-
trica quanto para a irrigação e o fornecimento de água potável, 
especialmente para as populações do semiárido nordestino. 
Nos anos 1920, o barco a vapor Benjamim Guimarães passou a 
transportar passageiros e mercadorias e abriu importantes vias 
de comunicação e integração, sobretudo para as populações do 
sudoeste da Bahia e noroeste de Minas Gerais.

Leitura
» Estratégias didáticas 

 Sugere-se estimular os estudantes a formular hipóteses sobre 
as características do ouvinte de Riobaldo. Para isso, perguntar 
a eles se acreditam que esse ouvinte também era um jagunço 
ou a qual classe social eles pensam que o ouvinte pertencia. 
Após a discussão, é possível discorrer sobre a ascensão social de 
Riobaldo e sobre as marcas impressas na narrativa pela presença 

Página 80

Páginas 81 e 82

Em Grande sertão: veredas, 
Guimarães Rosa utiliza a paisa-
gem do sertão mineiro como 
constituinte e constitutiva das 
estratégias narrativas. Assim, é 
possível propor uma atividade 
integrada com o professor 
com formação disciplinar em 
Geogra� a, a � m de analisar as 
características geográ� cas dessa 
região para então associá-la ao 
enredo do romance. 

Integração

D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   240D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   240 19/09/20   09:2919/09/20   09:29



241

Sugere-se a elaboração de 
aulas integradas com o profes-
sor com formação disciplinar em 
História para o estudo dos anos 
� nais da República Velha e sua 
in� uência na construção tanto 
do enredo quanto da estrutura 
do romance. Se julgar pertinente, 
após as explicações do professor 
de História, pedir aos estudantes 
que elaborem hipóteses sobre 
a forma como a tensão entre a 
velha e a nova ordem poderia 
ecoar no romance de Guimarães 
Rosa e, após o estudo do texto, 
retomar a discussão a fim de 
refutar ou con� rmar as hipóteses 
elaboradas.

Integração

Midiateca do professor

 MELO, É. C. de. “O envir de 
espaços”: cartogra� a e geoes-
tratégia no romance brasileiro 
do século XX. Literatura e 
Sociedade, São Paulo, n. 19, 
p. 12-31, 2014. Disponível em: 
www.usp.br/bibliogra� a/obra.
php?cod=21852&s=grosa. 
Acesso em: 6 ago. 2020. 

O autor aborda os regimes 
geoestratégicos do romance 
brasileiro no quadro histórico 
da conquista territorial do 
sertão do século XX, desta-
cando a cartogra� a no cenário 
de alguns romancistas. 

 MILANO, L. E. O sertão em voz 
alta. Signo, Santa Cruz do Sul, 
v. 42, n. 74, p. 76-83, maio/ago. 
2017. Disponível em: https://
online.unisc.br/seer/index.
php/signo/article/view/8677. 
Acesso em: 6 ago. 2020.

No artigo, a autora discute 
a experiência de leitura em 
grupo de Grande sertão: 
veredas, explorando a relação 
entre som e sentido do ponto 
de vista da fonologia, com base 
na relação entre voz e escuta 
do romance.

de um interlocutor a quem Riobaldo se refere como “senhor” 
no romance em questão. É importante considerar que, na 
estrutura de recepção da obra, o lugar ocupado pelo leitor e 
pelo interlocutor de Riobaldo se confundem; assim, o leitor 
termina por também ocupar a posição de “senhor”, garan-
tindo, ao mesmo tempo, um lugar privilegiado do ponto de 
vista social, mas facilmente manipulável por ser a posição de 
quem não presenciou os fatos narrados.

 A escrita de Guimarães Rosa apresenta marcas de oralidade 
e neologismos muito frequentes. Assim, para garantir melhor 
compreensão do texto pelos estudantes, recomenda-se 
a leitura em voz alta ou a leitura compartilhada do trecho 
em questão pela turma. Em seguida, se julgar pertinente, 
evidenciar algumas marcas de oralidade e explicar os neolo-
gismos de forma a garantir a compreensão do texto.

 Após a leitura do texto, sugere-se apresentar aos estudan-
tes o mapa da página 23 do artigo “’O envir de espaços’: 
cartografia e geoestratégia no romance brasileiro do 
século XX”, de Érico Coelho de Melo, indicado na Midiateca 
do professor ao lado. O autor propõe uma cartografia do 
espaço geográfico percorrido pelo personagem Riobaldo 
e analisa a relação entre espaço e narrativa no romance 
de Guimarães Rosa.

 Sugere-se discorrer sobre a importância da natureza na 
obra de Guimarães Rosa. Para isso, se possível, explicar aos 
estudantes que a narrativa de Grande sertão: veredas se 
sustenta nas imagens, belezas e violências do sertão de 
Minas Gerais, e é por meio da identi� cação com a natu-
reza e com o espaço que as personagens manifestam seus 
sentimentos e angústias e também são atravessadas por sen-
timentos e angústias decorrentes dele. O rio, por exemplo, 
adquire papel fundamental no curso da história e os pássaros 
e as árvores servem de cenário para os momentos em que o 
amor se manifesta.

 Para comentar a importância da informação implícita em uma 
obra literária, propõe-se explicar aos estudantes que a apre-
ensão de sentido de um texto literário geralmente se dá não 
só pela interpretação do enredo, mas também pela junção de 
todos os elementos que o atravessam, como o cenário, o con-
texto e, sobretudo, as deduções e os complementos ao que é 
dito com base na interpretação pessoal do leitor. 
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Pensar e compartilhar

» Estratégias didáticas 
� Sugere-se explicar aos estudantes que o cenário de um romance, além de servir 

como ambientação do enredo, é essencial para a compreensão não só do con-
texto no qual se insere a obra, mas também da relação entre as personagens e 
esse contexto. Uma mesma frase, enunciada em diferentes contextos e cenários, 
adquire signifi cados diversos. Desse modo, o cenário do sertão é tão impor-
tante para o romance de Guimarães Rosa quanto as próprias personagens e, ao 
mesmo tempo, serve de pretexto para a discussão fi losófi ca universalizante que 
o romance incita, daí a descrição da obra como “regionalismo universal”.

� Para que os estudantes compreendam com mais profundidade as posições de 
recepção que fundamentam a estrutura fi ccional de Grande sertão: veredas, 
propõe-se explicar que, durante a leitura, é preciso, ao mesmo tempo, assumir 
a voz do narrador e a posição do seu interlocutor, que apenas ouve o que está 
sendo dito. 

� Para o desenvolvimento do boxe #saibamais (p. 83), entre as várias possibilidades 
disponíveis na internet, pode-se recomendar que a turma assista à entrevista do 
escritor Mia Couto para o jornal Diário de Pernambuco ou que leia a entrevista 
que ele concedeu ao Portal Raízes, ambos indicados na Midiateca do estudante
(p. 246) destas Orientações. Caso opte por indicar a entrevista, sugere-se fomentar 
uma discussão sobre a relação entre os benefícios da modernidade e suas con-
sequências negativas, como a perda das tradições orais e dos aspectos culturais 
regionais do país afetado por ela. Assim, se julgar pertinente, estimular os estudan-
tes a analisar em que medida o movimento de modernização pode ser prejudicial 
para a cultura local e se há como combatê-lo. Sugere-se explicar aos estudantes 
que, de certo modo, literaturas que propõem um trabalho de oralidade, como a de 
Guimarães Rosa e a de Mia Couto, servem como ponto de resistência. A linguagem, 
nos dois autores, também procura estabelecer uma relação mais visceral entre o 
leitor e o enredo, e as marcas de oralidade imprimem paixões e subjetividades que 
a linguagem funcional, feita com o intuito de apenas comunicar, não consegue 
alcançar. Se optar por indicar a leitura da entrevista, recomenda-se estimular uma 
refl exão sobre a prosa poética. Assim, é interessante explicar aos estudantes que 
a prosa poética se constitui a partir de uma narrativa, cujo objetivo é contar uma 
história, mas que, ao mesmo tempo, utiliza artifícios líricos de forma recorrente na 
sua composição. Na obra de Mia Couto, por exemplo, a prosa poética se constitui 
a partir da utilização de uma linguagem muito próxima à oralidade e sonoramente 
ritmada. Após a refl exão sobre as características da prosa poética na obra de Mia 
Couto, propõe-se levar os estudantes a refl etir se a obra de Guimarães Rosa, em 
especial Grande sertão: veredas, também poderia ser considerada prosa poética.

� Com base no estudo da obra de Guimarães Rosa e das entrevistas de Mia Couto, 
os estudantes podem ler o livro Terra sonâmbula, de Mia Couto, a fi m de traçar 
paralelos entre os dois romances estudados, considerando tanto a infl uência de 
Guimarães Rosa na literatura do moçambicano quanto a importância que a obra 
de Mia Couto vem ganhando no Brasil e no mundo.

Páginas 83 a 86
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 � Como aponta o boxe #ficaadica (p. 84), o jornal O Estado de S. Paulo publi-
cou, em 2018, uma reportagem que revisita os prováveis lugares onde se passa 
a história contada por Riobaldo. Se julgar pertinente, é possível sugerir aos 
estudantes a leitura e a discussão dessa reportagem, disponível em: https://
infograficos.estadao.com.br/especiais/novas-veredas/mudancas (acesso em: 6 
ago. 2020). Estimular os estudantes a realizar a leitura do texto, assistir ao vídeo 
e, em seguida, discutir o texto lido com os demais colegas da turma. A leitura 
pode ser feita de forma compartilhada, em grupos ou individualmente, e, se 
necessário, é possível discutir o tópico sob a supervisão do professor com for-
mação disciplinar em Geografia, com o objetivo de aprofundar o conhecimento 
da turma sobre a geografia do sertão mineiro.

 � Após a leitura do boxe #ficaadica (p. 85), recomenda-se solicitar aos estudan-
tes uma pesquisa de imagens da exposição em questão; durante a observação 
das imagens da exposição, sugerir pontos de contato entre o que está sendo 
visto por eles e tudo o que estudaram sobre o tema, tanto ao longo da sequência 
quanto nas aulas integradas com o professor de Geografia. Também é interessante 
propor aos estudantes que associem as imagens observadas às descrições líricas 
do rio São Francisco, elaboradas por Guimarães Rosa ao longo de Grande sertão: 
veredas. Para isso, se julgar pertinente, estimular os estudantes a discorrer sobre 
os aspectos líricos das imagens selecionadas, encontrando semelhanças e dife-
renças com o modo como Guimarães Rosa descreve o rio em seu romance. É 
possível encontrar imagens da exposição no link: https://wnarquitetura.com/
portfolio/exposicao-rio-sao-francisco/ (acesso em: 6 ago. 2020).

 » Respostas e comentários

 1. a) Porque no sertão pode-se encontrar o ser humano espontâneo, instintivo, indomado, 
sem a necessidade de ter a atenção desviada de sua própria liberdade. Sugere-se apro-
fundar a atividade com uma discussão sobre o modo como o cenário do sertão não só 
apresenta o ser humano espontâneo, mas também o insere em uma posição ao mesmo 
tempo dentro e fora dos conflitos históricos existentes em sua época.

b) Classificação como regionalista: a descrição do cenário do sertão nordestino, o registro de 
costumes da região e a representação simulada do dialeto. Questionamento: a temática 
filosófica universal que aborda emoções como o amor e o medo, inquietações e angústias 
de todo ser humano. Se julgar pertinente, propõe-se retomar o conceito de regionalismo 
para a resolução da atividade, explicando aos estudantes que as obras regionalistas têm 
por objetivo narrar o contexto de vida das pessoas em determinada região do país, con-
siderando suas angústias e características próprias, sempre associando-as às regiões de 
origem. As obras regionalistas também possuem forte inclinação social.

2.   a) "Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão." (1o parágrafo), "Se deu há 
tanto, faz tanto, imagine: eu devia de estar com uns quatorze anos, se." (2o parágrafo), 
"No Porto do Rio-de-Janeiro nosso, o senhor viu." (2o parágrafo), "Não me esqueci de 
nada, o senhor vê." (8o parágrafo), "O senhor surja: é de repentemente, aquela terrível 
água de largura: imensidade." (9o parágrafo), "Tive medo. Sabe?" (10o parágrafo), "Agora, 
que o senhor ouviu, perguntas faço." (11o parágrafo), "Diz-que-direi ao senhor o que 
nem tanto é sabido [...]." (último parágrafo).
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b) A linguagem assume aspectos de uma contação de causo, com marcas de oralidade pró-
prias do falar do personagem, um ex-jagunço habitante do sertão mineiro. Recomenda-se 
explicar aos estudantes que a interlocução marcada pela oralidade também tem como 
efeito inserir o leitor na narrativa, criando um cenário imaginário no qual a voz silenciosa 
da leitura assume características da voz de quem conta uma história, e o leitor ocupa a 
posição de quem escuta essa mesma história. A operação proposta é bastante complexa, 
pois esse recurso faz com que o leitor empreste sua voz para o narrador, mas ocupe a 
posição do interlocutor ouvinte.

c) Respostas possíveis: pode se tratar de um leitor interessado pelo sertão mineiro; um leitor 
que já conheça e aprecie a obra de Guimarães Rosa; um leitor interessado em romances e 
textos literários de modo geral; um leitor interessado por histórias que se passam em meio 
rural etc. Se julgar pertinente, recomenda-se lembrar os estudantes de que, circulando no 
campo literário, o romance pode atingir uma ampla esfera de interesses, mas é notável o 
destaque do autor no panorama das letras, o que pode, por si só, ser um atrativo para a 
leitura. Pode-se também chamar a atenção para os questionamentos do autor, humana-
mente universais.

d) Espera-se que os estudantes identifiquem essa projeção no ouvinte do narrador. Como 
efeito, supõe-se que o leitor se coloque como ouvinte tanto quanto a personagem que 
ouve as histórias de Riobaldo. Seria interessante ressaltar que essa escuta deve abrir-se 
para um modo de falar muito próprio. A leitura pode ser desafiadora de início, mas é 
importante chamar a atenção dos estudantes para a musicalidade da linguagem própria 
do falar de Riobaldo. Entregar-se a ela é quase condição para entender o que ele diz.

 3. a)  A travessia do Rio-de-Janeiro, cruzando o São Francisco para chegar à margem oposta 
ao ponto em que o primeiro desemboca no segundo. Esta atividade será retomada mais 
adiante para explorar a travessia em sua dimensão simbólica. Caso opte por antecipar 
a discussão sobre a travessia em sua dimensão simbólica, no decorrer desta atividade, 
sugere-se perguntar aos estudantes quais são os sentidos possíveis para a palavra e, com 
base nas respostas elaboradas oralmente por eles, desenvolver a ideia de que a travessia, 
no romance de Guimarães Rosa, também pode ser associada às mudanças ou aventuras 
que o narrador irá viver ao longo de sua jornada.

b) O porto se localiza no Rio-de-Janeiro, figurado como um rio estreito, afluente do São 
Francisco; sua localização provável seria o noroeste de Minas Gerais. O porto é mos-
trado como lugar movimentado, sobretudo pelo comércio, como atestam a venda 
de arroz a forasteiros citada no trecho e a fala do narrador: “Ora, lugar de tirar esmola 
era no porto”.

c)  A pecuária (o menino compra um quarto de queijo) e o plantio de cana-de-açúcar (o 
menino compra um pedaço de rapadura) e de arroz (dois ou três forasteiros vão ao 
porto para comprar). Sugere-se apresentar aos estudantes o Parque Nacional Grande 
Sertão Veredas, situado na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Eles podem explorar o 
parque, buscando na internet informações e imagens. Nas imagens, a turma poderá 
constatar que o bioma predominante no espaço em que se passa o enredo do romance 
é o cerrado, e não a caatinga de clima semiárido que a palavra sertão do título pode 
fazer supor.

 4. a)  Que são religiosas, devotas.
b) Bom Jesus da Lapa é um município situado a sudoeste do estado da Bahia. À época em 

que se passa a história, não havia estradas de acesso fácil à capital Salvador. Os habitantes 
de Bom Jesus da Lapa que queriam ou precisavam chegar a centros maiores pegavam 
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um vapor no rio São Francisco até Pirapora (MG), onde o trem poderia levá-los a Belo 
Horizonte, capital de Minas Gerais. O município tem um santuário importante, que recebe 
cerca de 2,5 milhões de romeiros por ano. Funciona numa gruta de pedra (lapa) desco-
berta, em 1691, pelo português Francisco de Mendonça Mar (que ficou conhecido como 
“O Monge da Gruta” e depois passou a se chamar Padre Francisco da Soledade). A mãe 
do menino queria agradecer a cura do filho, mas provavelmente não tinha condições de 
viajar até o santuário. Por isso, decide pela estratégia da cabaça, que poderia viajar pelo 
rio até lá.

 5. a) A aparência física, a companhia prazerosa, a voz e o jeito de falar e o modo de agir e de 
se comportar.

b) O narrador tomou a atitude de aproximar-se do menino, que ria para ele, dando abertura 
para a aproximação de ambos. Assim, pode-se dizer que a iniciativa da aproximação foi 
do menino.

 6. a)  O tamanho do rio São Francisco e a possibilidade de a canoa virar e afundar.
b) O menino demonstra autonomia ao não pedir licença ao tio para entrar na canoa. O 

fato de fazer tudo com naturalidade, de ser capaz de apreciar a paisagem, desligado de 
eventuais perigos, de ficar quieto, composto e dizer “carece de ter coragem” mostram essa 
valentia.

c) O contraste sugere um complemento do menino ao narrador. Professor, se achar opor-
tuno, comente com os estudantes que a coragem e o medo acompanharão a trajetória 
de Riobaldo ao longo do romance.

 10. a) Recomenda-se explicar, durante a realização desta atividade, que tanto as construções 
repetitivas quanto o uso exagerado da elipse fazem parte do estilo característico de escrita 
de Guimarães Rosa, que busca se aproximar da oralidade e, ao mesmo tempo, inserir 
traços sonoramente poéticos na narrativa. Se necessário, esclarecer que a elipse é a figura 
de linguagem que consiste em suprimir termos subentendidos das frases. Geralmente, a 
elipse omite verbos, pronomes e conjunções para evitar repetição e garantir maior coesão 
textual, contudo, em Guimarães Rosa, essa figura é utilizada de maneira exagerada, a fim 
de aproximar o texto da economia linguística do discurso oral. Também durante a realiza-
ção desta atividade, propõe-se ressaltar por qual motivo a construção sintática “eu devia 
de estar” se distancia mais da linguagem formal do que as outras presentes no texto de 
Guimarães Rosa. Para isso, explicar que, no contexto, o verbo dever é transitivo direto, 
ou seja, precisa de complemento não preposicionado para fazer sentido. Contudo, na 
linguagem popular, o verbo é usualmente flexionado junto da preposição de, conforme 
a construção sintática do texto analisado.

b) No segundo item, a palavra surja pode reunir todos esses significados. As acep-
ções 1 e 2 remetem à ideia de, chegando de canoa ao São Francisco, deparar com a 
grandeza do rio, que emerge de repente diante da vista do narrador. Com relação à 
acepção 3, por estar a forma verbal surja direcionada ao ouvinte (“O senhor surja”), 
com o modo imperativo exprimindo um pedido, é possível interpretar que o nar-
rador solicita a ele que imagine, que deixe ocorrer à mente as ideias presentes nas 
acepções 1 e 2 da palavra.

Já o terceiro item, de repentemente, forma não registrada nos dicionários, também 
é locução adverbial de modo e tem o mesmo sentido de de repente. O acréscimo do 
sufixo -mente acentua a noção de processo, podendo sugerir algo que ocorre ainda mais 
repentinamente.
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c) No primeiro item, espera-se que os estudantes apontem que não: canoando transmite uma ideia 
de insegurança bem maior que “remando a canoa”, em que se depreende a ideia de que a canoa 
está sob o controle do remador, o que não se visualiza em canoando. A palavra assim construída, 
no gerúndio, também pode sugerir a ideia de oscilação da canoa.

Já no segundo item, o uso do diminutivo em ribeirãozinho ressalta a sua pequenez. Um ribeirão 
é um curso d’água menor que um rio. Ao se acrescentar o diminutivo -inho à palavra, marca-se 
enfaticamente a diferença de tamanho entre os dois rios.

Por fim, no terceiro item, as duas expressões são adequadas e fazem sentido nessa frase, 
considerando que sem espera pode ser entendida como “sem demora” e sem esperar
significa “sem presumir”.

Vale acrescentar que espera signi� ca também o remanso de um rio no qual embarcações � cam 
paradas aguardando o vento para prosseguir viagem. No contexto da frase, esse signi� cado também 
faria sentido nessa expressão.

 GRANDE sertão: veredas. Uma heca-
tombe, um apocalipse e uma linguagem. 
2019. Vídeo (12min04s). Publicado pelo 
canal Diário de Pernambuco. Disponível 
em: https://youtu.be/vwdQT-_goM0. 
Acesso em: 6 ago. 2020.

No link, é possível assistir à entrevista 
em que o autor moçambicano Mia 
Couto fala sobre a obra de Guimarães 
Rosa. 

 MIA Couto fala da influência de 
Guimarães Rosa na sua prosa poética. 
Portal Raízes, Piracanjuba, 20 fev. 2016. 
Disponível em: www.portalraizes.com/
1mia-couto-guimaraes-rosa/. Acesso 
em: 6 ago. 2020.

No link, é possível ler a entrevista 
dada pelo autor moçambicano Mia 
Couto, em que aborda a in� uência de 
Guimarães Rosa na criação de sua prosa 
poética. 

 ROSA, J. G.; GUAZZELLI, E.; ROSA, R. 
Grande sertão: veredas – Graphic 
Novel. São Paulo: Globo, 2014.

Nesta obra, o romance de Guimarães 
Rosa foi adaptado para os quadrinhos, 
preservando os aspectos de linguagem 
e o enredo da obra original. O livro foi 
premiado como melhor adaptação para 
quadrinhos no festival HQ Mix 2015.

Midiateca do estudante

d)Para a realização dos demais itens desta atividade, propõe-se apontar 
aos estudantes que, além das construções repetitivas e das elipses exa-
geradas, a linguagem literária de Guimarães Rosa também é marcada 
pela presença de inversões sintáticas e pelo intenso uso de neolo-
gismos, além da linguagem mais próxima da oralidade do que da 
norma-padrão da Língua Portuguesa. Se necessário, explicar aos 
estudantes que as inversões sintáticas ocorrem quando a ordem 
direta de uma oração é invertida ou sofre alguma mudança. Já os 
neologismos ocorrem quando o autor cria palavras a partir de pro-
cessos de formação de palavras, como justaposição, aglutinação, 
verbalização e su� xação, ou atribui outros sentidos a palavras já 
existentes na língua. Tanto a justaposição quanto o neologismo 
têm por objetivo, na obra de Guimarães Rosa, propor a criação 
de novos efeitos de sentido que não só contribuam para as des-
crições, como também sejam capazes de despertar no leitor os 
sentimentos vividos pelo narrador. Esse movimento acontece, por 
exemplo, na utilização do neologismo canoar.

 11. Se julgar pertinente, fomentar uma discussão sobre o motivo pelo qual 
o crítico literário Davi Arrigucci Júnior considera o trecho lido tão belo. 
Durante a discussão, estimular os estudantes a levantar hipóteses con-
dizentes com o excerto do artigo do crítico para, em seguida, realizar a 
atividade. Espera-se que os estudantes concluam que o texto lido con-
segue condensar, de forma bastante complexa, a estrutura do enredo 
do romance que o precede. 

Pensar a língua 

» Estratégias didáticas 
 Durante a realização das atividades propostas (p. 87), é 

possível retomar alguns conceitos importantes para a 
compreensão da diferença entre as estratégias discursivas 
utilizadas pelo narrador em um texto marcado pela orali-
dade e as estratégias discursivas normalmente empregadas 
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D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   246D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   246 19/09/20   09:3319/09/20   09:33



247

em textos que se propõem a seguir as normatividades do regime escrito. 
Recomenda-se destacar, por exemplo, a forma como a coesão se estabelece 
com os mesmos marcadores de interação no texto, como aí e agora, fazendo 
com que tais palavras ocupem uma dupla posição. O texto também é repleto 
de perguntas retóricas que visam estabelecer o diálogo com o leitor.

 � Se julgar necessário, propõe-se explicar aos estudantes que a pontuação do livro 
Grande sertão: veredas pouco se atém às regras da norma-padrão. As exclama-
ções, reticências, vírgulas e os pontos-finais têm por objetivo principal estabelecer 
certa cadência ao texto, atribuindo emoção à narrativa para aproximá-la ainda mais 
do discurso oral.

 � Sugere-se apontar que a repetição na obra de Guimarães Rosa, além de ser 
utilizada a fim de garantir o entendimento do texto lido, serve também como 
marcador linguístico da fala do sertanejo, ou seja, como estratégia de estabe-
lecimento do lugar social de quem fala, reforçando ainda mais os aspectos de 
oralidade do romance.

 � Caso julgue importante para o entendimento das atividades, recomenda-se 
retomar o conteúdo de colocação pronominal pela norma-padrão, esclarecendo 
aos estudantes que as regras estabelecidas quase nunca são utilizadas na lin-
guagem oral, apenas em textos muito formais. A colocação pronominal mais 
recorrente na oralidade do português brasileiro é a próclise, e a menos utilizada 
é a mesóclise. Inclusive, muitas pessoas que desejam associar o seu linguajar 
ao da população de maior prestígio social por vezes empregam a mesóclise de 
forma equivocada, trazendo um falso caráter de erudição para a sua fala. Para a 
retomada das colocações pronominais, ressaltar que os pronomes podem ocupar 
três posições em relação ao verbo: podem aparecer antes, depois ou entre o 
radical do verbo e a sua desinência temporal. Quando o pronome aparece antes 
do verbo, temos a próclise; quando aparece depois do verbo, temos a ênclise; e 
quando aparece no meio do verbo, temos a mesóclise. A colocação pronominal 
depende de algumas regras, que podem ser retomadas conforme a necessidade 
da turma.

 � Esse é um bom momento para explicar aos estudantes que falar bem uma língua 
se associa muito mais à capacidade de adequar a sua linguagem ao contexto 
comunicativo do que a utilizar todas as regras da norma-padrão em todos os 
contextos de comunicação. Assim, se em um discurso oral forem empregadas 
as regras do discurso escrito, provavelmente não será possível atingir o obje-
tivo de manter o ouvinte atento e confortável diante da fala. Além disso, supor 
que as regras da norma-padrão regem todas as manifestações de linguagem e 
criar hierarquias entre os modos de falar é estabelecer preconceitos linguísticos, 
afinal, a função primeira da língua é a comunicação, de modo que falar bem está 
muito mais associado a fazer-se entender do que a seguir determinadas regras.

 � Caso os estudantes questionem a função da norma-padrão na estrutura de 
uma língua, já que a linguagem pode ser pensada como um organismo que 
se modifica a partir dos seus falantes e que as noções de certo e errado nem 
sempre devem ser consideradas, sugere-se explicar que as regras gramaticais 
têm como função estabelecer parâmetros para uma escrita que teoricamente 
seja compreen sível por todos os leitores, além de garantir a isonomia linguística, 
necessária em um país com falares tão diversos como o Brasil.

D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   247D2_LING_EM_3087_V3_S2_228-258_MP_G21-AV.indd   247 18/09/20   11:4918/09/20   11:49



248

 � Se julgar pertinente, sugere-se explicar aos estudantes que, como aponta Marcos 
Bagno, a norma-padrão se renova de forma muito lenta quando se compara o seu 
processo de modificação com o das estruturas da linguagem oral, daí a dispari-
dade, por vezes extrema, entre a linguagem oral, em constante movimento, e a 
norma-padrão, espaço no qual as modificações acontecem devagar. 

 � Se desejar aprofundar ainda mais o tema, aconselha-se apontar que a lentidão 
de modificação da norma-padrão está associada ao preconceito linguístico ainda 
muito presente no país, que busca delimitar maneiras certas e erradas de falar. 
Além disso, uma norma-padrão complexa também alimenta a distância entre as 
classes de maior e menor prestígio social, de forma que a linguagem termina 
por ajudar a estabelecer posições sociais que podem ou não ser ocupadas por 
determinados falantes e, principalmente, a legitimar apenas a fala da camada da 
população com acesso às normas. Nesse sentido, estabelecer novas regras para a 
gramática ou simplesmente flexibilizar a normatividade é também um gesto polí-
tico que visa diminuir as hierarquias entre os falantes e promover uma sociedade 
em que todos, independentemente do seu falar, tenham suas ideias consideradas 
em uma discussão.

 � Após a discussão sobre preconceito linguístico e suas implicações sociais, suge-
re-se ressaltar que, mesmo diante da linguagem mais próxima à norma, ainda há 
diferenças entre as estratégias discursivas aplicadas ao discurso oral e as aplicadas 
ao discurso escrito. Se julgar pertinente, propor uma reflexão sobre quais artifícios 
são utilizados pelos estudantes quando pretendem contar uma história, defender 
um ponto de vista ou argumentar sobre determinadas situações em diferentes 
contextos, como na escola, com os amigos ou com a família, e, com base nas res-
postas levantadas por eles, se possível, retomar a ideia de que a língua é modulada 
de acordo com a situação de comunicação. 

 � Se julgar pertinente, aconselha-se explicar que uma situação de comunica-
ção é formada, de maneira geral, pelo emissor, quem emite a mensagem; pelo 
receptor, quem recebe a mensagem; pelo canal, o meio pelo qual a mensagem 
é transmitida (oralmente, por escrito, pela televisão etc.); pela mensagem, a 
informação transmitida; e pelo contexto, a situação na qual a comunicação 
acontece e que contribui para a modulação do discurso de acordo com o obje-
tivo pretendido.

 � Durante a discussão sobre os recursos utilizados na oralidade, sugere-se chamar a 
atenção dos estudantes para os gestos e para a utilização de suportes midiáticos 
para a fala, que terminam por complementar o discurso verbal proferido.

 � Antes de propor a análise das características orais do discurso de Riobaldo, pro-
põe-se comentar que ao ficcionalizar, por meio da escrita, um discurso oral, é 
preciso lançar mão de marcas de oralidade impressas na linguagem que terminem 
por fazer o leitor imaginar a gestualidade característica daquele linguajar. Essa 
estratégia narrativa é complexa e exige um trabalho linguístico bem elaborado. 
O quadro a seguir permite sintetizar as características de oralidade apresentadas 
no discurso de Riobaldo e visualizar as demais variações linguísticas que podem 
compor um discurso oral.
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Recursos da oralidade Efeitos de sentido

Interlocução Criar a impressão de que o receptor também participa da construção 
do discurso, chamando a sua atenção para o que está sendo dito.

Topicalização Direcionar a atenção do leitor para um tópico específico do dis-
curso proferido.

Repetição Retomar um ponto importante do discurso ou enfatizar determi-
nada palavra ou expressão.

Deslocamento da  
colocação pronominal

Aproximar o discurso oral daquilo que é mais comum no portu-
guês falado, mesmo que isso o distancie da norma-padrão.

Pontuação

Marcar pausas que refletem momentos de construção do pen-
samento; marcar pausas da língua oral ou enfatizar termos 
importantes tanto para a construção do sentido quanto para a 
apreensão da subjetividade do emissor.

Conectivos Indicar a continuidade do discurso e estabelecer marcas sequen-
ciais entre as informações proferidas.

Supressão de marcas de plural Aproximar o discurso oral da linguagem do receptor ou legitimar 
o contexto de fala do emissor.

Inversão sintática Enfatizar termos ou marcar uma reordenação de pensamento.

Diversidade vocabular Marcar o pertencimento geográfico do emissor.

Alongamento de vogais, ênfase e 
truncamento 

Enfatizar termos para a construção de sentidos próprios ou para 
manifestar a subjetividade do emissor e sua relação afetiva com 
o discurso proferido.

 � Se for pertinente, recomenda-se, após a explicação do quadro, pedir aos estudantes 
que elaborem exemplos para cada recurso, apontando situações de comunicação 
nas quais os exemplos elaborados poderiam ser utilizados e contribuiriam para 
o estabelecimento de sentido. Espera-se que, durante a atividade, os estudantes 
consigam reconhecer a função prática de cada um dos recursos de oralidade apre-
sentados e associá-los ao seu cotidiano enquanto falantes da língua.

 � Durante a explicação do quadro da página 248 destas Orientações, sugere-se escla-
recer que atribuir as características do discurso oral, e vice-versa, a discursos escritos 
que não possuem pretensão de reproduzir a oralidade reflete a má utilização da 
língua. Assim, é importante que o falante se atente à situação de comunicação, tanto 
oral quanto escrita, para conseguir manejar suas estratégias discursivas. Também é 
importante comentar, se houver pertinência, que alguns textos escritos, cuja preten-
são é buscar se aproximar do leitor, despertando seu interesse para a leitura, lançam 
mão de determinadas características típicas da oralidade.

 » Respostas e comentários

 1. Pode-se afirmar que, no contexto, a primeira pergunta (“Sabe?”) tem a função de reforçar uma 
afirmação, enfatizando o medo que o narrador disse sentir, e que a segunda (“Por que foi que 
eu precisei de encontrar aquele menino? ") convida o interlocutor a fazer uma reflexão com 
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o narrador. Quanto aos conectivos aí e agora, além de funcionarem como elementos da 
estrutura coesiva do texto, contribuem para a interação interpessoal na conversação. 

 3. Há, no texto, outro exemplo de repetição que pode ser citado: “arribamos na outra beira, 
a de lá”. Nesse caso, não há uma repetição de palavras, mas sim uma complementação (“a 
de lá”) que repete a informação já dada (“na outra beira”): se as personagens aportaram 
na outra margem do rio, ela só pode ser a de lá.

 4. Sugere-se explicar aos estudantes que, de acordo com a norma-padrão das gramáticas 
tradicionais, esse caso requer o uso da ênclise em vez da próclise. Se julgar válido, comen-
tar que, no entanto, as regras de colocação pronominal das gramáticas tradicionais dizem 
mais respeito aos usos do português em Portugal do que no Brasil. Lá se prefere a ênclise, 
enquanto aqui – à exceção dos textos escritos em que haja um alto grau de formalidade 
– predomina a próclise, mesmo na linguagem oral das classes de maior prestígio social. 

» Formação continuada 
O pesquisador mineiro Marcos Bagno, em sua obra Preconceito linguístico: o 

que é, como se faz, fomenta uma discussão sobre a forma como a língua opera 
socialmente e sobre o modo como a supervalorização da norma-padrão termina por 
legitimar o preconceito linguístico.

Primeiras palavras
[...]
A língua é um enorme iceberg fl utuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a ten-

tativa de descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, 
é claro, tem seu valor e seus méritos, mas é parcial (no sentido literal e fi gurado do termo) e 
não pode ser autoritariamente aplicada a todo o resto da língua − afi nal, a ponta do iceberg que 
emerge representa apenas um quinto do seu volume total. Mas é essa aplicação autoritária, into-
lerante e repressiva que impera na ideologia geradora do preconceito linguístico.

Você sabe o que é um igapó? Na Amazônia, igapó é um trecho de mata inundada, uma 
grande poça de água estagnada às margens de um rio, sobretudo depois da cheia. Parece-me 
uma boa imagem para a gramática normativa. Enquanto a língua é um rio caudaloso, longo 
e largo, que nunca se detém em seu curso, a gramática normativa é apenas um igapó, uma 
grande poça de água parada, um charco, um brejo, um terreno alagadiço, à margem da lín-
gua. Enquanto a água do rio/língua, por estar em movimento, se renova incessantemente, a 
água do igapó/gramática normativa envelhece e só se renovará quando vier a próxima cheia. 
Meu objetivo atualmente, junto com muitos outros linguistas e pesquisadores, é acelerar ao 
máximo essa próxima cheia...

[...]

BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 49. ed. São Paulo: Loyola, 2007. p. 9-10.

Atividades     Páginas 90 a 92

» Estratégias didáticas
 Durante a leitura do texto proposto ou a análise do vídeo, recomenda-se veri� car se 

os estudantes estão demonstrando atitudes desrespeitosas diante do modo de falar 
caipira, o qual é alvo de muitos preconceitos. Caso haja qualquer comentário indeli-
cado ou piadas por parte dos estudantes, sugere-se explicar que a variação linguística 
caipira é apenas uma dentre as tantas que encontramos no português brasileiro, e que 
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o modo de falar de determinada parcela da população não deve servir como pre-
texto para desvalorizar a produção cultural e intelectual de sua região. Além disso, 
toda diversidade linguística vem acompanhada de novas invenções de sentido 
sobre a língua, as quais são muito valiosas culturalmente e refl etem a diversidade 
do Brasil. Se achar conveniente, sugere-se buscar na internet o poema musicado 
“Viola quebrada”, de Mário de Andrade, como forma de ampliar a abordagem da 
linguagem caipira de forma mais lúdica e poética.

� Caso queira aprofundar o estudo da economia linguística como recurso 
do modo de falar caipira, explicar aos estudantes que se trata de um fenô-
meno linguístico, presente nas mais variadas línguas, por meio do qual os 
falantes procuram formas de tornar o ato de fala mais fácil mecanicamente, 
encurtando palavras e eliminando redundâncias, e, ao mesmo tempo, mais 
funcional do ponto de vista gramatical. Por exemplo, no português brasileiro, 
quando se fala “Os menino chegou/chegaro”, com a economia linguística eli-
minamos o excesso de termos no plural, ao mesmo tempo que garantimos a 
compreensão da mensagem e/ou facilitamos a pronúncia do verbo chegar
fl exionado na terceira pessoa do plural. A esse respeito, sugere-se consultar 
a obra indicada na Midiateca do professor (p. 252) destas Orientações.

� Caso queira aprofundar o estudo das estratégias coesivas, explicar aos estu-
dantes que a coesão pode se dar por meio de diferentes recursos textuais. 
Além dos recursos de coesão nominal, cujo objetivo é introduzir, retomar 
ou reelaborar informações em um texto, existem, por exemplo, os recursos 
de coesão sequencial, que servem para estabelecer relações lógicas entre as 
informações de um texto, informando o tempo, o modo e a causa de uma 
ação. Assim, a coesão sequencial pode ser expressa tanto pela fl exão dos 
verbos quanto pelo uso de conectivos que buscam estabelecer relações de 
sentido entre duas informações.

� Sugere-se retomar brevemente, com os estudantes, as características do gênero 
crônica. Para isso, se possível, explicar a eles que as crônicas por vezes se apro-
ximam muito da linguagem informal e são caracterizadas por textos curtos e 
objetivos, que geralmente abordam assuntos cotidianos ou acontecimentos 
contemporâneos. Depois, apresentar aos estudantes o esquema a seguir.

CRÔNICA

� Texto de curta extensão.

� Enredo próximo ao cotidiano.

� Poucas ou nenhuma personagem.

� Espaço e tempo reduzidos.

� Texto objetivo.

Características 
do gênero crônica

� Narrativa: narra um acontecimento.

�  Descritiva: descreve algo ou 
determinada situação.

�  Dissertativa: apresenta argumentos 
para defender uma opinião.

�  Jornalística: propõe refl exões sobre 
temas atuais.

Alguns tipos de crônica
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Para melhor compreensão da 
crônica de Xico Sá, bem como 
da importância da chuva para a 
região do Cariri, sugere-se a ela-
boração de aulas integradas com 
o professor de Geografi a. O obje-
tivo será explicar aos estudantes 
as diferenças entre os climas do 
Brasil e auxiliá-los a reconhecer 
a importância da chuva para 
determinadas regiões do país.

Integração

Midiateca do professor

� BAGNO, M. A economia 
linguística. In: BAGNO, M. 
Gramática pedagógica do 
português brasileiro. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2011. 
p. 147-169.

No trecho indicado desta 
obra, é possível conhecer um 
pouco mais sobre o conceito 
de economia linguística, abor-
dado nesta seção.

Midiateca do estudante

� NOSSA língua 20: dialeto 
caipira. 2011. Vídeo (6min54s). 
Publicado pelo canal Nossa 
Língua. Disponível em: https://
y o u t u . b e / g 9 b t X Q 8 S P p s . 
Acesso em: 7 ago. 2020.

Neste episódio, um dos partici-
pantes é Manoel Mouri Santiago, 
coordenador do Projeto Caipira, 
da Universidade de São Paulo, 
que aborda o modo de falar 
caipira em sua entrevista.

» Respostas e comentários

 2. Se necessário, propõe-se retomar a supressão das marcas de plural como 
um recurso da oralidade utilizado não só no modo de falar caipira e 
que se associa, sobretudo, às estratégias de economia linguística apli-
cadas pelos falantes de uma língua. Assim, se julgar pertinente, explicar 
aos estudantes que é natural, na linguagem oral, que as pessoas criem 
formas de falar mais econômicas linguisticamente, ou seja, com a utiliza-
ção de menos recursos morfossintáticos e fonéticos do que o proposto 
pela norma-padrão, mas compreensíveis a seus pares.

 3. a) Caso os estudantes apresentem dúvidas sobre os recursos coesivos 
utilizados para retomar informações no decorrer do texto transcrito, 
recomenda-se explicar que esses recursos servem para estabelecer 
relação de sentido entre as partes de um discurso. Assim, quando 
um dos falantes opta por retomar ou reformular o que disse anterior-
mente, ele procura conferir mais sentido à sua fala e, portanto, lança 
mão de novas estratégias de coesão, seja realizando ligação entre 
as informações, no caso da retomada, seja melhorando o sentido já 
estabelecido, no caso da reformulação.

 5. a) É possível que os estudantes direcionem suas respostas para o fato 
de a crônica permitir construções linguísticas informais com o obje-
tivo de criar efeitos líricos e expor a subjetividade do autor. Caso isso 
ocorra, sugere-se explicar que textos dessa natureza por vezes se 
valem de recursos da oralidade para criar um diálogo com o leitor. 
Por exemplo: traços de oralidade em uma reportagem costumam ser 
bem mais sutis do que em uma crônica que, por sua vez, comumente 
apresenta menos marcas de oralidade do que um texto de literatura 
regional.

 6. Sugere-se aproveitar esta atividade para propor aos estudantes que rea-
lizem pesquisas sobre gírias nordestinas e seus signifi cados. A pesquisa 
pode ser feita no site Dicionário Popular: www.dicionariopopular.com/
girias-nordestinas/ (acesso em: 7 ago. 2020), ou em outros sites encontra-
dos na internet. Caso os estudantes sejam da região Nordeste, sugere-se 
estimulá-los a elaborar um verbete em um site wiki com as principais 
gírias nordestinas e seus signifi cados.

As muitas belezas das 
expressões nordestinas
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma priori-

tária, pelo professor com formação disciplinar em Arte, pois 
há o enfoque no desenvolvimento de habilidades de Arte, no 
trabalho com produções como música, xilogravura e dança da 
ciranda. Há espaço para o desenvolvimento de atividades para-
lelas de integração com outras áreas de conhecimento, as quais 
são sugeridas ao longo destas Orientações.

Página 93
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No balanço do forró Página 93

» Estratégias didáticas
 Espera-se, neste subtema, que os estudantes analisem o forró 

como uma manifestação artística. O objetivo dessa aprendizagem 
é o de ampliar o repertório cultural dos estudantes.

Sentir o mundo

» Estratégias didáticas
 Para o desenvolvimento deste boxe, se julgar pertinente, é pos-

sível desenvolver a atividade em conjunto com o professor com 
formação disciplinar em Língua Portuguesa, a � m de transpor 
alguns recursos da narração oral, já estudados no tema anterior, 
para a atividade proposta.

Pensar e compartilhar 

» Estratégias didáticas
 Após a escuta da canção “Estrada de Canindé”, de Luiz Gonzaga, 

e da leitura da letra, propõe-se estimular os estudantes a veri-
� car as marcas de oralidade presentes na canção, bem como a 
função de tais marcas para a temática da letra e o contexto da 
composição.

 Como ampliação do repertório dos estudantes, sugere-se que 
eles sejam estimulados a consultar o link indicado na Midiateca 
do estudante acima, sobre o município de Canindé, no Ceará.

» Respostas e comentários

 2. A letra retrata uma vida rural simples, em contato direto com elementos da 
natureza, tais como a lua, o orvalho, as � ores, o galo-da-campina e o riacho.
Professor, destacar a apologia que o texto faz ao modo de vida no sertão, 
as expressões que caracterizam o modo de falar sertanejo e os desvios da 
norma-padrão que conferem expressividade ao texto.

 3. Os principais instrumentos dessa canção são a zabumba (percussão de 
tambor de som grave), o triângulo (percussão de metal de som agudo) e 
a sanfona ou acordeom (teclado de fole de som médio).

 4. Recomenda-se retomar com os estudantes a leitura do texto “Grupos de ins-
trumentos”, do boxe #paralembrar da Sequência 1 (p. 27) deste volume.

 5. O refrão é constituído pelas duas primeiras estrofes da canção.

 7. Além de descrever um modo de vida simples no sertão do Canindé, 
a letra também aponta para as relações sociais ali estabelecidas. 
Sugere-se que, nesta atividade, os estudantes sejam levados a refletir 
sobre as diferenças de percepção do mundo entre as classes sociais 
abordadas na música. 

Página 93
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 BRASIL. IBGE CIDADES. 
Canindé .  Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/
brasil/ce/caninde/historico. 
Acesso em: 7 ago. 2020.

Neste link, é possível conhe-
cer um pouco da história do 
município de Canindé, no 
Ceará, e acessar uma galeria de 
imagens antigas. Dentre outras 
fotogra� as, é possível conhecer 
a Basílica de São Francisco das 
Chagas, mencionada nesta 
Sequência.

Midiateca do estudante

DREYFUS, D. Vida do via-
jante: a saga de Luiz Gonzaga. 
São Paulo: Editora 34, 2012.

A obra apresenta a biogra� a 
completa de Luiz Gonzaga.

Midiateca do professor
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Midiateca do estudante

� DOCUMENTÁRIO – J. Borges. 
2011. Vídeo (12 min). Publicado 
pelo canal Galeria Estação. 
Disponível em: https://youtu.
be/bYQ9qcokiDo. Acesso em: 
7 ago. 2020.

O vídeo é um minidocumen-
tário que mostra um pouco 
sobre José Francisco Borges, 
conhecido como J. Borges, um 
dos mestres da Literatura de 
Cordel e xilogravurista.

Midiateca do professor

� ACADEMIA BRASILEIRA 
DE LITERATURA DE CORDEL. 
Disponível em: http://www.ablc.
com.br/. Acesso em: 7 ago. 2020.

O site ofi cial da ABLC possui 
vasto conteúdo que pode 
ser explorado pelo professor, 
assim como pelos estudantes 
em atividades de ampliação. 
Há informações, gravuras, 
textos, vídeos etc.

Cenas do sertão

» Estratégias didáticas
� Espera-se, neste subtema, que os estudantes fruam as produções artísticas 

das xilogravuras. O objetivo dessa aprendizagem é o de ampliar o repertório 
cultural dos estudantes.

Pensar e compartilhar 

» Estratégias didáticas
� Recomenda-se retomar com os estudantes as diferenças entre desenho, pintura 

e gravura. Explicar que o desenho remete à utilização de lápis, carvão ou pincel 
para representar algo, enquanto a pintura refere-se tanto ao resultado fi nal 
quanto à técnica na qual há misturas de cores e o pincel é utilizado para conce-
der forma a partir das misturas. A gravura, por sua vez, refere-se a uma técnica 
de reprodução da imagem, que se utiliza de uma matriz de madeira, pedra, 
metal ou tela. Na xilogravura, a matriz é confeccionada de madeira.

� Durante a abordagem do conteúdo do boxe #saibamais (p. 98), se possível, 
sugere-se mostrar mais sobre o processo de criação do artista, apresentando 

Página 96

Páginas 97 e 98

à turma o vídeo indicado na Midiateca do estudante ao lado. Se 
julgar pertinente, sugere-se propor uma discussão sobre o vídeo, 
considerando tanto a relação entre a história de vida e a arte de 
J. Borges como as características próprias de suas gravuras, suas 
técnicas de composição e sua escolha de representação. 

� Cenas da peça Lampião e Lancelote, abordada no boxe 
#fi caadica (p. 98), podem ser vistas nos links: https://youtu.be/
VDwP58kQQq4 e https://youtu.be/urlPkq9TGP0 (acessos em: 
7 ago. 2020).

» Respostas e comentários

 3. a) Espera-se que os estudantes respondam que não há uma correspon-
dência direta entre as duas imagens.

b) Em qualquer dos pássaros escolhidos, o rosto será a parte não cavada, pois 
está em preto, exceto os olhos, ou seja, trata-se do alto-relevo da placa de 
madeira – a parte que recebeu tinta. Todos os pássaros, além do corpo 
preto, têm detalhes cavados nas asas, com pontinhos ou linhas brancas no 
corpo e/ou asas – exceto o maior deles, que não possui detalhes nas asas, 
indicando que apenas o contorno dessa parte de seu corpo recebeu tinta. 
As partes brancas foram entalhadas e as pretas, mantidas nas matrizes.

» Formação continuada
O texto a seguir faz parte de um artigo que analisa as xilogravuras de J. 

Borges, artista representativo da cultura popular nordestina. Sua leitura, na 
íntegra, permite conhecer a presença de determinadas temáticas do imagi-
nário da região, como festas, costumes sociais, mitos e narrativas fantásticas.
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A festa e a magia nas xilogravuras de J. Borges
[...]
O cordel chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e conheceu intenso sucesso 

popular no fi nal do século XIX, principalmente no Nordeste. A maioria dos autores é origi-
nária do sertão nos estados da Bahia, Pernambuco e Piauí, nos quais se concentram algumas 
das cidades com maiores índices de desigualdade social do país. [...] 

A oralidade, vetor dessa comunidade semianalfabeta, fez com que o cordel fosse desenvol-
vido e distribuído sistematicamente na sociedade rural. Ele era sua fonte de informação e de 
entretenimento. Destinados à leitura pública por um contador ambulante, que era geralmente o 
autor, os textos de cordel são muitas vezes dominados por anedotas e brincadeiras. É uma poesia 
marcada por símbolos e jogos de linguagem, muitas vezes de di� cil compreensão por estrangei-
ros. O nome tem origem na forma como os cordéis eram tradicionalmente expostos nas feiras 
europeias, pendurados em cordas ou barbantes. Essa prática, no entanto, não se perpetuou no 
Brasil e é por isso que, no meio popular, ele é mais conhecido como folheto.

[...]
REBOULET, L. B. A festa e a magia nas xilogravuras de J. Borges. Textos Escolhidos de Cultura 

e Arte Populares, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 91-105, nov. 2012. Disponível em: 
www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/view/10262/8048. Acesso em: 7 ago. 2020.

A tradição revisitada 
» Estratégias didáticas 
� Espera-se, neste subtema, que os estudantes fruam a beleza da dança de ciranda. O 

objetivo dessa aprendizagem é o de ampliar o repertório cultural dos estudantes.
� Durante a leitura do boxe #sobre (p. 99), sugere-se aprofundar com os estudantes 

as características do movimento Manguebeat. Para isso, explicar para a turma que 
o movimento, idealizado pelo pernambucano Chico Science (1966-1997), surgiu 
em Recife (PE), por volta de 1991, com o objetivo de associar a biodiversidade do 
mangue às misturas de estilos e infl uências musicais. Para auxiliar nessa abordagem, 
consultar a indicação da Midiateca do professor (p. 256) destas Orientações.

Pensar e compartilhar 
» Respostas e comentários
 3. Também é possível que os estudantes reconheçam diferenças de lingua-

gem entre as duas canções analisadas. Enquanto em Luiz Gonzaga as 
marcas de oralidade do sertanejo são muito evidentes e se refl etem, inclu-
sive, na estrutura de rima e ritmo da canção, na canção do grupo Cabruêra 
essas marcas são bastante sutis e estão presentes majoritariamente na 
escolha vocabular.

#paraexplorar 
» Respostas e comentários
 3. Sugere-se cantar as cirandas com os estudantes, orientando-os para que 

repitam cada uma das estrofes. Outra opção é cantar, marcando com 
palmas ou com batidas dos pés, as sílabas sublinhadas. Depois, propor 
a criação de um arranjo vocal, com sugestões dos estudantes. Pode-se 
também dividir a turma em voz principal e coro, ou vozes masculinas e 
vozes femininas, ou outra combinação criada coletivamente.

Página 99

Página 100

Páginas 100 a 102

Para melhor compreen-
são do movimento artístico 
Manguebeat, sugere-se elaborar 
aulas integradas com o profes-
sor da disciplina de Geografi a. 
As aulas teriam por objetivo 
apresentar aos estudantes a 
biodiversidade do mangue 
para que possam associá-la à 
mistura de ritmos característica 
do movimento.

Integração
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Midiateca do estudante

� ENTREVISTA com Cabruêra 
na Alemanha. 2017. Vídeo 
(10min23s). Publicado pelo 
canal Gisele Rütter – Programa 
Turnê. Disponível em: https://
y o u t u . b e / y b t W K _ V L o A E . 
Acesso em: 7 ago. 2020.

O vídeo apresenta a entre-
vista dada pelo vocalista do 
grupo Cabruêra, Arthur Pessoa, 
após um show da banda em 
Düsseldorf, na Alemanha. 
Nela, o artista conta um pouco 
da trajetória do grupo e dos 
elementos que compõem a 
sonoridade de suas criações 
musicais.

Midiateca do professor

� MACHADO, R. C. V. Chico 
Science. Pesquisa Escolar 
Online. Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, 3 set. 2003. 
Disponível em: http://basilio.
fundaj.gov.br/pesquisaescolar/
i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=564. 
Acesso em: 7 ago. 2020.

No link, é possível encontrar 
mais informações sobre Chico 
Science, que podem auxiliar 
no preparo da aula ou servir 
de recurso para atividades de 
ampliação.

 4. Caso haja algum estudante com defi ciência física na turma, sugere-se 
buscar estratégias adaptativas para a dança da ciranda. Tais adaptações 
podem ser discutidas e elaboradas em conjunto com os estudantes e 
terão por objetivo permitir que todos possam participar da dança.
j) Variações são muito bem-vindas na ciranda, e eleger um mestre ciran-

deiro entre os estudantes para regê-las é uma boa opção. Dependendo 
do tempo de aula, sugere-se ensaiá-las. O mestre pode guiar o grupo, 
alternando os movimentos ou mesmo incluindo outros, como o caracol. 

   I.     Sentido anti-horário e horário: muda o sentido da roda.

   II.    Aproximação: leva a roda para a frente, fechando o círculo ao 
máximo, e depois abre a roda de novo, para trás, sem soltar as mãos 
ou perder a rotação lateral.

   III.   Caracol: forma-se uma espiral enquanto o grupo se movimenta de 
mãos dadas em uma fi la em direção ao centro da roda. O mestre soltará 
a mão do colega à esquerda e iniciará um movimento espiralado à 
direita, gradual, em direção ao centro da roda, deixando o espaço de 
um metro entre a linha de pessoas que ele conduz e os demais que 
estão na ciranda. As pessoas que estão sendo conduzidas se senti-
rão levemente puxadas em direção ao centro. Ao chegar no centro da 
roda, o mestre dá meia-volta e retorna pelo corredor que se formou 
entre as fi leiras. Na saída do caracol, o mestre busca a mão da pessoa 
que soltou para refazer a roda e formar novamente o círculo. Nesse 
momento, todos estarão de costas para o centro da roda, que gira um 
pouco assim até que cada um desvire em seu lugar, voltando-se para 
o centro da roda e terminando a ciranda.

#nósnaprática      Páginas 103 a 106

» Estratégias didáticas 
� A atividade de confecção de xilogravura ou linoleogravura requer 

certo tempo de dedicação e demanda algumas etapas de trabalho. 
� Para iniciar a atividade, recomenda-se organizar a sala (ou o 

espaço utilizado) em um percurso com a indicação das etapas 
de trabalho, para que cada estudante possa seguir seu ritmo 
próprio de produção ao longo das aulas: bancada/mesas de 
desenho, mesas/bancada de encave, mesas/bancada de impres-
são, espaço/varal de secagem. 

� Sugere-se designar como monitores os estudantes que forem ter-
minando as etapas do trabalho e se destacando nelas. Eles fi carão 
próximos dos colegas que tiverem alguma difi culdade, para auxiliá-
-los e esclarecer eventuais dúvidas, mas não devem fazer o trabalho 
por eles. Quanto aos materiais, prever o que a escola pode fornecer 
e dividir entre os estudantes e verifi car o que eles podem trazer de 
casa. Muitas marcenarias costumam ter retalhos de madeira, que 
podem ser fornecidos para a atividade; sobras de tacos de revesti-
mento de pisos podem ser ótimas matrizes, desde que a madeira 
seja maleável e as goivas estejam afi adas. É possível também criar 
berços para as matrizes, como os mostrados nas fotos (p. 105), que 
serão usados no momento de cavar os desenhos.
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 Na etapa Planejar e criar (p. 104), durante a execução da atividade, é importante 
permanecer atento à segurança dos estudantes e, se necessário, oferecer apoio 
durante a utilização da goiva ou de demais instrumentos a� ados ou cortantes. No 
momento Cavando o desenho (p. 105), sugere-se separar um espaço especí-
� co para a utilização desses instrumentos e acompanhar a execução com maior 
proximidade, de modo a evitar acidentes.

 Na etapa Avaliar (p. 106), sugere-se não colocar em questão se o resultado � nal � cou 
feio ou bonito, certo ou errado, bem ou mal acabado. Conhecendo os estudantes, você 
sabe qual é o melhor que cada um pode oferecer e é esse melhor resultado individual 
que se pretende alcançar, e não o mesmo resultado para todos.

 Na etapa Compartilhar (p. 106), para o momento de montagem da exposição, o 
ideal é certi� car-se de que todas as gravuras � caram visíveis. Se julgar pertinente, 
orientar os estudantes a explicar as etapas do processo de confecção das gravuras 
aos visitantes da exposição, comentando as facilidades e di� culdades do trabalho 
e, se possível, mencionando a importância da xilogravura, em especial do artista J. 
Borges, para a cultura brasileira.

Ler Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
» Estratégias didáticas
 Sugere-se, antes da leitura do texto, explicar aos estudantes que o multiculturalismo é 

um movimento que tem por objetivo reivindicar o reconhecimento de múltiplas cultu-
ras como constitutivas das sociedades. A partir dessa movimentação, países como Brasil, 
Estados Unidos e alguns outros europeus compreendem que os grupos minoritários poli-
ticamente têm tido suas tradições e heranças culturais invisibilizadas. 

 Se julgar pertinente, após a leitura do texto, aconselha-se aprofundar a discussão 
proposta por Stuart Hall com a retomada da entrevista de Mia Couto e do trecho 
de Grande sertão: veredas, estudados no tema Amor, medo e enigma: veredas 
mineiras (p. 80). Ambos os autores apontam, em suas obras, para a relação entre a 
modernidade, que busca a formação de culturas hegemônicas que regulam inclu-
sive as estratégias de discurso validadas ou não socialmente, e a população, que, por 

Página 107

Midiateca do professor

 POLETTO, J.; KREUTZ, L. HALL, 
Stuart. A identidade cultural na 
pós-modernidade. Conjectura: 
Filosofia e Educação, Caxias 
do Sul, v. 19, n. 2, p. 199-203, 
maio/ago. 2014.

Na resenha, os autores apre-
sentam algumas questões 
presentes na obra de Stuart 
Hall, como a identidade cultu-
ral, contemplando os conceitos 
de sujeito e identidade do 
período da modernidade até a 
pós-modernidade.

meio da língua, explora sua subjetividade e a maneira como percebe 
o mundo. É importante relembrar que, para Guimarães Rosa, apenas 
no sertão, ou seja, no espaço onde a hegemonia cultural ainda não 
chegou, que o ser humano pode existir em sua completude.

Pensar e compartilhar
» Estratégias didáticas
 Para a realização da atividade 3 (p. 107), é possível utilizar dife-

rentes formas de representação grá� co-visual. Os estudantes 
podem pesquisar na internet modelos de organização de infor-
mações, mas é importante que eles mesmos busquem formas 
de representá-las visualmente, de modo que sejam úteis a eles 
para tarefas posteriores. Qualquer forma de organização visual 
de informação precisa fazer sentido para quem a elabora e, con-
sequentemente, irá utilizá-la.

Página 107
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Identidades nacionais são formadas 
e transformadas no interior da repre-
sentação: a nação é uma comunidade 
simbólica.

A ideia moderna de nação herda de socie-
dades pré-modernas a ideia de lealdade a 
uma comunidade, mas, na modernidade, 
buscou-se uma homogeneização identitá-
ria que não existe.

A unidade da identidade nacional deve ser 
buscada na diversidade.

IDENTIDADES 
NACIONAIS

» Respostas e comentários

 1. a) A identidade nacional.

 b) O tema do trecho é como se dá a construção das culturas nacionais e de que maneira 
são representadas no cotidiano de uma nação. Se julgar pertinente, sugere-se expli-
car aos estudantes que o recorte temático é mais amplo e contém, dentro dele, o 
assunto do texto, que trata do ponto específi co dentro daquele recorte escolhido. 

 2. Sugestão de resposta:

1o parágrafo: A identidade nacional não nos é dada, mas construída por meio da partici-
pação de cada cidadão em um sistema simbólico que representa a ideia de nação.

2o parágrafo: A ideia de cultura nacional é moderna, mas herda de sociedades pré-moder-
nas um sentimento de pertencimento a uma nação vindo de sua lealdade e identifi cação 
com suas particularidades.

3o parágrafo: A unidade da cultura nacional deve ser pensada no contexto da diversidade.

 3. Recomenda-se ajudar os estudantes a perceber que as ideias se somam e se organizam 
em torno da ideia central de identidade nacional. Uma possibilidade para representar 
grafi camente a organização do texto é a sugerida a seguir.

Para fazer junto – Festival cultural – 
segunda etapa      Páginas 108 e 109

» Estratégias didáticas
� Em O que fazer (p. 108), caso os estudantes não consigam escolher suas 

próprias equipes, sugere-se separá-los por um dos seguintes critérios: 
considerando as habilidades de cada um, de forma a aproveitá-las para a 
execução das tarefas, ou por sorteio realizado em sala de aula.

� Na etapa Para produzir (p. 108), sugere-se que todos os estudantes leiam 
todas as orientações e, se pertinente, reestruturem os pontos que julgarem 
necessários, acrescentando itens que podem contribuir para a execução da 
atividade.
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SEQUÊNCIA 3

Nesta Sequência, o trabalho dá continuidade à refl exão sobre a pluralidade de 
culturas para compreender de que maneira a diversidade e a variedade de olhares 
de diferentes povos e culturas para a realidade criam a grande riqueza de gamas 
das relações humanas. A pluralidade cultural, todavia, não é interpretada de forma 
hierárquica, colocando algumas culturas como melhores ou piores do que outras. 
Desse modo, aprender a valorizar e aceitar traços e marcas histórico-culturais e iden-
titários possibilita ampliar as refl exões sobre as identidades brasileiras, as ideias de 
rivalidade e de respeito pelo outro, os conceitos de autoimagem em relação ao que 
é ser visto e se ver como brasileiro, incluindo a multiplicidade da cultura indígena. 
Em Língua Portuguesa, os estudantes se dedicam ao estudo dos gêneros crônica e 
notícia, considerando os contextos de produção e circulação desses gêneros. Além 
disso, eles são levados a compreender, de um ponto de vista linguístico, como a 
modalização é produzida, por meio do uso de verbos epistêmicos e deônticos. A 
produção textual envolve uma proposta de escrita de um resumo de um debate. 
Em Educação Física, os estudantes analisam o esporte como prática corporal de 
respeito e também de rivalidade. As orientações deste material permitem que eles 
realizem um campeonato esportivo. Em Arte, para desenvolver a fruição estética 
e a competência de análise de obras artísticas, os estudantes podem conhecer a 
arte, a cosmogonia e a pintura corporal indígenas. Na prática, os estudantes são 
convidados a produzir suas próprias pinturas corporais. A última etapa da produção 
na seção Para fazer junto fi naliza a organização do festival cultural.

» Cronograma 

Tema Aulas

Somos todos diversos 10 aulas

Rivalidade e o respeito pelo outro 8 aulas

Que espelho me refl ete como brasileiro? 10 aulas

A multiplicidade das culturas indígenas 8 aulas

Para fazer junto – Festival cultural – Etapa fi nal 4 aulas

Somos todos diversos
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo profes-

sor com formação disciplinar em Língua Portuguesa, pois há o enfoque no 
desenvolvimento de habilidades de Língua Portuguesa e no trabalho com o 
gênero crônica e com os conhecimentos linguísticos sobre verbos epistêmi-
cos e deônticos para modalização. Há espaço para a realização de atividades 
paralelas de integração com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao 
longo destas Orientações.

Página 110

Somos um, somos muitos

D2_LING_EM_3087_V3_S3_259_284_MP_G21-AV.indd   259D2_LING_EM_3087_V3_S3_259_284_MP_G21-AV.indd   259 17/09/20   12:0017/09/20   12:00



260

Ler o mundo

» Estratégias didáticas
� Alertar sistematicamente os estudantes para que mantenham o respeito ao 

outro, sempre tendo em mente a necessidade de promover a cultura de paz 
na comunidade escolar e na sociedade em geral.

� Ao trabalhar esta seção, oferecer orientações claras que ajudem os estudantes 
a desenvolver a capacidade de produzir análises críticas, criativas e proposi-
tivas, considerando o perfi l pessoal e as particularidades da região de cada 
um, especialmente na atividade 2.

� Sugere-se incentivar o desenvolvimento da capacidade de argumentação oral 
e escrita pelo aprofundamento das justifi cativas dadas a cada resposta pessoal.

� Antes de trabalhar as atividades, perguntar aos estudantes de que se lembram 
quando ouvem ou leem o termo identidade.

» Respostas e comentários

 1. Resposta pessoal. As respostas dadas pelos estudantes revelarão seus conhecimentos 
prévios a respeito das representações dos brasileiros feitas por estrangeiros. Se necessá-
rio, complementá-las dizendo que, até hoje, o Brasil é considerado um país constituído 
apenas de fl orestas e animais silvestres e muitas vezes identifi cado unicamente pelas 
tradições do futebol e do Carnaval. Cabe citar também o fato de que a mídia internacional 
geralmente reproduz notícias sobre a criminalidade no Brasil, o que gera uma imagem 
de país violento, pobre e criminoso. Como exemplo dessa visão que os estrangeiros têm 
do Brasil, é possível citar os fi lmes 007 contra o foguete da morte (1979), Anaconda
(1997), O incrível Hulk (2008), Velozes & furiosos 5: operação Rio (2011).

 2. Resposta pessoal. Sugere-se comentar que os estereótipos podem não ser apenas 
negativos: existem também os positivos, que, no entanto, comprometem a imagem 
da região e de seus moradores ao representá-los apenas de um modo, ignorando a 
pluralidade local.

 3. Se necessário, ajudar os estudantes a entender que a reprodução de estereótipos con-
tribui para a disseminação de preconceitos e a banalização de determinados grupos e 
culturas. Ao limitar um povo a uma fi gura, um falar, uma personalidade, incentiva-se a 
má representação de realidades e de grupos sociais, cujas vozes e cultura são abafadas 
pela padronização de sua imagem.

 4. Resposta pessoal. Verifi car se os estereótipos comentados pelos estudantes são a res-
peito deles ou de colegas e provenientes de participantes de outros grupos sociais.

Leitura Páginas 111 a 112

» Estratégias didáticas
� Ao término da leitura, antes de abordar as questões da subseção Pensar 

e compartilhar (p. 112), recomenda-se explorar os conhecimentos prévios 
dos estudantes a respeito do conceito de “complexo de vira-latas". Sugere-se 
ler o título do texto e perguntar aos estudantes se sabem a que refere o 

Página 110
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“vira-latismo do brasileiro”. Pode-se ainda questionar se conhecem seu autor, 
o escritor Nelson Rodrigues (1912-1980), alguma de suas peças teatrais ou 
mesmo seus textos sobre futebol.

 Sugere-se dividir a leitura em voz alta entre alguns dos estudantes, propor 
pausas para veri� car se as palavras desconhecidas estão na lista de vocabulário 
ao � nal do artigo e fazer comentários a respeito delas. Como o texto não é tão 
curto, provavelmente há outras palavras desconhecidas, o que proporciona 
uma oportunidade para incentivar estudantes de diferentes per� s a depre-
ender o sentido delas pelo contexto – estimulando, assim, o nível inferencial 
no processo de leitura – e depois, se necessário, consultar um dicionário para 
con� rmar suas hipóteses. 

 A sugestão é também explorar o texto, perguntando aos estudantes se 
conhecem as � guras e os símbolos nacionais mencionados (Marisa Monte, 
Iemanjá, Seu Jorge, o gari Sorriso, o rei Pelé, Gilberto Gil, o malandro da 
Lapa, maracatu, o calçadão de Copacabana, Villa-Lobos). A con� rmação do 
conhecimento prévio dos estudantes é sempre importante para que eles se 
apropriem do trabalho com mais facilidade.

 Na crônica reproduzida, existem dois equívocos que podem suscitar um pedido 
de pesquisa aos estudantes para corrigi-los: (1) o autor a� rma que Nelson 
Rodrigues “cunhou a expressão numa crônica publicada antes da � nal contra 
a Suécia na Copa do Mundo de 1950”; na verdade, o termo "complexo de vira-
-latas" era o título de um artigo do escritor para a revista Manchete Esportiva, 
de 31 de maio de 1958; (2) a publicação foi feita não “antes da � nal” da Copa da 
Suécia, mas na véspera da estreia da seleção brasileira de futebol nesse torneio, 
como reti� ca a atividade 2 da subseção Pensar e compartilhar (p. 112).

 Logo após a leitura, sugere-se revelar aos estudantes que existem dois erros 
de informação no texto e pedir que tentem localizá-los, valorizando, assim, 
seus conhecimentos prévios. Depois, caso não obtenha resposta, pedir a eles 
que pesquisem rapidamente sobre a Copa da Suécia, para descobrir que o 
ano correto é 1958 e poder revelar então o segundo equívoco, pois a publi-
cação do artigo foi anterior ao próprio início da Copa do Mundo.

Pensar e compartilhar

» Estratégias didáticas 

 Recomenda-se explorar as informações do boxe #paralembrar (p. 112) antes 
de tratar das questões especí� cas do texto lido.

 Se julgar pertinente, perguntar aos estudantes se conhecem algum cronista bra-
sileiro, vivo ou não, e mencionar outros escritores que também se destacaram 
nesse gênero, como Machado de Assis (1839-1908), Lima Barreto (1881-1922), 
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e Luis Fernando Verissimo (1936-).

 As atividades desta subseção podem ser muito proveitosas para estimular 
continuamente o pluralismo de ideias e a investigação cientí� ca.

Páginas 112 a 116
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 � Também antes de partir para as atividades, pode-se propor à turma uma con-
versa sobre o que sabem sobre as Olimpíadas de Londres ou mesmo sobre 
as Olimpíadas de 2016, realizadas no Brasil.

 � As atividades 5 b, 6 e 7 a podem ser aproveitadas para desenvolver o nível 
inferencial de leitura dos estudantes.

 � Ao abordar o boxe #saibamais (p. 113), perguntar aos estudantes o que conhe-
cem a respeito da final da Copa do Mundo de 1950 e do 7 a 1 na Copa de 2014. 
Talvez alguns se lembrem da famosa derrota para a Alemanha e tenham ouvido 
falar, no ambiente familiar ou em outros círculos pessoais, da derrota de 1950. 
Incentivar as conexões individuais com esses dois marcos da história cultural 
do país, mesmo que haja aversão ao tema, o que pode ocorrer com estudantes 
que não gostam de futebol ou não acompanham as partidas.

 � No boxe conceito (p. 113), é possível aproveitar a relação da crônica com o 
cotidiano para discutir o fator temporal desse texto e sua provável imperma-
nência, que é uma marca desse gênero textual e o diferencia de outros, como 
o romance ou o poema.

 » Respostas e comentários

 1. b) Perguntar aos estudantes se sabem de comentários críticos parecidos sobre outros 
eventos esportivos ou de grande público.

 2. Sugere-se comentar brevemente a dedicação de Nelson Rodrigues aos textos sobre 
futebol. Pode-se mencionar as coletâneas de crônicas desse importante escritor brasi-
leiro, como A pátria em chuteiras (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013) e a citada na 
Midiateca do estudante (p. 265) nestas Orientações. Se julgar pertinente, mencionar 
o envolvimento de outros membros da família no jornalismo esportivo, como o irmão 
de Nelson, Mário Leite Rodrigues Filho (1908-1966), mais conhecido por Mário Filho. Em 
sua homenagem, o nome oficial do estádio do Maracanã é Estádio Jornalista Mário Filho.

 3. a) Perguntar aos estudantes se conhecem o autor Antonio Prata (1977-), cronista muito 
ativo atualmente e filho do também escritor e cronista Mario Prata (1946-). Comentar 
que a referência aos textos de Antonio Prata e Nelson Rodrigues estabelece, com o 
de Madson Moraes, uma relação intertextual entre crônicas de autores de épocas 
diferentes. Por meio desse recurso, é possível ampliar ou refutar discursos estabele-
cidos ao longo do texto.

Além do glossário apresentado (p. 112), sugere-se perguntar aos estudantes se ainda 
têm dúvidas de vocabulário e ajudá-los a compreender as passagens que contenham 
os termos desconhecidos. Se considerar pertinente, perguntar a eles qual é o sentido, 
no texto, do neologismo perestroikada e do trocadilho glas’nós’t na fila, formados 
com os nomes de dois programas de abertura política (perestroika e glasnost), implan-
tados por Mikhail Gorbachev, então secretário-geral do Partido Comunista na hoje 
extinta União Soviética. Para explicar o que foram esses programas, pode-se pedir 
a colaboração do professor com formação em História. O objetivo do primeiro era 
promover a reestruturação (perestroika) da economia; o do segundo, dar transparên-
cia (glasnost) às decisões do governo, aproximando-as da população, e combater a 
corrupção.
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b) Conversar com os estudantes sobre a possibilidade de essas manchetes reproduzirem 
mais um sentimento do leitor do que um juízo de valor de seus autores. No caso do 
terceiro título, notar que a palavra fracasso está entre aspas, por reproduzir a fala do 
próprio atleta. Sugere-se esclarecer que não há neutralidade nessas chamadas: elas 
apresentam um posicionamento valorativo com relação ao desempenho desses bra-
sileiros nas disputas de que participaram. Talvez caiba ainda comentar que a crônica 
é marcadamente um gênero em que não se espera neutralidade do autor.

c) É possível retomar o conceito de Psicanálise – abordado em razão da crônica da seção 
Leitura (p. 111) – e mostrar que ele adquire outro significado ao figurar ao lado de um 
termo de outra ordem, ministério.

 4. b) Pode-se ajudar os estudantes a compreender que a crítica não está nos elementos em 
si (samba, futebol, praias, indígenas, malandragem e alguns grandes nomes da música 
brasileira), mas no uso estereotipado deles, que limita a formação de uma imagem.

e) Aproveitar essa oportunidade para discutir o que se pode ou se deve mostrar do país 
conforme o propósito da apresentação.

 6. Música: Villa-Lobos, Tom Jobim, os sambas de Cartola, a batida do violão de João Gilberto, 
a Orquestra de São Paulo, Joelma e Ximbinha, Gaby Amarantos e Racionais MC’s. 
Festividade brasileira: Parintins e São João. Alimentação: Coxinha de bar. Representação 
cultural: Estalinhos de bombinhas de São João, manifestações folclóricas, frevo de Recife 
e bumba meu boi do Maranhão. Representação da natureza: Pampas.

 7.  a) Aproveitar para discutir a importância do uso do plural na palavra Brasil – substan-
tivo que normalmente é usado no singular. É possível explorar ainda a importância 
do uso social do plural em outras expressões para tratar publicamente de catego-
rias abrangentes e diversas, como “culturas brasileiras” (e não “cultura brasileira”), 
“periferias das cidades”, “jovens brasileiros” (e não “o jovem brasileiro”) ou ainda 
“mulheres” (e não “mulher”, como se fosse uma categoria única, sem pluralidades).

b) É possível abordar os reflexos da desigualdade socioeconômica no Brasil nessa 
diferenciação de valores dentro de um mesmo país. Vale ter o cuidado de não asso-
ciar maior reconhecimento financeiro a maior valor cultural, mas ressaltar que essa 
associação existe e é questionável. Nesse sentido, compreender que não existe 
somente um Brasil (ou uma cultura brasileira) é reconhecer que o padrão defen-
dido pela elite econômica não é o único existente nem deveria ser um modelo, 
mas apenas mais uma manifestação cultural entre várias.

 8.  c) A sugestão é aproveitar a atividade para destacar o valor dos sufixos nessas palavras 
e explicar brevemente o processo de criação das palavras na Língua Portuguesa, 
partindo de um substantivo (no caso, esses termos surgiram da palavra vira-lata, 
mantendo-se o radical que indica o termo inicial e adicionando-se os sufixos -ência 
e -ismo). Se julgar pertinente, aprofundar o uso desses sufixos pela comparação 
com outras palavras que os utilizem, como narcisismo (derivado do citado Narciso), 
modismo, parlamentarismo, assistência, independência e malemolência.

 9. a) Atentar para a possibilidade de os estudantes, ao pesquisar, encontrarem versões dis-
tintas, uma vez que o mito se altera conforme a fonte. É importante, no entanto, que 
compreendam a figura de Narciso como um homem muito belo que se apaixona por 
sua imagem e é isso o que o leva a seu fim. Se julgar adequado, sondá-los a respeito 
da reprodução desse mito em diferentes áreas da cultura – além da citada Psicanálise, 
aparece em obras de artes plásticas internacionais e na música brasileira, como é o 
caso da canção “Sampa”, de Caetano Veloso, que diz que “Narciso acha feio o que não 
é espelho” – ver a sugestão na Midiateca do estudante (p. 265), nestas Orientações.
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b) Pode-se retomar a expressão-chave da crônica (“complexo de vira-latas") para explorar 
a similaridade dessa ideia com a expressão narciso às avessas – ou seja, o indivíduo 
que sofre desse complexo sente-se diminuído, feio, o contrário de Narciso.

 10.a) Ao apontar o � m dessa estrutura escravocrata e da divisão entre Colônia e Império 
(a metrópole) no Brasil, o autor busca reforçar a ideia de que é preciso reconhecer 
a importância de todos os brasileiros e suas heranças culturais. Além disso, essas 
referências também propõem uma crítica ao preconceito associado às diferenças 
sociais do passado e ao modo como essa leitura perdura até a atualidade. Se julgar 
pertinente, mencionar um importante livro para a tradição do pensamento crítico 
brasileiro que utiliza esses termos no título e é referência ainda hoje na Sociologia: 
Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre (1900-1987), publicado em 1933 (e ree-
ditado pela primeira vez em versão digital pela Global Editora, em 2019), que trata da 
importância da casa senhorial e da casa de escravizados na formação sociocultural 
brasileira.

b) “[...] uma república repleta de lindezas que muitas vezes entram em con� ito com suas 
contradições sociais.”

c) Ele a� rma como superados os con� itos da Colônia, do Império, as divisões de casa 
grande e senzala, mas depois con� rma ainda existirem con� itos sociais. Professor, 
discutir com os estudantes que sempre existiram contradições sociais. E que quando 
a� rma que não há mais casa grande e senzala, se contradiz, pois essa divisão social 
permanece no Brasil entre uma elite e toda a população.

d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que, apesar do � m da 
estrutura escravocrata no país, a maneira como essa mudança foi realizada deixou 
marcas no desenvolvimento econômico e social da população negra brasileira que 
podem ser identi� cadas no cotidiano, nas práticas associadas tanto ao racismo estru-
tural quanto ao pensamento racista individual. Propor aos estudantes que avaliem se 
é possível associar o vira-latismo brasileiro a um preconceito em relação às culturas 
populares ou a grupos sociais regionais distantes das principais capitais e das elites 
socioeconômicas do país. Recomenda-se organizar uma roda de conversa para que 
eles identi� quem exemplos de racismo estrutural no país e em sua região, suge-
rindo que pesquisem a respeito do acesso à educação da população negra, da taxa 
de desemprego entre brancos e negros e da desigualdade econômica entre esses 
contingentes.

 11. Resposta pessoal. Caso não haja tempo hábil para assistir à abertura completa, suge-
re-se selecionar ao menos dois trechos em que os elementos típicos e estereotipados 
apareçam para que os estudantes os analisem e conversem a respeito deles. Se mesmo 
isso não for factível, pode-se apresentar fotogra� as das representações. Vale destacar 
que os elementos não verbais são muito importantes para a produção de sentidos.

#paraexplorar

» Estratégias didáticas 
 Alertar os estudantes para o cuidado que devem ter com a argumentação nas 

duas respostas: além de serem pessoais, elas precisam de boas justi� cativas 
para serem convincentes e contribuir para o debate crítico.

 Espera-se que os estudantes percebam com essa atividade a importância 
de conhecer mais a cultura brasileira. Se necessário, sugerir a eles algumas 
possibilidades de pesquisa: O pagador de promessas (1962), de Anselmo 

Página 117
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Duarte, longa-metragem ganhadora da Palma de Ouro 
de melhor fi lme no Festival de Cannes, na França, um dos 
mais importantes do cinema brasileiro; Central do Brasil
(1998), de Walter Salles, longa-metragem ganhadora do 
Urso de Ouro de melhor fi lme no Festival de Berlim; Artur 
Ávila, matemático e ganhador da Medalha Fields, maior 
premiação mundial da Matemática, em 2014; o também 
matemático Ubiratan D’Ambrosio, agraciado com o Prêmio 
Kenneth O. May (por contribuições à história da Matemática) 
e a Medalha Felix Klein (por contribuições à educação mate-
mática); Cesar Victora, epidemiologista e ganhador do 
Prêmio Internacional Canadá Gairdner de 2017 por suas 
contribuições às Ciências médicas; Anna Luisa Beserra, bio-
tecnóloga, ganhadora do prêmio Jovens Campeões da Terra 
em 2019, promovido pela Organização das Nações Unidas; 
Miguel Nicolelis, médico e cientista, ganhador do Prêmio 
Pioneer do Instituto Nacional de Saúde dos EUA em 2010. 
O Prêmio Camões – maior premiação literária da Língua 
Portuguesa – foi concedido a autores como João Cabral de 
Melo Neto (1990), Rachel de Queiroz (1993), Jorge Amado 
(1994), Rubem Fonseca (2003), Lygia Fagundes Telles (2005), 
Ferreira Gullar (2010) e Chico Buarque (2019).

Pensar a língua
» Estratégias didáticas
� Sugere-se promover uma conversa com os estudantes a 

respeito dos termos do glossário para ajudá-los na compre-
ensão geral do texto. Se necessário, ler o texto mais de uma 
vez com eles, para discutir outros termos sobre os quais 
tenham dúvida.

� Discutir o signifi cado dos termos modalização e modali-
zar para auxiliar os estudantes nas atividades propostas. 
Nestas Orientações, há diversos exemplos do uso desses 
modalizadores. Caso julgue pertinente, é possível apresen-
tar alguns deles aos estudantes para discutir a relação da 
modalização com o gênero textual.

� Pode-se aproveitar esta atividade para conversar com os 
estudantes sobre a importância do contexto para a pro-
dução de sentido e para a adequação do uso de verbos 
modalizadores.

� Esclarecer o segundo boxe conceito (p. 119), dizendo aos 
estudantes que, apesar de as classificações epistêmica e 
deôntica organizarem as modalidades de acordo com as 
intenções, mais importante do que rotulá-las é compre-
ender o sentido das construções verbais no contexto em 
que ocorrem e, sobretudo, a intencionalidade por trás 
de seu uso.

Páginas 118 a 120

Midiateca do professor

� IDENTIDADES e ressentimento psi-
cológico. Vídeo (50min56s). Publicado 
pelo canal Silas Lozano Paz. Disponível 
em: https://youtu.be/fFDb8KR1rCM. 
Acesso em: 18 ago. 2020.

No programa Café Filosófi co da TV 
Cultura, a psicanalista, ensaísta e cro-
nista Maria Rita Kehl traça um panorama 
histórico do conceito de ressentimento, 
apoiando-se na opinião de pensadores 
renomados, como Nietzsche e Freud, 
para chegar à análise da identidade da 
sociedade brasileira, que, segundo ela, 
é ressentida.

Midiateca do estudante

� RODRIGUES, N. À sombra das chu-
teiras imortais: crônicas de futebol. 
Organização e notas de Ruy Castro. 11. 
reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 
2002. (Coleção das Obras de Nelson 
Rodrigues, v. 4).

Nelson Rodrigues é um dos mais 
célebres dramaturgos brasileiros. Essa 
coletânea de 70 crônicas, organizada 
pelo jornalista e pesquisador Ruy Castro, 
na década de 1990, abrange publica-
ções em jornal de 1955 a 1970, entre 
elas alguns dos textos mais importantes 
do escritor sobre futebol e identidade 
nacional.

� SAMPA. 2015. Vídeo (3min01s). 
Publicado pelo canal CaetanoeGilVEVO. 
Disponível em: https://youtu.be/
t4pl079t548. Acesso em: 6 ago. 2020.

Assista ao vídeo da música “Sampa”, 
interpretada ao vivo por Caetano Veloso 
e Gilberto Gil, em um dos espetáculos 
da turnê de lançamento do CD Dois 
amigos, um século de música, em 
2015, em comemoração dos 50 anos de 
carreira.
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 Ao trabalhar com o conceito de vira-lata, sugere-se apresentar 
brevemente Eduardo Giannetti, presente no boxe Midiateca do 
professor destas Orientações (p. 266). Ele já escreveu mais de dez 
obras em suas áreas de especialidade, para mostrar a importância 
do tema e a seriedade de O elogio do vira-lata. Caso julgar rele-
vante, é possível aproveitar uma das frases utilizadas na época de 
divulgação do livro para despertar o interesse dos estudantes e 
debater as metáforas usadas: “se for para escolher, pre� ro ser um 
vira-lata a um poodle da madame”. Outra opção é discutir a respeito 
da de� nição de vira-lata dada por ele em entrevistas: “O vira-lata é 
o mestiço, o misturado, o espontâneo. E isso é o que tem de mais 
belo na cultura brasileira”.

» Respostas e comentários

 1.  A prática de querer abrir mão de características tipicamente brasileiras 
para transformar o Brasil em um país de primeiro mundo.

 2.  A ideia de que o brasileiro é espontâneo, tem relações pessoais com vita-
lidade e disposição para desfrutar o momento é uma generalização que 
reitera a leitura de que o povo brasileiro é sempre amigável, bondoso e 
emotivo. Ao mesmo tempo, desconsidera as características pessoais de 
cada indivíduo e a adequação de suas reações aos contextos sociais em 
que estão inseridos.

 3. Tem o sentido de "recomendação". Professor, chamar a atenção dos estu-
dantes sobre o verbo dever ter, em determinados contextos, o sentido 
de "obrigação". Não é esse o caso aqui.

 4. a) Poder modaliza “surgir nossa originalidade” e dever modaliza “ter 
cuidado”.

b) Poder indica possibilidade, e dever indica obrigação.

 5. As frases ficariam: “É daí que surge nossa originalidade” e “Termos o 
cuidado de não abrir mão daquilo que nós também temos, que nos 
diferencia”. No primeiro caso, deixaríamos de ter uma possibilidade para 
indicar uma certeza; no segundo, o conselho ou a sugestão é substituído 
por uma afirmação de uma realidade, de algo que já é feito.

 6.  Sim, pois, nesse contexto, considerar os elementos citados ante-
riormente no parágrafo a matriz da originalidade brasileira é uma 
possibilidade, uma interpretação do autor que pode ser questionada. 
Ao dizer “É daí que deve surgir nossa originalidade”, o autor apresentaria 
uma certeza, uma única alternativa.

Atividades

» Respostas e comentários

 1. a) Observar que esta atividade exige dos estudantes a capacidade de 
síntese do texto lido, além de considerar e avaliar outras possibilidades 
de resposta.

Páginas 120 e 121

Midiateca do professor

 GIANNETTI, E. O elogio do 
vira-lata e outros ensaios. São 
Paulo: Companhia das Letras, 
2018.

Nessa obra, o economista 
e filósofo Eduardo Giannetti 
(1957-) busca reverter a con-
cepção do “complexo de 
vira-latas”, expressão cunhada 
por Nelson Rodrigues, para 
levar o leitor a ver essa carac-
terística representativa do 
povo brasileiro como uma 
virtude. Além desse ensaio, o 
livro conta com outros textos 
sobre identidade, cultura e 
economia.

 ZANIN, L. Nelson Rodrigues 
e o mito do futebol. Revista 
USP, São Paulo, n. 96, p. 136-
-144, dez. 2012/fev. 2013. 
Disponível em: www.revis 
tas.usp.br/revusp/ar t ic le/
view/52266/56301. Acesso em: 
5 ago. 2020.

Em artigo de homenagem a 
Nelson Rodrigues, o jornalista 
defende a tese de que o escri-
tor pernambucano radicado 
no Rio de Janeiro (RJ) tinha o 
desejo de encontrar a essência 
nacional no futebol, como se 
uma partida fosse uma metá-
fora das disputas enfrentadas 
pelos brasileiros na realidade, 
as quais demandam criati-
vidade, gingado e intuição. 
Zanin nota que no estilo desse 
cronista predomina a hipér-
bole, que ele sabe trabalhar 
de forma magnífica. “Assim, 
Nelson não diz que a derrota 
do Brasil para o Uruguai, na 
Copa de 1950, foi terrível, 
porque soaria fraco. Ele a� rma 
que a derrota foi uma tragédia 
pior que Canudos". O estilo de 
Nelson era também marcado 
pelo uso de adjetivos, feito 
com um deslocamento que os 
aproxima da função poética.
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b) Se necessário, ajudar os estudantes a perceber o papel fundamental da educação e da 
conscientização sobre direitos e deveres dos seres humanos. Sugere-se, ainda, comen-
tar sobre a importância da � scalização feita não só pelo Estado, mas também por toda 
a sociedade. A DUDH foi elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 
representar o ideal comum a todos os povos e nações, mas seu cumprimento ainda 
precisa ser o� cializado em alguns países. Se julgar pertinente, pedir aos estudantes 
que realizem uma pesquisa sobre os países que, segundo a ONU, violam os direitos 
humanos.

 3. c) Pode-se apontar que o uso do verbo dever, na mudança proposta, imporia aos países 
signatários da DUDH a obrigação de cumprir esse item.

Rivalidade e o respeito pelo outro Página 122

 Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo pro-
fessor com formação disciplinar em Educação Física, pois há o enfoque no 
desenvolvimento de habilidades de Educação Física e no trabalho com o 
esporte como prática corporal de respeito e de rivalidade. Há espaço para o 
desenvolvimento de atividades paralelas de integração com outras áreas de 
conhecimento, as quais são sugeridas ao longo destas Orientações.

» Estratégias didáticas

 Durante toda a atividade, recomenda-se aprofundar as justi� cativas dadas a 
cada resposta pessoal para desenvolver a capacidade de argumentação dos 
estudantes.

Ler o mundo

» Respostas e comentários

 1. Sugere-se comentar com os estudantes que não existem disputas se não há adversá-
rios, ou seja, existe uma relação de dependência entre os envolvidos para que exista 
a competição. É possível ainda propor uma re� exão sobre essa relação de causa e 
consequência associada a competições esportivas.

 2. Chamar a atenção dos estudantes para o fato de que os atos violentos de algumas tor-
cidas alteraram até a maneira de realizar algumas partidas, tanto no calendário quanto 
na localização e no modo de apresentação, com a prática que � cou conhecida como 
“torcida única” – tentativa de impedir ou reduzir con� itos violentos dentro de estádios 
em jogos de times com rivalidade conhecida.

 3. Conduzir a discussão com base nas respostas dos estudantes, a � m de destacar que as 
diferenças podem ser entendidas como outra maneira de olhar, analisar, considerar o 
mundo e as pessoas. No esporte, as diferenças contribuem para novas formas de jogar, 
interpretar movimentos, pensar regras etc. Os estudantes poderão citar o respeito a ves-
timentas associadas a determinadas religiões e culturas e a inclusão de participantes com 
de� ciência em competições. Sugere-se considerar e avaliar outras respostas apresentadas 
para a atividade.

Página 122
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» Formação continuada
Kanavillil Rajagopalan, linguista indiano e professor titular aposen-

tado de Semântica e Pragmática das Línguas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), defende a ideia de que as re� exões realizadas pela 
Linguística têm abordado a língua fora da linguagem vivenciada pelos 
falantes e pelos traços culturais. O autor propõe uma revisão dos objetos de 
estudo dessa disciplina, principalmente língua e linguagem, e associá-los 
às características geopolíticas dos falantes em prol da adequação à nova 
realidade que o mundo enfrenta. Leia um trecho de um dos capítulos do 
livro Por uma linguística crítica.

O objetivo deste capítulo é pleitear que nós, linguistas, devemos, com 
urgência, rever muitos dos conceitos e das categorias com os quais estamos 
acostumados a trabalhar, no intuito de torná-los mais adequados às mudanças 
estonteantes, principalmente em nível social, geopolítico, e cultural, em curso 
neste início de milênio. [...] Previsivelmente eles estão se mostrando cada vez 
mais incapazes de corresponder à realidade vivida neste novo milênio, realidade 
marcada de forma acentuada por novos fenômenos e tendências irreversíveis 
como a globalização e a interação entre culturas, com consequências diretas 
sobre a vida e o comportamento cotidiano dos povos, inclusive no que diz res-
peito a hábitos e costumes linguísticos.

O próprio conceito de língua está aí como prova cabal. Do modo como é 
conceituada, a língua é tradicionalmente entendida como algo fechado em si e 
autossufi ciente. [...]

Ora, o fato é que o conceito de "língua" que os estudiosos adotaram a priori, 
ou seja, antes mesmo de qualquer verifi cação empírica, não admite qualquer 
possibilidade de que as línguas encontradas no mundo real – sobretudo nos dias 
de hoje, quando os contatos entre os povos estão se processando na velocidade 
da luz e em volumes inimagináveis algumas décadas atrás – possam evidenciar 
instabilidades, não passageiras, mas estruturais e constitutivas [...].

RAJAGOPALAN, K. Linguagem e identidade. In: RAJAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica: linguagem, 
identidade e a questão ética. São Paulo: Parábola, 2003. p. 25-26.

Midiateca do professor

 CANTÓ, P. Conheça o signi� cado do 
‘haka’, a dança tribal maori que virou 
símbolo dos All Blacks. El País, São Paulo, 
20 out. 2017. Disponível em: https://
brasil.elpais.com/brasil/2017/10/19/
cultura/1508405168_363160.html. 
Acesso em: 7 ago. 2020.

A reportagem explica que a dança 
chamada haka faz parte da formação 
da identidade do time de rúgbi da Nova 
Zelândia. Esse traço identitário também 
é uma maneira de manter a tradição dos 
maoris, povo que habitava esse país 
insular antes da colonização por euro-
peus. Os jogadores têm o costume de 
dançar antes das partidas, estimulando 
a rivalidade da disputa, mas não a inimi-
zade com os times adversários.

Leituras 1 e 2
» Estratégias didáticas
 É recomendável começar a Leitura 1 discutindo a foto-

grafia apresentada e a hashtag #SayNoToRacism
(#DigaNãoAoRacismo, em português) para aproveitar 
a leitura de elementos não verbais da imagem – como a 
indicação dada pelas cores das camisas dos jogadores e 
dos juízes e a disposição deles, misturados, ou ainda os 
elementos que indicam o local em que se encontram, 
como a predominância do amarelo nas arquibancadas – 
e veri� car o conhecimento prévio dos estudantes sobre o 
tema. Se houver estudantes que tiveram experiência como 
torcedores ou acompanharam a repercussão da rivalidade 
de torcidas em redes sociais, sugere-se valorizar esses 
relatos para abordar o tema.

Páginas 122 a 124
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 A sugestão é, antes da Leitura 2, perguntar aos estudantes se conhecem o 
autor do texto, Tiago Leifert, e se sabem algo sobre seu posicionamento a 
respeito das relações entre política e esporte. É bem provável que a maioria 
conheça o apresentador por vê-lo na televisão, mas talvez poucos já tenham 
lido textos seus ou saibam de sua posição política. Sugere-se explorar essa 
questão oralmente com toda a turma.

 Também antes da Leitura 2, é possível aproveitar a imagem do jogador Colin 
Kaepernick ajoelhado (p. 123) para descobrir os conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre o tema e envolvê-los na conversa. Caso a foto tenha sido 
motivo de comentários, as informações do boxe #saibamais (p. 124) sobre 
esse atleta são muito boas para contextualizar melhor a situação.

 Vale a pena investir em estratégias de trabalho coletivo que envolvam res-
peitosamente tanto os estudantes que gostam de esportes quanto os que, a 
princípio, não se interessam tanto por eles.

 Antes de abordar as atividades sobre o texto, recomenda-se atentar para as 
palavras do glossário (p. 124) e outros termos da leitura que tenham causado 
dúvida nos estudantes.

Pensar e compartilhar   Páginas 125 a 127

» Estratégias didáticas

 Pode-se dividir em etapas as atividades para os estudantes fazerem: 
sugerir algumas, corrigi-las coletivamente, discuti-las e depois passar para 
as seguintes. Essas atividades podem ser mais uma chance para desenvol-
ver a argumentação e a capacidade para fazer análises críticas, criativas e 
propositivas.

» Respostas e comentários

 1. a) Dizer aos estudantes que vários estudos comprovam que os jogadores de futebol 
e de outros esportes sofrem estresse crescente durante a partida, o que, somado 
à alta descarga de adrenalina no sangue e ao esforço físico, intensi� cam a fadiga 
muscular. Em meio a essa situação e com o coração disparado, os jogadores têm 
muito mais di� culdade para se controlar psicologicamente. Efeito parecido ocorre 
com os torcedores, que, embora não façam esforço físico, geralmente se envolvem 
em brigas com torcedores adversários e até do mesmo time que eles.

b) Incentivar os estudantes a ler e analisar a regra 12 do futebol sobre faltas e conduta 
antiesportiva, de acordo com a International Football Association Board, órgão que 
regulamenta esse esporte. A instituição pode alterar as regras sempre que consi-
derar necessário. As regras para 2018 e 2019 foram divulgadas pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) em documento disponível em: https://conteudo.cbf.com.
br/cdn/201812/20181205182028_192.pdf (acesso em: 7 ago. 2020). Os estudantes 
deverão apontar que são punidas ações realizadas com imprudência, temeridade 
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ou uso excessivo de força, como saltar sobre um adversário, dar (ou tentar dar) 
pontapé, calço, rasteira, golpe (inclusive cabeçada), empurrar, usar linguagem e/
ou gestos ofensivos, entre outras ocorrências. São ainda infrações puníveis com 
expulsão: fazer um jogo brusco (ação que põe em perigo a integridade física 
de um adversário ou é praticada com o uso de força excessiva ou brutalidade); 
morder ou cuspir em alguém; ter conduta violenta (tentar usar força excessiva 
ou brutalidade contra um adversário sem que haja disputa de bola, ou contra 
um companheiro, oficial de equipe, oficial de arbitragem ou espectador, inde-
pendentemente de existir ou não contato); usar linguagem ou gestos ofensivos, 
injuriosos ou grosseiros.

c) Embora a resposta seja pessoal, é importante ajudar os estudantes a organizar a 
própria argumentação.

 2. Sugere-se incentivar os estudantes a apresentar argumentos e contra-argumentos, 
promovendo uma roda de conversa sobre rivalidade e tolerância. Permitir a livre 
expressão, agindo apenas como mediador, para garantir que se mantenham no 
tema central da atividade e reforçando combinados de respeito aos colegas e aos 
turnos conversacionais.

 3. a) Pode-se explorar, na conversa com os estudantes, como eles avaliam o alcance 
de eventos como esse (tamanho de público, envolvimento da mídia etc.). 
Mesmo quem não acompanha competições de futebol, por exemplo, recebe 
diversas informações sobre elas na época em que ocorrem.

 4. a) Recomenda-se estimular os estudantes nessa pesquisa, comentando alguns 
casos, como o vivido por Aranha – na época, goleiro do Santos (SP) – em partida 
contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), em 2014, e o vivido pelo lateral brasi-
leiro Daniel Alves, do Barcelona, no mesmo ano. É possível ainda incentivá-los 
a conhecer as reações de diversos clubes de futebol no Brasil, em 2020, ao 
movimento #VidasNegrasImportam, reacendido principalmente nos Estados 
Unidos, após o assassinato de George Floyd por policiais, em Minneapolis.

c) Propor aos estudantes que analisem a imagem da Leitura 1 (p. 122) para que 
percebam que os jogadores se posicionaram para a foto de modo que os repre-
sentantes de cada time e da arbitragem se intercalassem, representando de 
forma mais contundente a união em defesa da campanha.

d) Se considerar oportuno, comentar que são seis os idiomas oficiais da Fifa: inglês, 
francês, alemão, espanhol, árabe e português de Portugal.

 5. Caso os estudantes não conheçam essa foto histórica dos corredores dos Estados 
Unidos no pódio, nas Olimpíadas de 1968, talvez seja interessante mostrá-la a eles.
a) É possível que os estudantes mencionem que o esporte desperta paixão nos 

espectadores por conter em sua essência elementos de conquista e superação – 
por isso, muitas vezes protagonizou lutas sociais, políticas e religiosas. Além disso, 
poderão dizer que o esporte pode ser um terreno fértil para tais discussões por 
ser uma manifestação cultural de grande divulgação, principalmente durante 
eventos nacionais e internacionais.
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 6. A edição dos EUA da revista não concorda com Leifert, que considera inapropriada a 
atitude do jogador de usar eventos esportivos para manifestações políticas e “levar 
adiante causas pessoais”. A revista estadunidense, por sua vez, destaca a atitude do 
atleta e dá visibilidade à sua luta, e elege Kaepernick o “cidadão do ano”. Pode-se 
comentar com os estudantes que os textos de opinião publicados em revistas, jornais 
e outros veículos de comunicação não correspondem necessariamente à opinião da 
empresa sobre o assunto em questão. Se achar oportuno, propor uma discussão sobre 
o contexto racial nos EUA. Se possível, com a ajuda do professor de História, montar 
um quadro geral e pedir aos estudantes que pesquisem casos flagrantes de racismo 
nos esportes, que têm ocorrido mais no futebol.

 7. Perguntar aos estudantes se já assistiram a alguma partida de futebol pelo Brasil afora em 
que o hino nacional tenha sido tocado antes do início. É provável que muitos tenham pre-
senciado isso. Pedir a eles, se achar apropriado, que pesquisem rapidamente, na internet, 
de onde vem essa obrigação. Isso porque o articulista se engana ao dizer que a obrigato-
riedade de tocar o hino nacional antes de competições esportivas resulta de lei estadual. 
Na verdade, a Lei no 13.413, de 2016, assinada pelo então presidente da República Michel 
Temer, impôs no artigo 25, inciso III, que o hino nacional será tocado “na abertura das 
competições esportivas organizadas pelas entidades integrantes do Sistema Nacional 
do Desporto”, entre as quais está a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

 8. a) Se julgar oportuno, é possível aprofundar o trabalho de argumentação, discutindo 
com os estudantes como a ideia de não misturar esporte com política se fundamenta 
no artigo. Alguns argumentos se baseiam na opinião pessoal do articulista e, por 
isso, são frágeis e facilmente questionáveis.

b) Espera-se que os estudantes reflitam sobre a ligação entre o esporte e a política exis-
tente tanto nos esportes amadores quanto nos profissionais. Práticas corporais, como 
os vários tipos de dança, ginástica, esporte de aventura, lutas, jogos e brincadeiras, 
muitas vezes são usadas como elementos de disputa cultural, tecnológica, social e 
política entre pessoas de diferentes regiões. Essas disputas nos mais diferentes campos 
sociais fazem surgir e crescer as rivalidades esportivas, que podem ser muito positivas 
no desenvolvimento da cultura regional, mas, sem o devido respeito e entendimento 
das diferenças, podem levar à violência.

 » Atividades complementares 

 1. Leia a seguir o fragmento de um artigo de opinião sobre a relação entre esporte e 
política. Depois, responda às atividades.

Política e esporte sempre andarão juntos;  
o importante é saber usar isso

Por Ubiratan Leal [28/06/2017] [00:01]

[…]
No fim das contas, fingir que a política não aparecerá no esporte é utópico. O máximo 

que entidades, clubes e atletas podem fazer é minimizar os danos quando esse efeito é 
negativo. Regulamentos podem proibir que atletas ou equipes de um país boicotem adver-
sários de uma nação politicamente rival, sob o risco de sofrer punições severas como 
exclusão de competições por alguns anos. A organização do evento pode se preparar de 
forma especial em casos de possível confronto.
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Mas o importante mesmo é que os competidores recebam orientação para saber lidar 
com casos mais delicados. Quando Irã e Estados Unidos se encontraram na Copa de 1998, 
o temor de hostilidade foi substituído pela agradável surpresa de troca de fl ores e uma 
foto conjunta das duas equipes antes do jogo. Quando a África do Sul sediou o Mundial de 
Rugby, em 1995, Nelson Mandela tratou de fazer que os negros se sentissem representa-
dos por aquela seleção praticamente toda branca – e o título foi importante para melhorar 
o ambiente no país pós-apartheid. Afi nal, a infl uência da política pode ser negativa no 
esporte, mas o esporte pode também ser usado como bom exemplo para a política.

LEAL, U. Política e esporte sempre andarão juntos; o importante é saber usar isso. 
Gazeta do Povo, Curitiba, 28 jun. 2017. Disponível em: www.gazetadopovo.com.br/opiniao/

artigos/politica-e-esporte-sempre-andarao-juntos-o-importante-e-saber-usar-
isso-9q5nifsxlldjoa51jwq61sura. Acesso em: 10 ago. 2020.

a) O texto do articulista parte de uma ideia central, apresentada no primeiro parágrafo, 
com base na qual ele desenvolve todos os seus argumentos. Que ideia é essa?
A ideia de que a política é intrínseca ao esporte e de que o que se pode fazer é minimizar o efeito 
negativo de algumas manifestações.

Midiateca do professor

 ENTREVISTA com Silvio 
A l m e i d a .  2 0 2 0 .  V í d e o 
(1h30min57s). Publicado pelo 
canal Roda Viva, da TV Cultura. 
Disponível em: https://youtu.
be/L15AkiNm0Iw. Acesso em: 
7 ago. 2020.

Toda a entrevista com o 
professor, filósofo e jurista 
Silvio Almeida pode ser pro-
veitosa para debater temas 
sobre preconceito e racismo. 
No entanto, a pergunta que 
a apresentadora faz, após 
1h15min30s de programa, 
tem relação direta com o tema 
trabalhado na seção e se presta 
a uma discussão sobre as rela-
ções do futebol como espaço 
de superação ou reprodução 
do racismo. Na resposta, o 
professor – ele mesmo filho 
de Lourival de Almeida Filho, o 
Barbosinha que foi goleiro do 
Corinthians em 1967 e 1968 – 
tenta avaliar as complexidades 
do esporte como “sintoma de 
nossa brasilidade” e comenta, 
de forma crítica, a campanha 
da Fifa #SayNoToRacism e o 
papel da imprensa esportiva 
na reprodução e no fortaleci-
mento de estigmas racistas.

b) No segundo parágrafo, Ubiratan Leal apresenta exemplos de como a 
política pode in� uenciar o esporte. Cite pelo menos um deles e explique 
de que maneira ele se contrapõe à opinião de Tiago Leifert no artigo 
“Evento esportivo não é lugar de manifestação política”.
Ubiratan Leal cita dois exemplos. O primeiro, de quando esportistas iranianos e estadu-
nidenses trocaram � ores na Copa de 1998 e as intervenções de Nelson Mandela para 
amenizar os efeitos do racismo na � nal do mundial de rúgbi, em 1995. Os dois exemplos 
mencionados por Ubiratan se contrapõem à opinião de Tiago Leifert por mostrar que as 
manifestações políticas também podem ser positivas no esporte e trazer contribuições 
para um debate público mais amplo.

#paraexplorar

» Estratégias didáticas
 A fonte ideal para a pesquisa da inter-relação entre esporte e 

política é a internet, mais prática, mas também se pode recorrer 
a bibliotecas que disponham de coleções de jornais e revistas.

 Lembrar os estudantes de que neste trabalho, depois de colhidas 
as informações que achem necessárias, devem ser consideradas 
as opiniões do grupo em relação aos fatos. Se oportuno, organi-
zar uma discussão para que todos externem suas ideias.

 Cabe ainda lembrá-los de que as diferenças de opiniões devem 
ser encaradas como naturais, de maneira saudável e construtiva.

 O professor de Educação Física pode pedir o auxílio do professor 
de História para situar no tempo os momentos em que a política 
usou diferentes esportes para promover a união em torno de um 
ideal ou mesmo dos próprios mandatários.

 Pode ser conveniente chamar a atenção dos estudantes para o 
fato de que os próprios dirigentes esportivos desempenham uma 
ação política, tanto por sua manutenção nos respectivos cargos 
e por sua prestação de contas como pela pressão sobre políticos 
para garantir direitos ou interesses de seus clubes.

Página  129
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 Outra possibilidade de pesquisa é sobre o extremo jogo de interesses pessoais 
de dirigentes esportivos, em atividades nas federações e confederações inter-
nacionais, como veio a público pelas denúncias de corrupção no Brasil e no 
exterior ao longo da década de 2000.

#nósnaprática

» Estratégias didáticas
 Alertar os estudantes para os eventuais riscos na realização do campeonato, 

garantindo a integridade física deles, dos professores e das demais pessoas 
envolvidas na atividade.

 Caso não se encontrem rivalidades esportivas na escola, é possível ampliar o 
âmbito da pesquisa e da discussão para incluir outras escolas.

 Quanto aos materiais para a realização do campeonato, que dependerão, 
obviamente, dos esportes escolhidos, não é necessário que sejam os o� ciais: 
os estudantes poderão realizar uma versão simpli� cada dessas atividades 
esportivas ou contar com contribuições e empréstimos da comunidade.

 Na etapa Planejar (p. 128), sugere-se organizar previamente com a turma um 
cronograma para auxiliá-los nas duas etapas das propostas, combinando o 
prazo para a pesquisa e as datas para a realização do campeonato. Incentivar 
os estudantes a sondar e avaliar as necessidades da comunidade e veri� car 
de que maneira podem agir coletivamente para fomentar a união das torci-
das e a participação solidária no campeonato. Uma boa prática é entrar em 
contato com pessoas da comunidade escolar e grupos o� ciais de torcedores, 
conforme a realidade de seu município e região. É possível que atletas pro-
� ssionais não possam ou não consigam participar de um evento escolar, mas 
times amadores e fãs do esporte no bairro ou nas proximidades da escola 
podem se interessar e ter mais facilidade para comparecer e ajudar a promo-
ver o evento.

 Na etapa Pesquisa (p. 129), comentar com os estudantes que os motivos da 
rivalidade podem variar, remontando à origem do esporte, dos times ou dos 
clubes, a jogos especí� cos ou mesmo ao comportamento de torcidas.

 Incentivá-los a buscar informações em jornais ou em entrevistas com pessoas 
que conheçam esse tipo de con� ito ou já se envolveram em rivalidade ligada 
ao esporte pesquisado.

 Reforçar a necessidade de os estudantes utilizarem na campanha mensagens 
de respeito às diferenças existentes dentro e fora do esporte. É importante 
que a campanha considere o contexto em que será apresentada e seu 
público-alvo.

 Os professores de Arte e de Língua Portuguesa podem colaborar na realiza-
ção da campanha e na organização do evento.

 Recomendar aos estudantes que, na produção da campanha, considerem utilizar 
imagens que se destacam tanto pela estética quanto pelo apelo emocional, além 
de frases que levem à conscientização sobre os efeitos nocivos da rivalidade.

Páginas  128 a 131
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Midiateca do estudante

� MATRIX.  Direção:  The 
Wachowski Brothers. EUA: 
Warner Bros et al., 1999. DVD 
(136 min).

Essa longa-metragem narra a 
história de um hacker que des-
cobre o projeto de dominação 
dos humanos pelas máquinas. 
A questão da rivalidade pode 
ser tratada aqui como fi losófi ca 
e refl exiva, porque, ao mesmo 
tempo que o protagonista luta 
por sua sobrevivência e pela 
do planeta, pode ser discutida 
também a metáfora que trata 
do direito dos indivíduos de 
seguir um caminho de desco-
berta para se compreenderem 
e se identificarem com sua 
individualidade, não se tor-
nando meras peças de um 
padrão a ser seguido.

� Caso os estudantes prefi ram fazer um vídeo, ele deve ser curto, com duração 
em torno de 1 minuto, para que possa ser visto rapidamente.

� Orientar os estudantes a utilizar verbos no imperativo nos títulos e nos textos 
da campanha e a considerar tamanho, estilo e cor das letras para destacar o 
que considerarem necessário.

� Auxiliar os grupos na seleção das rivalidades para que não se repitam. Caso 
o tema venha a ser o mesmo, ainda se pode comparar as apresentações 
pedindo à turma que identifi que os destaques de cada um.

� Na etapa Campeonato esportivo (p. 130), caso não haja outra saída, o 
campeonato pode ser realizado com uma única modalidade, atendendo às 
necessidades e às limitações de cada escola e comunidade. Se o esporte pes-
quisado não puder ser reproduzido em segurança no espaço disponível ou 
não houver os materiais necessários, incentivar os estudantes a pensar em 
alternativas. Auxiliá-los, se necessário, a obter autorização para organizar o 
evento em local público, fora da escola.

� Explicar aos estudantes que o grupo responsável pela organiza-
ção do evento deverá garantir que tudo corra conforme planejado 
também durante o campeonato. 

� Na etapa Praticar (p. 131), se considerar pertinente, encorajar 
os estudantes a aproveitar os momentos entre as partidas para 
compartilhar com o público mais informações sobre a campanha 
elaborada pela turma e sobre a causa, o projeto ou a instituição 
apoiada pelo evento.

� Orientar os estudantes a pedir autorização dos participantes 
antes de fotografá-los ou fi lmá-los.

� Na etapa Compartilhar (p. 131), os estudantes poderão desen-
volver materiais de divulgação mais informais, caso não tenham 
acesso a recursos para produções complexas. Uma publicação 
simples pode incluir as informações encontradas na pesquisa 
sobre os rivais, o evento e o projeto apoiado pela turma. O pro-
fessor de Língua Portuguesa poderá auxiliar na elaboração do 
material, de acordo com o formato escolhido pela turma.

� Na etapa Avaliar (p. 131), recomenda-se ressaltar que a auto-
avaliação e a avaliação do processo são práticas de grande 
importância na formação educacional dos estudantes.

Que espelho me reflete como brasileiro?
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo profes-

sor com formação disciplinar em Língua Portuguesa, pois há o enfoque no 
desenvolvimento de habilidades de Língua Portuguesa e no trabalho com o 
gênero textual notícia. Há espaço para o desenvolvimento de atividades para-
lelas de integração com outras áreas de conhecimento, as quais são sugeridas 
ao longo destas Orientações. 

Página  135
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» Estratégias didáticas
� Debater com os estudantes a facilidade com que se emitem opi-

niões com base em ideias preconcebidas e conclusões apressadas 
e como elas podem gerar uma percepção equivocada do mundo 
e até mesmo boatos ou notícias falsas – hoje mais conhecidas 
como fake news.

Ler o mundo

» Estratégias didáticas
� Destacar a importância de as respostas serem de fato anônimas e 

reforçar a necessidade de atenção e respeito dos estudantes para 
que a atividade se realize com sucesso. Esta é uma oportunidade 
de estimular, de forma clara, a investigação científi ca.

� Para tabular e avaliar os resultados, as orientações devem ser 
precisas para que estudantes de diferentes perfi s desenvolvam 
o pensamento computacional, de modo que consigam formular 
problemas ou situações e traduzi-los em outras linguagens para 
solucioná-los, por meio de máquina ou não. 

» Respostas e comentários 

 1. A proporção de estrangeiros entre os presos no Brasil, em 2017, era ínfi ma: 
eram quase 1 500 estrangeiros de uma população carcerária total de 
quase 750 mil pessoas, nos regimes fechado, aberto, semiaberto e provi-
sório, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

 2. Cerca de 434 mil bebês nascem por ano de mulheres com idade entre 
15 e 19 anos. Embora tenha caído o número dessas ocorrências, o Brasil 
ainda registra 68,4 nascimentos por mil mulheres nessa faixa etária, 
enquanto a média mundial é de 46 por mil. Os dados são do Ministério 
da Saúde do Brasil, disponíveis em: www.saude.gov.br/images/pdf/2020/
fevereiro/03/03-02-2010-Prevencao-gravidez-adolescencia---FINAL-3.
pdf (acesso em: 10 ago. 2020).

 3. Sugere-se recolher as folhas com as respostas dos estudantes e, se pos-
sível, fazer um gráfi co que represente a porcentagem das percepções 
da turma. Se achar oportuno e possível, pode ainda organizar uma aula 
conjunta com o professor de Matemática para compor e analisar o gráfi co.

Leituras 1 e 2
» Estratégias didáticas
� A conversa sobre o texto pode começar pela análise do título e 

do que signifi caria um “ranking de ignorância sobre a realidade”.
� Sugere-se debater com os estudantes a legenda da imagem (“Brasil: 

realidade é menos pior do que parece”) e seu signifi cado – e quais 
outros signifi cados essa formulação ganha depois de lido o texto.

Página  132
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Midiateca do professor

� HUGO, V. Maniqueísmo, 
o que é? Definição, reli-
gião e riscos da dualidade. 
Conhecimento Científico, 
17 abr. 2020. Disponível em: 
https://conhecimentocien 
tifico.r7.com/maniqueismo. 
Acesso em: 10 ago. 2020.

Esse artigo faz um apanhado 
do maniqueísmo, doutrina que 
resume os acontecimentos, 
as pessoas e a fé a extremos 
opostos, como o bem e o mal, e 
se refl ete na maneira de vermos 
os “rivais”, aqueles que não se 
adéquam ao que achamos ser 
a nossa identidade. O artigo 
conta ainda que o jovem 
Agostinho de Hipona, que 
viria a ser um dos santos mais 
conhecidos da Igreja Católica, 
buscou nessa doutrina respos-
tas para seus questionamentos, 
a fim de aplicá-las no campo 
religioso, mas acabou rivali-
zando com ela.
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Midiateca do professor

� MEDEIROS, V. de. Fábula do olhar. 
Virginia de Medeiros, 2013. Disponível 
em: https://virginiademedeiros.com.br/
obras/fabula-do-olhar. Acesso em: 10 
ago. 2020.

A artista cearense revela em sua 
página um dos seus trabalhos relaciona-
dos à questão dos marginalizados, com 
a qual trabalha. Com o fotógrafo Mestre 
Júlio dos Santos, ela recebeu pessoas 
em situação de rua de Fortaleza, capital 
do Ceará, em dois refeitórios da cidade, 
ouviu suas histórias antigas e atuais, 
questionando-as sobre como gosta-
riam de ser vistas pela sociedade. O 
projeto resultou em narrativas – cha-
madas por ela de fábulas –, gravadas 
em áudio e impressas, e em um álbum 
de fotopinturas digitais, que foi doado 
aos participantes.

Midiateca do estudante

� ROSANA Paulino. In: ENCICLOPÉDIA 
Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. 
Disponível em: https://enciclopedia.
itaucultural.org.br/pessoa216153/rosana-
paulino. Acesso em: 10 ago. 2020.

Perfi l da artista visual e educadora 
Rosana Paulino (1967-), que ganhou 
projeção com a instalação Parede da 
memória (1994), um painel com 1 500 
retratos de arquivo familiar. A página 
também apresenta um vídeo (6min32s) 
com um interessante depoimento da 
artista a respeito das representações e 
da formação da identidade dos negros 
no Brasil.

� A conversa pode começar pelo título da pesquisa a que o 
texto fará referência: "Perigos da percepção", perguntando 
aos estudantes quais poderiam ser os perigos resultantes 
de uma percepção errada da realidade.

� Finalizada a leitura, destacar o termo “Índice de Ignorância”, 
utilizado para se referir ao resultado da pesquisa, e debater 
com os estudantes as implicações dessas escolhas vocabu-
lares na construção de sentidos variados.

� Sugere-se destacar com atenção o infográfi co (p. 137) que 
acompanha o texto e reservar um tempo para a leitura dos 
elementos que o compõem. Aproveitar esse material para 
oferecer aos estudantes orientações claras de leitura, para 
que todos atinjam sistematicamente o nível inferencial e 
desenvolvam o pensamento computacional.

Pensar e compartilhar

» Estratégias didáticas

� Caso a turma seja muito numerosa, é aconselhável dividi-la 
em seis grupos menores e acessar o endereço eletrônico 
que apresenta os resultados da pesquisa para escolher 
uma atividade adicional para o debate.

� Se achar pertinente, é possível também selecionar outros 
gráficos da pesquisa citada para compor o conjunto de 
dados analisados pelos estudantes, enriquecendo o debate 
sobre temas apropriados para a realidade deles.

� Combinar previamente com os estudantes que a pesquisa 
e a elaboração dos argumentos podem ser realizadas fora 
da sala de aula ou da escola, conforme a necessidade de 
tempo e de recursos. 

� Sugere-se incentivar os estudantes a buscar mais infor-
mações sobre os dados apresentados pela pesquisa e os 
materiais utilizados na criação dos argumentos, garantindo 
assim a reprodução de informações confiáveis e seguras 
durante o debate.

� Tentar assistir com os estudantes a pelo menos um dos 
episódios da série indicada no boxe #ficaadica (p. 136). 
Vários deles estão disponíveis na internet.

� Pode-se aproveitar a leitura do boxe #paralembrar (p. 138) 
para oferecer aos estudantes orientações claras e precisas 
de como desenvolver a capacidade de argumentar oral-
mente. É importante voltar a destacar que, mesmo em um 
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debate para solucionar problemas, o respeito ao pluralismo de ideias e ao 
caráter de investigação científica deve ser mantido pelo grupo.

 Sugere-se que cada grupo apresente suas considerações iniciais em até 5 
minutos, de acordo com as possibilidades de tempo e com a realidade da 
turma.

 Explicar aos estudantes que a ordem de fala de cada integrante é impor-
tante, assim como a estruturação do que será dito: o grupo não deve se 
contradizer internamente nem ser redundante.

 Para a fase de réplicas, recomenda-se determinar até 3 minutos de fala para 
cada grupo.

 A proposta de intervenção não precisa dar conta de resolver o problema, 
mas deve apontar alguns caminhos possíveis.

» Respostas e comentários

 1. d) É possível que os estudantes citem também estratégias relativas ao trabalho da 
mídia, como a divulgação de dados atualizados sobre alguns dos aspectos analisados 
pela pesquisa “Perigos da percepção 2017” e a constante atualização e comparação 
dessas informações, para que os brasileiros possam entender a progressão ou a 
regressão dos índices e cobrar soluções e mudanças das autoridades competentes.

 2. Sugere-se discutir com os estudantes o apelo mais sensacionalista e negativo sobre o brasi-
leiro na primeira notícia, enquanto a segunda tenta atenuar o negativismo. Enfatizar como 
a escolha do vocabulário cria sentidos diferentes, que acabam por dar o tom e a perspectiva 
em cada texto – e retomar essa observação nas atividades 3 b e c.

 4. c) É possível destacar os sentidos provocados no leitor pelo uso de elementos da lin-
guagem não verbal e reforçar que eles também compõem o gênero textual lido.

 5. O debate pode ser uma boa oportunidade para incentivar nos estudantes o pluralismo 
de ideias – e como lidar com ele de maneira respeitosa – e a investigação cientí� ca.

#nósnaprática

» Estratégias didáticas

 Na etapa Produzir (p. 141), o objetivo de compor um resumo do trabalho 
realizado é que os estudantes desenvolvam a percepção de discursos orais 
– sem deixar de anotar as passagens mais significativas – e a capacidade de 
identificar em tudo que se debateu as informações e os argumentos mais 
relevantes para compor a conclusão.

 Antes que os estudantes permutem seu texto com um colega para a revisão, 
na etapa Revisar e editar (p. 141) comentar com eles que às vezes os resumos 
contêm períodos sem ligação entre si. A sugestão é apontar que, assim como 
qualquer outro texto, o resumo deve permitir uma leitura � uente.

Páginas 140 e 141
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� É importante que a etapa Avaliar (p. 141) seja feita dentro do pressuposto 
de que o debate é uma prática social democrática. Propor aos estudantes 
refl exões complementares, como de que maneira situações e casos de pre-
conceito poderiam ser minimizados com debates como o realizado. Espera-se 
que eles compreendam e digam que, ao conhecer mais sobre aquilo que 
parece estranho, deixa-se de elaborar conceitos prévios equivocados e base-
ados em estereótipos e passa-se a conhecer mais sobre a diversidade do 
mundo.

� Caso não seja possível fazer, na etapa Compartilhar (p. 141), o compartilha-
mento dos resumos por meio digital, verifi car a possibilidade de divulgá-los 
em comunicados internos na escola, em murais da turma ou até mesmo enviá-
-los aos pais e responsáveis, em formato de jornal ou revista. 

� Os textos selecionados podem também ser lidos pelos estudantes em assem-
bleia escolar, caso haja oportunidade, para divulgar os conteúdos estudados.

A multiplicidade das culturas indígenas
� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo professor 

com formação disciplinar em Arte, pois há o enfoque no desenvolvimento de habi-
lidades de Arte e no trabalho com produções artísticas de culturas indígenas. Há 
espaço para o desenvolvimento de atividades paralelas de integração com outras 
áreas de conhecimento, as quais são sugeridas ao longo destas Orientações. 

A arte nas sociedades indígenas Página  142

» Estratégias didáticas

� Espera-se, neste subtema, que os estudantes analisem as produções artísticas 
de culturas indígenas. Essa aprendizagem não serve somente para ampliar o 
repertório cultural dos estudantes, mas também para incentivá-los na fruição 
e na valorização dessas culturas.

� Sugere-se que prioritariamente o professor com formação em Arte trabalhe 
essas atividades.

� Se houver algum estudante indígena ou descendente de indígenas na turma, 
valorizar esse fato e pedir a ele que conte sua história, respeitando sempre 
sua vontade de exposição e a diversidade entre os povos indígenas.

� No boxe #saibamais (p. 142), comentar com os estudantes que, nas socie-
dades indígenas, a arte não é decorativa, mas social, e faz parte da vida da 
comunidade.

� Antes de os estudantes visitarem os endereços sugeridos nesse boxe – de 
preferência, coletivamente –, sugere-se abordar a temática indígena com uma 
conversa inicial que ajude a levantar o conhecimento prévio dos estudantes. 
O ideal é poder contar com esse conhecimento anterior para trabalhar as 
atividades propostas.

Página  142
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Sentir o mundo
» Estratégias didáticas
 A respeito da importância do desenho para os baniwa, será interessante para os estudantes 

conhecer em detalhe os diversos motivos geométricos utilizados por esse povo, exímio na 
arte milenar da cestaria. Recomenda-se acessar com eles o livreto Arte baniwa: cestaria 
de arumã, disponível em: https://issuu.com/instituto-socioambiental/docs/arte_baniwa_
web (acesso em: 11 ago. 2020), ricamente ilustrado em suas 67 páginas, a � m de analisar 
o uso das � guras geométricas. Caso isso não seja possível, passar o endereço para eles 
pesquisarem.

» Respostas e comentários 

 1. Essa discussão é bastante atual e pode dar início a uma conversa sobre o lugar dos indígenas na socie-
dade, já que, para eles, a tradição tem alto valor. Estudos antropológicos mostram certa regularidade 
nos hábitos culturais e sociais de populações indígenas, indicando que tais práticas fazem parte de 
tradição seguida há séculos por essas comunidades.

 3. Com perguntas sobre sua origem familiar, incentivar os estudantes a reconhecer suas heranças 
culturais, recebidas dos pais, dos avós e de outros ascendentes. Re� etir sobre a alimentação que se 
tem em casa, por exemplo, é um bom caminho para descobrir as raízes culturais de uma família.

Cosmogonia indígena
» Estratégias didáticas
 Espera-se, neste subtema, que os estudantes analisem as produções artísticas de culturas 

indígenas incluindo a criação de mitos sobre a criação do universo.

Pensar e compartilhar
» Estratégias didáticas
 Se julgar pertinente, indicar aos estudantes a página virtual Povos indígenas no Brasil, 

disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Página_principal (acesso em: 10 ago. 
2020). Essa página apresenta a imagem a seguir. Observar que os nomes seguem a gra� a 
adotada em consenso pelos antropólogos desde a década de 1950.

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Página_principal. 
Acesso em: 10 ago. 2020.
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� Ao passar o mouse sobre um dos nomes das etnias indígenas, imediatamente 
aparecem suas interligações. Ao clicar em um nome, abre-se outra página 
com detalhes sobre a etnia escolhida, como sua localização no Brasil, seu 
histórico, o número de terras ocupadas por ela, a origem do nome e sites
próprios. Outro link interessante, do próprio instituto, é: www.socioambiental.
org/pt-br/fi le/6715/download?token=7aJkYVMg (acesso em: 10 ago. 2020), 
que fornece o mapa “Terras indígenas no Brasil – janeiro 2017”, em PDF de 
alta resolução para download, com informações sobre o estado legal desses 
territórios. São excelentes recursos para abordar a distribuição dos indígenas 
pelo país e aprofundar o conhecimento sobre eles e sua situação.

» Respostas e comentários

 1. Se necessário, auxiliar os estudantes no vocabulário utilizado para essa descrição, a fi m 
de obter uma resposta mais completa.

 3. É provável que os estudantes também apontem que, apesar da diferença causada 
pelos recursos utilizados, nas duas imagens existem linhas horizontais que destacam 
as cores preta e vermelha. Na imagem criada digitalmente por Denilson Baniwa, essas 
linhas são sugeridas pela intercalação das fi guras e pela ilusão de óptica causada pela 
proximidade das linhas das fi guras geométricas.

 4. A imagem de Denilson, embora fora do contexto tradicional de produção, utiliza recur-
sos digitais para construir padrões geométricos tal qual seus ancestrais faziam e seus 
contemporâneos continuam fazendo na padronagem da cestaria.

Pintura corporal: um mapa na pele

» Estratégias didáticas

� Espera-se, neste subtema, que os estudantes analisem as culturas indígenas 
com base nas produções artísticas de pinturas corporais. Essa aprendizagem 
tem o objetivo de ampliar o repertório cultural dos estudantes e incentivá-los 
na valorização das culturas indígenas.

� Se julgar pertinente, pode-se começar a discussão do tema pelas imagens, 
perguntando aos estudantes se já viram referências a essas pinturas corporais, 
o que sabem a respeito, se conhecem o signifi cado de cada uma. Se algum 
estudante tiver informações sobre alguma etnia indígena ou suas pinturas no 
corpo, recomenda-se incentivá-lo a dividir esse conhecimento com a turma.

� Na conversa sobre o boxe #saibamais (p. 146), aproveitar para discutir ele-
mentos de comunicação não verbal existentes, por exemplo, nas roupas de 
grupos urbanos, como o signifi cado de se vestir de preto em sinal de luto ou 
por que se recomenda não usar branco em casamentos nos quais a noiva se 
vista de branco. Sugere-se utilizar os exemplos mais adequados à realidade da 
turma e respeitar a pluralidade cultural dos estudantes. O intuito é levá-los a 
refl etir sobre a comunicação de mensagens diferentes por meio de elementos 
não verbais, a depender dos grupos culturais e do contexto.

Página  146
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Pensar e compartilhar

» Respostas e comentários

 1. a) As formas são geométricas, compostas de linhas pretas paralelas desenhadas ao 
longo de um eixo central do qual saem linhas em ângulo de 45º tanto à direita como 
à esquerda, em sentido descendente.

b) Nesses exemplos, é possível destacar o uso da tinta preta e a reprodução de linhas retas 
paralelas entre si. Pedir aos estudantes que observem esse motivo de linhas paralelas 
em ângulo com um traço central e que abstraiam que se trata de uma pintura corporal. 
Perguntar a eles o que essa con� guração lhes faz lembrar. Parece uma pena de ave 
estilizada e vista bem de perto, com � lamentos que partem em ângulo da haste central. 
Compare-a com a macrofotogra� a de uma pena de arara.

 2. Nos três casos identi� ca-se a regra da simetria, pois um eixo central organiza a imagem 
espelhada dos dois lados.

 3. Os estudantes poderão deduzir que provavelmente a artista indígena preparou a tinta de 
jenipapo misturado com água e carvão no recipiente de ouriço de coco inajá, riscou os 
traços centrais com o estilete de folha de babaçu e fez as linhas paralelas com os pentes 
riscadores sobre a pele. Se houver na turma alguém que conheça detalhes dos signi� cados 
especí� cos de maquiagem, por exemplo, pode-se valorizar esse conhecimento e encora-
jar o estudante a expor para os colegas alguns exemplos dos sentidos transmitidos pelos 
elementos visuais desse tipo de pintura. É interessante a turma perceber também que ten-
demos a naturalizar aspectos de nossa cultura que não tenham passado por uma re� exão 
crítica. Por exemplo: por que as cores mais comuns de batom são as que se aproximam do 
rosa ou do vermelho? O que signi� ca pintar os lábios de azul-claro ou branco?

#paraexplorar

» Estratégias didáticas
 Quanto à indicação de canto indígena e dessa cantora brasileira, perguntar 

aos estudantes se já os conheciam, mesmo que brevemente, e se sabem de 
outros músicos e compositores da cultura indígena brasileira. É importante 
sempre valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes nas atividades.

» Respostas e comentários

 2. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes respondam que o voo da arara-azul é suave: 
ela desliza no céu, o que combina com a delicadeza e a suavidade da música. Comentar as 
relações entre os elementos formais e de conteúdo em um objeto artístico. O trabalho com 
a forma da canção (como ela é criada) se relaciona com seu conteúdo (o que ela diz).

 3. Os elementos combinam com a tranquilidade do voo da arara-azul. A música começa 
com poucos instrumentos, bem calma. Mesmo quando a voz se torna mais estridente, 
esse clima calmo se mantém. O que colabora para isso é o uso de poucos instrumen-
tos, tocados em ritmo lento, com muitas pausas entre as notas, reforçando o tema e 
evocando o ar pelo qual as araras voam.

» Atividades complementares

Página  147
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Midiateca do estudante

 TAINACAN MUSEU DO ÍNDIO. 
Disponível em: http://tainacan.
museudoindio.gov.br. Acesso 
em: 11 ago. 2020.

O portal do Museu do 
Índio, mantido pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
conta com vasto acervo digital 
documentado de cerca de 150 
povos indígenas do Brasil. É 
possível conhecer mais sobre 
objetos de sua cultura mate-
rial pelo nome ou por imagens 
categorizadas (objetos rituais, 
mágicos e lúdicos; adornos 
plumários; armas; cerâmica; 
cordões e tecidos; instrumen-
tos musicais; entre outros).

 1. Leia o fragmento a seguir, retirado de um artigo cientí� co, e responda às 
atividades.

Xavante
[…]

Da-ño're: perfomance coletiva de canto e dança

Assim como ocorre em outros cerimoniais, membros das principais clas-
ses de idade que participam das corridas de toras dedicam-se, depois delas, 
à prática do da-nho’re: performance coletiva de canto e dança. Os times de 
cada metade ágama [classe etária] começam suas respectivas performances
em extremidades opostas do anel de casas dispostas em forma de ferradura; a 
partir daí, seguem direções contrárias, parando para cantar e dançar nos pátios 
de determinadas residências. Acústica e visualmente, a performance põe em 
destaque a oposição e a rivalidade entre classes de idade de metades ágamas 
opostas, particularmente quando os dois grupos cantam e dançam em frente 
de casas vizinhas próximas aos vértices do semicírculo de casas.

INSTITUTO Socioambiental. Xavante. Disponível em: 
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xavante. Acesso em: 11 ago. 2020.

a) Segundo o texto, quais práticas artísticas são realizadas na performance
do da-nho’re?
O canto e a dança.

b) A prática do da-nho’re é apenas uma apresentação artística isolada ou 
ela se integra a outras práticas sociais dos xavante? Explique.
Segundo o texto, a performance do da-nho’re não é uma prática artística isolada, 
pois é realizada após cerimônias como a da corrida de toras.

c) Como a performance do da-nho’re representa por meio de sons e imagens 
a noção de rivalidade? Cite exemplos do próprio texto.
Depois de fazer suas performances em extremidades opostas do anel de casas, os inte-
grantes dos times “seguem direções contrárias, parando para cantar e dançar nos pátios 
de determinadas residências”.

#nósnaprática 

» Estratégias didáticas
 Para esta seção, prever uma ou duas aulas para os estudantes 

conseguirem � nalizar o trabalho.
 Alertá-los para eventuais riscos das atividades propostas, como 

restrições ao uso de tinta no corpo, garantindo a integridade 
física de estudantes, professores e demais pessoas envolvidas no 
processo educacional.

 Na etapa O que você vai fazer (p. 150), na coleta de materiais, 
caso não seja possível encontrar os materiais para produzir a tinta, 
propor aos estudantes que utilizem outras tintas à base de água 
para realizar a pintura corporal. No entanto, é importante atentar 
para possíveis alergias nos dois casos e, se necessário, utilizar uma 
folha de papel-cartão como suporte substituto.

Páginas  150 e 151
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� Na etapa Planejar e criar (p. 150), explicar aos estudantes que 
a casca seca do urucum exige cuidado ao manuseá-la, para 
que eles não se espetem nela. Pedir às duplas que combinem 
quem fi cará com a responsabilidade de comprar ou colher 
o urucum. Se possível, disponibilizar o fruto às duplas, para 
facilitar essa etapa e garantir que tenham o material.

� Se achar proveitoso, apresentar aos estudantes o vídeo “Como 
fazer tinta vermelha com urucum", disponível em: https://
youtu.be/r5Xp24F4RtQ (acesso em: 11 ago. 2020), segundo 
a receita indígena original. Relembrar os estudantes de que, 
assim como nas padronagens indígenas que conheceram, é 
importante que seus desenhos contenham traços simples.

� É aceitável e recomendável que um colega pinte o outro. Nesse 
caso, os estudantes poderão sentar-se em roda, de maneira que 
um pinte o que está sentado ao seu lado, desde que tudo seja 
combinado e consentido. Caso os estudantes tenham difi cul-
dade para realizar os desenhos, mostrar a eles como as caçapó 
xikrin usam as varetas para pintar, reproduzindo o vídeo dis-
ponível em: https://youtu.be/heX8IvyqWrk (acesso em: 11 ago. 
2020). Se considerar apropriado, substituir o uso de varetas 
por pincéis de ponta fi na, de modo que possam desenhar os 
detalhes com menos dificuldade. Durante toda a atividade, 
pedir aos estudantes que tenham cuidado ao utilizar a ponta 
das varetas – ou mesmo dos pincéis – para evitar acidentes. É 
preciso também ter atenção para não manchar tecidos com a 
tinta. Preferencialmente, disponibilizar demaquilantes ou outros 
produtos que ajudem a remover a tinta da pele após o uso, mais 
uma vez tomando o cuidado de serem antialérgicos.

� Ao Avaliar (p. 152), é importante lembrar os estudantes de que, 
especialmente na atividade 3, a avaliação é relativa à adequação 
das etapas apresentadas, e não do resultado fi nal. Nesse caso, 
não há feio ou bonito, certo ou errado, bem ou mal-acabado.

» Formação continuada 

No trecho a seguir, a pesquisadora Julie Dorrico, da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), explica a 
ocorrência da multimodalidade nos textos indígenas ao analisar a 
obra A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, de Davi 
Kopenawa e Bruce Albert (Companhia das Letras, 2015).

A adaptação dos povos indígenas à tradição escrita revela que as 
obras literárias, incluindo aqui A queda do céu, […] possuindo como 
base a ancestralidade (marcada pela oralidade), têm no contato inter-
cultural (marcado pela escrita) sua ação ativista, militante e política. 

[…]

Midiateca do estudante

� BRÔ MC’s – Koangagua. 2015. 
Videoclipe (3min51s). Publicado 
pelo Canal Guateka. Disponível 
em: https://youtu.be/IBafJlZxT6s. 
Acesso em: 11 ago. 2020.

Intitulada “Nos dias de hoje” 
na tradução para o português, 
“Koangagua” é um rap cantado 
em língua indígena que defende 
a ideia de que esse gênero musical 
é a voz atual da verdade. Afi rma 
que a sociedade não fala dire-
tamente para os indígenas, que 
mesmo assim devem continuar 
caminhando juntos, pois só assim 
serão felizes. A letra ainda ressalta 
que, por meio da música, preten-
de-se fazer o rosto do indígena ser 
conhecido e valorizado.

Midiateca do professor

� YANOMAMI, D. K. Covid-19 e os 
povos indígenas. Disponível em: 
https://covid19.socioambiental.
org/?gclid=EAIaIQobChMItbGghqW 
26gIVEYORCh0UZwy4EAAYAiAAE 
gK8APD_BwE. Acesso em: 11 ago. 
2020.

O site apresenta os dados atu-
alizados relativos à situação dos 
grupos indígenas no enfrenta-
mento da pandemia da covid-19 
no Brasil em 2020, com o número 
de casos confi rmados e de óbitos 
por região e por etnia. Há comen-
tários sobre as especifi cidades no 
modo de lidar com a doença na 
realidade indígena, devido a ques-
tões culturais, e são mapeadas as 
situações de mais vulnerabilidade, 
considerando a idade média dos 
pacientes, a região onde vivem, a 
possibilidade de acesso a medi-
camentos e postos de saúde etc. 
O site também retoma o conceito 
de “cataclismo biológico” cunhado 
pelo antropólogo Henry F. Dobyns 
a respeito das doenças levadas 
pelos colonizadores às terras 
indígenas e apresenta as últimas 
notícias relacionadas à situação 
indígena e à doença.
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As peles de papel referidas por Davi Kopenawa são o lugar onde se dá a materialização 
da confi guração do conhecimento yanomami passada por ele ao antropólogo [francês 
Bruce Albert], resultando no livro. […]

Nestas peles de papel, as imagens pululam tal como se expressam no corpo, nos 
rituais e nas danças. O texto multimodal, seguido de desenhos figurativos expressivos 
à tradição indígena, enfatiza a cultura oral que, agora, passa a imbricar-se à tradição 
escrita do ocidente. Diferencia-se porque encontra na própria cultura a influência 
para expressão e mensagem, de modo que os desenhos figurativos e geométricos não 
são simples adornos para o texto alfabético desviado da norma estritamente padro-
nizada e padronizante, senão que a própria representação dos seres-imagens que 
habitam junto aos humanos yanomami.

[...]

DORRICO, J. A literatura indígena contemporânea brasileira: a oralidade no impresso na obra A queda do céu: palavras de um 
xamã yanomami, de Davi Kopenawa  e Bruce Albert. Revista Língua&Literatura, Erechim, v. 20, n. 36, p. 132-141, 2018.

Para fazer junto – Festival cultural – 
Etapa final

» Estratégias didáticas
� Sugere-se que os professores de Arte, Língua Portuguesa e Educação Física 

trabalhem juntos nesta seção e façam um planejamento coletivo.
� É importante alertar os estudantes para eventuais riscos na realização das 

atividades e dos experimentos propostos.
� O trabalho em grupo é uma ótima oportunidade para relembrar os estudan-

tes de respeitar o pluralismo de ideias e promover a cultura de paz na escola 
e na sociedade.

O que fazer
� Incentivar os estudantes a conversar com os responsáveis pela segurança do local 

escolhido antes da data marcada para o evento, para que se organizem com calma 
na eventualidade de alguma necessidade específi ca. É possível também pedir a 
colaboração dos bombeiros da região para essa consultoria.

Avaliar
� O momento de avaliação é importante no processo de formação escolar 

e também na formação na prática social, que pode ser levada para outras 
esferas da vida, até para o mundo do trabalho.

� Caso algum grupo ou estudante tenha difi culdade de participar de trabalhos 
em grupo, recomenda-se auxiliá-lo com sugestões e propor aos grupos uma 
maneira de organizar o trabalho para que todos participem, discutam e auxi-
liem uns aos outros.

� Sugere-se incentivar nos estudantes uma postura sincera mas respeitosa 
nesta etapa – consigo mesmo e com os colegas. Conseguir apontar em que 
o projeto não atingiu o esperado ou em que pode ser melhorado para uma 
próxima realização é de fundamental relevância no aprendizado envolvido 
nesta prática.

Páginas  152 e 153
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ALBANO, A. A. O ateliê de arte na escola: espaço de criação e 
reflexão. In: PACHECO, E. D. (org.). Comunicação, educação e 
arte na cultura infantojuvenil. São Paulo: Loyola, 1991.

 � O artigo expande os horizontes do ateliê de artes para além 
das linguagens e idades, caracterizando sua essência.

ARISTÓTELES. Retórica. In: ARISTÓTELES. Obra completa.  
Tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo 
Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Coord. de 
António Pedro Mesquita. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005. 
(Biblioteca de Clássicos). 
Um clássico da arte retórica, trata-se de texto denso, mas não 
impenetrável. É bastante importante a quem quer se aprofundar 
nas questões que envolvem argumentação.
BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. 
São Paulo: Parábola, 2011.

 � Nessa obra, o linguista apresenta uma gramática que tem 
como cerne os usos da língua e propõe, a partir disso, discus-
sões relevantes, que apoiam a reflexão e a prática docentes.

BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e filosofia da lin-
guagem: problemas fundamentais do método sociológico 
na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi 
Vieira. São Paulo: Hucitec, 2004.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006.
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria 
do romance. Trad. Aurora F. Bernardini et al. São Paulo: 
Hucitec, 2010.
BAKHTIN, M. Para uma filosofia do ato ético. Tradução ela-
borada para fins acadêmicos e didáticos por Carlos Alberto 
Faraco e Cristóvão Tezza, não publicada, a partir da edição 
americana Towards a philosophy of the act. Trad. e notas: 
Vadim Liapunov. Austin: University of Texas Press, 1993.
BAKHTIN, M.  Para uma filosofia do ato responsável. Trad. 
Valdemir Miotello e Carlos Alberto Faraco. São Carlos: João e 
Pedro Editores, 2010.

 � Bakhtin é uma referência fundamental nesta coleção. As obras 
dele compõem um conjunto que traça a proposta de análise 
dialógica do discurso. De forte base filosófica, sociológica e 
linguística, ele abre o olhar do professor, do pesquisador e 
do estudioso para propostas de análise que vão além das 
estruturalistas e estilísticas sem, no entanto, negá-las. Sua 
contribuição para o campo da Análise do Discurso é inegável.

BARBOSA, A. M. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2001.

 � Nesse livro, a educadora esclarece conceitos-chave trabalha-
dos por John Dewey, que influenciaram tanto a arte-educação 
brasileira.

BAUMAN, Z. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. 
Carlos Alberto de Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

 � O autor trata da questão da identidade no contexto do mul-
ticulturalismo, com base no pressuposto de sua teoria do 
mundo e da modernidade líquidos.

BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral I. Trad. Maria 
da Glória Novak e Maria Luisa Neri. Campinas: Pontes, 2005.

BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral II. Trad. 
Eduardo Guimarães et al. Campinas: Pontes, 2006.

 � Nessa obra, o teórico estruturalista Benveniste constrói a teoria 
geral da enunciação e abre caminho para a plena compreen-
são de possibilidades da análise discursiva.

BERTAZZO, I. Fases da vida: da gestação à puberdade. São 
Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018.

 � O livro, que tem uma websérie, disponível em: https://fases 
davida.sescsp.org.br/livro/ (acesso em: 31 jul. 2020), trata de 
maneira simples e profunda dos estímulos e orientações para a 
formação do universo cognitivo, afetivo e intelectual do desen-
volvimento psicomotor em diferentes fases da vida.

BETTI, M.; ZULIANI, L. R. Educação Física escolar: uma proposta 
de diretrizes pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação 
Física e Esporte, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 73-81, jan. 2002. 
Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/
remef/article/view/1363. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � O artigo traz um entendimento da Educação Física e sua fina-
lidade no contexto escolar, relacionada ao conceito de cultura 
corporal de movimento, e discute conteúdos, metodologias e 
estratégias adequados aos diferentes níveis de ensino.

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de expe- 
riência. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 19, 
p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/
pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Nesse artigo, o autor reflete sobre a educação como o binômio 
experiência/sentido na aplicação do ensino de Arte.

BRAIT, B. (org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: 
Contexto, 2005.
BRAIT, B. (org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 
Curricular: educação é a base. Brasília, DF, 2018. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_
EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Documento que apresenta as bases do desenvolvimento 
do projeto pedagógico escolar em todos os segmentos da 
Educação Básica.

BRASIL. Ministério da Educação. Edital de convocação para 
o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas, 
literárias e recursos digitais para o Programa Nacional do 
Livro e do Material Didático: PNLD 2021. Brasília, DF, 2020. 
Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/progra 
mas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/
item/13106-edital-pnld-2021. Acesso em: 2 set. 2020.

 � Documento que torna público o processo de inscrição e ava-
liação de obras didáticas, literárias e recursos digitais, para que 
sejam oferecidos à rede pública de ensino.

BRASIL. Senado Federal. LDB: lei de diretrizes e bases da edu-
cação nacional. Brasília: Coordenação de Edições Técnicas,
 2017. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/
id/529732. Acesso em: 2 set. 2020.

 � Documento com o texto da LDB, de 1996, atualizado em 2017.

BRITO, T. A. Um jogo chamado música: escuta, experiência, 
criação, educação. São Paulo: Peirópolis, 2019.

Referências bibliográficas comentadas 
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 � Essa obra propõe uma visão da música como jogo, pelo qual é 
possível criar, recriar, improvisar e experimentar com os sons. O 
livro integra práticas e reflexões que enfatizam a potência da 
criação e do caráter lúdico do acontecimento musical.

CAMPOS, M. T. R. A. Edital de compra de livro didático de 
língua portuguesa para o Ensino Médio: uma arena discur-
siva de muitas vozes. Dissertação (Mestrado em Linguística 
Aplicada) – Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e 
Artes, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2014. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/
handle/13687. Acesso em: 2 set. 2020.

 � Nessa dissertação, a pesquisadora analisa o primeiro edital 
publicado para regular as compras de livros didáticos de 
Língua Portuguesa para o Ensino Médio, em 2003, por con-
siderá-los estratégicos na formulação das políticas públicas 
de educação, bem como na mediação entre as diretrizes do 
Ministério da Educação e a prática docente.

CAMPOS, M. T. R. A. Teias do tempo: o jovem do ensino médio 
como sujeito na gestação do futuro. Tese (Doutorado em 
Linguística Aplicada) – Faculdade de Filosofia, Comunicação, 
Letras e Artes, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2018. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/
handle/handle/21804. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Ao entrevistar estudantes que finalizam a Educação Básica, a 
pesquisadora compõe um quadro dos valores e dos projetos 
de jovens concluintes do Ensino Médio e do modo como eles 
avaliam a escola.

CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira: momentos 
decisivos. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000. v. I.

 � Nessa obra fundamental e de referência para estudiosos, o 
autor analisa a produção literária brasileira, do Arcadismo até 
o Romantismo. 

CENPEC & LITTERIS. Jovens e escola pública. São Paulo: 
CENPEC, 1999.
 � Essa pesquisa investigou os valores e ideais dos jovens do 
Ensino Médio, suas expectativas de futuro, suas referências, seus 
sistemas de apoio e os saberes que esses jovens privilegiam.

CHARLOT, B. (org.). Os jovens e o saber: perspectivas mun-
diais. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2001.
CHARLOT, B.; REIS, R. As relações com os estudos de alunos bra-
sileiros no ensino médio. In: KRAWCZYK, N. (org.). Sociologia 
do ensino médio. São Paulo: Cortez, 2014. p. 63-92.

 � Os autores investigam as relações entre o jovem e o saber e 
distingue claramente informação de conhecimento, defen-
dendo que o processo de aprendizagem implica diferentes 
tipos de atividades do sujeito.

CHRISTOV, L. H. S. Psicologia e ensino de artes. In: ENCONTRO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES 
PLÁSTICAS, 20. Anais [...] Rio de Janeiro: Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2011. Disponível em: 
www.anpap.org.br/anais/2011/pdf/ceav/luiza_helena_da_
silva_christov.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020.

 � Esse artigo analisa as interseções entre a Psicologia e o ensino 
das artes de maneira didática e esclarecedora.

COUTINHO, I. De onde veio a fotografia? São Paulo: Stacchini 
Editorial, 2018. 

 � O livro traça um panorama visual de análise e prática das 

principais obras dessa linguagem, estimulando o desenvolvi-
mento do olhar fotográfico.

CUNHA, C.; CINTRA, L. Novíssima gramática do Português 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2016.
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2019.

 � Ambas são gramáticas tradicionais, que podem apoiar os 
estudos da norma-padrão pelos estudantes. 

DAMON, W. O que o jovem quer da vida: como pais e pro-
fessores podem orientar e motivar os adolescentes. Trad. 
Jacqueline Valpassos. São Paulo: Summus, 2009.

 � Esta obra discute os projetos de vida dos estudantes e suas 
motivações, mostrando também os fatores-chave que fizeram 
diferença na vida de adolescentes bem-sucedidos.

DARIDO, S. C. Educação física na escola: questões e reflexões. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
DARIDO, S. C.; SANCHES NETO, L. O contexto da Educação Física 
na escola. In: DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. (org.) Educação 
física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (Coleção Educação Física 
no Ensino Superior).

 � As obras discutem o afastamento que ocorreu entre a produ-
ção científica da Educação Física no século XX e sua prática 
pedagógica. Elas apresentam ainda metodologias, desafios e 
resultados enfrentados por professores e pesquisadores.

DAYRELL, J. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno 
da socialização juvenil. Educação e Sociedade, Campinas, v. 
28, n. 100 – especial, p. 1105-1128, out. 2007. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2228100.pdf. Acesso 
em: 19 ago. 2020.
DAYRELL, J. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira 
de Educação, Rio de Janeiro, n. 24, p. 40-52, set./dez. 2003. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.
pdf. Acesso em: 19 ago. 2020.
DAYRELL, J. A escola como espaço sociocultural. In: DAYRELL, 
J. (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 
Horizonte: UFMG, 1996.

 � O autor problematiza o lugar que a escola ocupa na socializa-
ção da juventude contemporânea, em especial dos jovens das 
camadas entendidas como populares.

DELEUZE, G. Lógica do sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas 
Fortes. São Paulo: Perspectiva, 2003.

 � Nessa obra, a partir de Alice no País das Maravilhas, de Lewis 
Carroll, o autor procura estabelecer uma teoria do sentido uti-
lizando como termo de comparação o pensamento estoico. 
Nessa obra, o autor cria uma perspectiva surpreendente à 
nova geração de leitores, pois proporciona-lhes bases para 
uma nova lógica do pensamento.

DELORS, J. et al. Educação: um tesouro a descobrir: relatório 
para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação 
para o século XXI. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco: 
MEC, 1999. Disponível em: http://dhnet.org.br/dados/relato 
rios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdf. Acesso em: 
19 ago. 2020.

 � Essa obra propõe perspectivas para os problemas causados 
pelos desníveis da educação entre os países subdesenvolvidos 
e os poderosos blocos econômicos.
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FARACO, C. A. As ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin. 
São Paulo: Parábola, 2009.

 � Nessas obras, didaticamente organizadas, estudiosos de 
Bakhtin e o Círculo comentam e explicam os principais con-
ceitos que estruturam a teoria dialógica.

FERREIRA, D. Espaço da localidade e da globalização: impacto 
e subjetivação. In: MAGALHÃES, I.; GRIGOLETTO, M.; CORACINI, 
M. J. (org.). Práticas identitárias: língua e discurso. São Carlos: 
Clara Luz, 2006. p. 171-188.

 � A autora concebe o espaço das sociedades contemporâneas 
como um vetor do movimento social e indaga como, nesse 
espaço, se afirmam e se apagam as subjetividades.

FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação. São Paulo: Contexto, 
2016.

 � Essa obra aborda alguns dos aspectos essenciais da enuncia-
ção, como as categorias de tempo, espaço e pessoa.

FIORIN, J. L. (org.). Introdução à Linguística I: objetos teóricos. 
São Paulo: Contexto, 2011.

 � O livro reúne artigos de vários especialistas em análise do dis-
curso, que abordam importantes aspectos dessa área, como a 
variação linguística, a língua em uso, a língua como objeto da 
linguística, entre outros.

FRANCO, M. L. P. B;  NOVAES, G. T. F. Os jovens do ensino 
médio e suas representações sociais. Cadernos de Pesquisa, 
São Paulo, n. 112, p. 167-183, mar. 2001. Disponível em: www.
scielo.br/pdf/cp/n112/16107.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Os autores analisam as representações sociais que estudantes 
do Ensino Médio desenvolvem acerca da escola e do trabalho.

FRANKL, V. E. Em busca de sentido. São Leopoldo: Sinodal; 
Petrópolis: Vozes, 2019.

 � Essa obra trata da busca de sentido da vida, produzindo uma 
mensagem de esperança sobre a capacidade humana de 
superar dificuldades e encontrar propósito.

FREIRE, J. B. Ensinar esporte, ensinando a viver. Florianópolis: 
Mediação, 2012.

 � Esse livro trata das contribuições do esporte na vida 
dos estudantes.

FREIRE, J. B.; SCAGLIA, A. J. Educação como prática corporal. 
São Paulo: Scipione, 2003.

 � A obra define a Educação Física como uma disciplina integrada 
ao currículo escolar, transformando-a numa aliada na educa-
ção para a autonomia.

FRIGOTTO, G.; CIAVATA, M. Educação básica no Brasil na 
década de 1990: subordinação ativa e consentida à lógica 
do mercado. Educação e Sociedade, Campinas, v. 24, n. 82, 
p. 93-130, abr. 2003. Disponível em: www.scielo.br/pdf/es/
v24n82/a05v24n82.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.
FRIGOTTO, G.; CIAVATA, M. Perspectivas sociais e políticas 
da formação de nível médio: avanços e entraves nas suas 
modalidades. Educação e Sociedade, Campinas, v. 32, n. 116, 
p. 619-638, jul./set. 2011. Disponível em: www.scielo.br/pdf/es/
v32n116/a02v32n116.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Os autores pensam as questões do Ensino Médio nos contex-
tos políticos e ideológicos mais amplos.

GARDNER, H. As artes e o desenvolvimento humano. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997.

 � A obra aborda a importância das artes para o desenvolvimento 
humano, entrelaçando abordagens da Psicologia e da Filosofia, 
além de apresentar reflexão sobre fundamentos de Estética.

GAZZETTA, R. Estudo sobre os estados emocionais ine-
rentes às práticas corporais na escola: reflexões para 
Educação Física do século XXI. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento Humano e Tecnologias) – Instituto de 
Biociências, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho", Rio Claro, 2018. Disponível em: https://repositorio.
unesp.br/handle/11449/154514. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Essa pesquisa mapeia os estados emocionais acionados 
durante as diferentes práticas corporais e a intensidade em 
que eles aparecem, dando aos aspectos atitudinais a mesma 
importância que aos aspectos conceituais e procedimentais.

GONÇALVES, E. et al. As juventudes e suas inserções na educa-
ção, no mundo do trabalho e no campo da cultura. In: STEFANO, 
D.; MENDONÇA, M. L. (org.). Direitos Humanos no Brasil 2015: 
relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. São 
Paulo: Outras expressões, 2015. p. 207-222. Disponível em: 
www.social.org.br/Relatorio2015.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Esse capítulo observa que os estudantes do Ensino Médio 
pertencem a juventudes que são diversas e vivem realidades 
distintas e desiguais, em razão de fatores como renda, raça, 
gênero e território.

IAVELBERG, R. Para gostar de aprender Arte: sala de aula e 
formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.

 � Esse livro apresenta um panorama do ensino e da aprendi-
zagem de Arte como partes essenciais e articuladas entre si. 

KASTRUP, V. A atenção no olho do furacão: notas pela Arte na 
escola. Boletim Arte na Escola, n. 87, 2019. Disponível em: 
http://artenaescola.org.br/boletim/materia.php?id=77821. 
Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Esse artigo discorre sobre o papel da Arte no Ensino Médio e 
trata dos conceitos de invenção e de atenção, tão importantes 
na sala de aula.

KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1990.
KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: 
Contexto, 1990.
KOCH, I. V. Argumentação e linguagem. São Paulo: 
Cortez, 2011.

 � Essas obras se detêm em explicar a construção dos processos 
de coesão e de coerência textuais, com base em um referencial 
da Linguística Estruturalista, e em explorar as possibilidades de 
construção de estratégias e de procedimentos argumentativos.

KRAWCZYK, N. O Ensino Médio no Brasil. São Paulo: Ação 
Educativa, 2009. (Em Questão).

 � Essa obra analisa algumas práticas institucionais e as forças 
sociais implicadas na feição do Ensino Médio.

LEVISKY, D. L. Construção de identidade, o processo edu-
cacional e a violência: o olhar psicanalítico. Pro-Posições,  
Campinas, v. 13, n. 3, set./dez. 2002. Disponível em: https://
periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/
view/8643939/11395. Acesso em: 31 jul. 2020.
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 � Esse artigo considera a construção da identidade do ponto de 
vista da Psicanálise, à qual se associam questões como violên-
cia, cidadania, liberdade e democracia.

LOPES, J. Pega teatro. Campinas: Papirus, 1989.
 � Esse livro sobre arte-educação discute o papel da autoexpres-
são do participante na linguagem do teatro.

LUCKESI, C. C. Avaliação educacional escolar: para além do 
autoritarismo. Revista de Educação AEC, Brasília, DF, v. 15, 
n. 60, p. 23-37, abr./jul. 1986.

 � Esse artigo propõe o deslocamento da prática de avaliação 
a um novo contexto pedagógico, como prática pedagógica 
preocupada com a educação social.

MAGALHÃES, M. I. Discurso, ética e identidades de gênero. 
In: MAGALHÃES, I.; GRIGOLETTO, M.; CORACINI, M. J. (org.). 
Práticas identitárias: língua e discurso. São Carlos: Claraluz, 
2006. p. 71-96.

 � Tomando o discurso como prática social, a autora, analisa 
representações de gênero para observar como se constroem 
relações de poder.

MARTINS, M. C. Conceitos e terminologia. Aquecendo uma 
transforma-ação: atitudes e valores no ensino de Arte. In: 
BARBOSA, A. M. (org.). Inquietações e mudanças no ensino 
da arte. São Paulo: Cortez, 2012.

 � Esse artigo trata de qualidades do arte-educador e reflete 
sobre a figura do professor-propositor.

MEDVEDEV, P. N. O método formal nos estudos literários: 
uma introdução crítica a uma poética sociológica. Tradução de 
Ekaterina Vólkova Américo e Sheila Camargo Grillo. São Paulo: 
Contexto, 2012.

 � O autor trava um diálogo com diversas correntes da crítica 
estética em geral e literária em particular, como a dos forma-
listas russos, para afirmar a importância dos pressupostos pelo 
Círculo de Bakhtin para o conceito de gêneros do discurso. As 
muitas notas dessa edição apoiam e enriquecem significati-
vamente a leitura.

MILLER, J. LASZLO, C. M. Começar diferente: técnica Klauss 
Vianna para crianças e adolescentes. Revista TKV, v. 2, 
n. 2, 2018. Disponível em: www.revistatkv.art.br/2ed-artigo. 
Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Esse artigo apresenta e discute técnicas para a condução da 
dança em sala de aula, com foco desde a escolha das propos-
tas até a maneira de corrigir os estudantes.

NUNCA me sonharam. Direção: Cacau Rodhen. Brasil: Maria 
Farinha Filmes, 2017. 1 DVD (84 min).

 � Esse documentário entrevista jovens do Ensino Médio da rede 
pública em diferentes cidades brasileiras. Eles falam sobre seus 
desafios, suas expectativas para o futuro e seus sonhos.

OSTROWER, F. A construção do olhar. Artepensamento, 1988. 
Disponível em: https://artepensamento.com.br/item/a-cons 
trucao-do-olhar/. Acesso em: 31 jul. 2020.

 � Nesse ensaio, a artista atravessa um percurso das imagens das 
cavernas até a arte moderna para fundamentar a tese de que 
a percepção visual e a criação são indissociáveis, uma vez que 
toda atitude interpretativa já é em si criativa.

PARLEBAS, P. Elementos de sociologia del deporte. Málaga: 
Instituto Andaluz del Deporte, 2003. 

 � Esse livro destaca a importância de jogos e esportes na mídia e 
para os jovens, além de como sua prática é imposta às crianças 
na escola, embora seja aplicada em todos os lugares em que 
se realizam as práticas corporais.

PISTORI, M. H. C.; BANKS-LEITE, L. Argumentação e construção 
de conhecimento: uma abordagem bakhtiniana. Bakhtiniana, 
São Paulo, v. 1, n. 4, p. 129-144, 2. sem. 2010.

 � As autoras são especialistas em argumentação. Seus trabalhos 
recuperam a tradição desses estudos, mas veem na teoria de 
Bakhtin e o Círculo um ponto de chegada bastante importante 
para se estudar o assunto.

PROUST, M. O tempo redescoberto. Tradução de Lúcia Miguel 
Pereira. 3. ed. São Paulo: Globo, 2013. (Em busca do tempo 
perdido, 7).

 � Essa obra é o último de sete volumes de Em busca do tempo 
perdido, um dos maiores clássicos da literatura mundial.

PRO DIA nascer feliz. Direção: João Jardim. Brasil: Tambellini 
Filmes: Globo Filmes: Fogo Azul Filmes, 2005. 1 DVD (88 min).

 � O documentário traz depoimentos de estudantes da rede 
pública e particular, sobre suas percepções do ambiente 
escolar, seus anseios e inquietações. 

RAMOS, N. V. et al. Sobre pesquisas com jovens alunos de 
Ensino Médio. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
DA REGIÃO SUL, 9. Anais [...]. Caxias do Sul: UCS, 2012.

 � Os autores desenvolvem estudos sobre as experiências sociais 
de jovens que cursam o Ensino Médio.

SCHAFER, R. M. O ouvido pensante. Trad. M. T. O. Fonterrada, 
M. R. G. Silva, M. L. Pascoal. São Paulo: Fundação Editora da 
Unesp, 1991.

 � Essa obra apresenta o conceito de “paisagem sonora”, que 
introduz a possibilidade de lidar com os sons de forma ino-
vadora, como fazer música com poucos elementos e em 
qualquer lugar.

SPOLIN , V. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o 
professor. Tradução de Ingrid Dormien Koudela e Eduardo José 
de Almeida Amos. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

 � Esse livro apresenta um método para fazer teatro do improviso 
baseado na premissa do potencial cênico de cada indivíduo.

SPOLIN , V. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin. Tradução 
de Ingrid Dormien Koudela. São Paulo: Perspectiva, 2012.

 � Nessa obra, a autora apresenta uma seleção especial de jogos 
teatrais, dispostos em fichas separadas em uma caixa, servindo 
ao trabalho em sala de aula.

TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o 
ensino da gramática no 1o e 2o graus. São Paulo: Cortez, 1997.

 � Essa obra apresenta uma proposta de ensino de gramática que 
parte do questionamento da necessidade desse conhecimento 
na escola e se preocupa em articular esse conhecimento da 
língua com a produção de texto.

ÚLTIMAS conversas. Direção: Eduardo Coutinho. Brasil: 
Videofilmes: Espaço Filmes, 2015. 1 DVD (85 min).

 � Em seu último documentário, um dos mais importantes docu-
mentaristas brasileiros entrevista adolescentes de escolas 
públicas do Rio de Janeiro para saber quem são.
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